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160. Kaupangi alma. 
(Kaupaii^er.) 

Származása. A piros renetek családába tartozó eme jeles alma 
Norvégiából származik. Ott, a Bergen kerületben (stift) fekvő, Kaupang-
nevü községben régóta ismeretes. Schübeler tanár a hatvanas évek ele
jén ismertette meg Dr. Lucas Edével, a ki aztán leírta és színes rajz
ban is bemutatta azt. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Reiitlingeubol, Dr. 
Lucastól. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepétől oct. végéig; hűvösebb tájakon 
karácsonyig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha csak középnagy. 
Alakja. Lapos gömbalakú; elég szabályosan boltozott síkfolületü; 

egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme középtájra vagy csak kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, 
laposas karimában végződik ; kelyhe felé pedig szelíden összébbhuzódva 
boltozódik s kelyhe körül többnyire ferdén álló, szelíden hullámos ka
rimában enyészik el. S z á r a rövid, majd sohasem emelkedik a szármé
lyedés karimája színvonaláig, vékony vagy középvastag, fás, molyhos; 
tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett. K e 1 y h e nagy, nyílt; 
fblálló, hosszas, de törékeuyhegyü, molyhos osztváuyaival igen tágas, 
lapos, de elég mély tányéralakn üregben ülő, melynek falain szelíd, 
lapos mélyedések és emelkedések húzódnak, a karima felé s onnan to
vább, elenyészőleg a gyümölcs derekára is, de annak kerekdedségét 
ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, sima, álltában kissé zsirostapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte zöldessárga, értével halványas aranysárga; napos 
oldalán szelíd pirossal bemosott vagy csak belehelt és élénkebb piros, sza
kadozott csíkokkal és pettyekkel is becsapkodott. Pontozata ritkásan 
elszórt, igen apró, alig szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik 
rajta; de egy-egy barnás vagy feketés, gyakran cserepes ragyaszeplő 
s néha-néha egy-egy kiemelkedő rozsdás szemölcs gyakrabban jelent
kezik fólületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tö-
möttes, roppanós; teljes értével elég porhanyó; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fílszeresízű. Magtokja kissé 
nyílt, néha pedig csaknem zárttengelyü; fiókjaiban hosszas, hegyes, 
tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve rövid tölcséralaku. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett; elég korán és bőven termő ; 
fblálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő, számos erős ágával, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beriiházkodnak, sűrű-lombos, magas 
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gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyou; alkalmas 
szálas fának is, gnlafának is. Mindenütt jól díszlik: de, mint éjszaki 
tájak szülötte, legbővebben terem emelkedett fekvésű, hegyes vidékeken. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, középhosszak, elég vastagok vagy közép
vastagok; hegyök felé is alig vékonyodók, sőt hegyöknél többnyire 
kissé hízottan végződök; egyenesek, noha elég könyökösek, finoman 
bordázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; ritkásan és 
finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, zöldesbarnák, hegyök felé piros
sal kissé árnyaltak; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fakó pontokkal, 
itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkábban, de nem szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposak, kerekhegyüek, lapulók, sűrűn fehér-
molyhosak ; alig kiálló, hárombordás talapon ülők. 

Viráprügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyűek, szürkével ár
nyalt szennyesbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag, de, hajlékony szövetűek; hosz-
szas tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas, éles, többnyire félre csavarodó hegyben végződök; laposak vagy 
laposvölgyesek, széleiken itt-ott hullámosak, alig íveltek, nyelőkről majd 
vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák és elég fényesek, homályos zöl
dek; széleiken apróbb-nagyobb, tompa vagy kissé éles fogakkal elég 
mélyen, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, vas
tag, merev, molyhos és tövénél homályos violaszínnel mosott; majd 
éles, majd nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, árido-
muak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nemcsak laposak, 
hanem széleiken lefelé is konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L u c a s Ede, S'omoí. ofUonahíie-fU, 1866. évf. 33. lapján. 

Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól köti gyü

mölcseit : de itt a kártékony rovarok csaknem mind elpusztítják őszig 
a mutatkozó termést. Kellőleg nedves, kötött földben és hazánk 
hegyes vidékein megérdemelné, hogy minden kertben helyet juttassunk 
számára. 
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161 Kenti fehér pepin. 
(Pepin-blano de Kent; Weisser Kentischer Pepping.) 

Származása. Bizonytalan. Neve után Ítélve valószinü, hogy An
golországból származik. Diel és ntána Flotow, német gyümölcsészek 
ismertették meg először. Kevéssé van még elterjedve ; mert leírói sze
rint, nem minden körülmény közt képes gyümölcseinek finom ízét 
kifejteni: de e tekintetben alig van olyan almafaj, mely kivételt ké
pezhetne. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, ki e fajt nagyon 
dicsérte. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. nov ; hűvösebb tájakon martinsig is eltart. 
Minősége. I., néha pedig csak II. rendű csemege-, de becses 

háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; néha csak középnagy. 
Alakja. Gömbölyded, gyakran azonban lapos vagy kúpos gömb-

alakú; egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a 
másikon, aztán többnyire azeliden bordázott fölületű. Zöme közóptájra 
vagy csak kissé alább a száras vég felé esik, honnét szára felé majd 
szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltoződik s szára körül széles, la-
posas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint kissé összébb-
huzódva boltoződik s kelyke körül mindig szűkebb karimában fogy 
el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy rövides, vékony vagy kö
zépvastag, fás, bunkósan végződő, tágnyilásu, de szűk és mély tölcsér-
alakú üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó falain, néha 
finom, fahéjszínű, sugaras rozsda is szokott jelenkezni. K e l y h e zárt 
vagy félignyilt; bokrétásan íolálló, keskeny, hegyes és molyhos oszt-
ványaival inkább vagy kevésbbé tágas és nem mély üregben ülő, 
melynek fenekéről élesen kiemelkedő ránczok nyúlnak a karima felé, a 
hol hullámos emelkedéseket alkotnak, melyek mindinkább elszélesedő, 
lapos bordák alakjában az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s ennek 
kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de szivós, sima, gyöngéd vagy kissé zsiros-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt vagy sárgás zöld; értével 
szép czitromsárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, minden 
pirosság nélkül. Pontozata elég sűrű; igen apró, zölddel szegett barna pety-
ty ecskékből álló, nem szembetűnő. Rozda nem szokott mutatkozni fólületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, csak ke
véssé tömött, gyöngéd és porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, 
finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Mag
tokja uyilttengelyü; inkább vagy kevésbbé nyilt, tágas fiókjai min
denikében két-három, tojásdad, hegyes, pirosasbarna, ép magot rejtő. 
Kehelycsöve hegyes kúpalakú. 

Fája. Vígnövósü, egészséges és igen edzett; elég korán és igen bőven 
termő, kií3sé éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyiüánk 
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ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg beruházkodnak, elég 
lombos, de kellőleg szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik minden
féle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva, egyébb 
alakú fáknak is. Mindenütt jól díszlik, de kellőleg nyirkos talajban 
rendesebben és bővebben is terem, mintsem száraz vagy könnyen ki
száradó laza talajban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha könyö-
kösek, bordázottak; fölállók vagy kissé éles szögekben fölfelé törek
vők ; egész hosszukban finoman iehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, pi
rossal árnyalt zöldesbarnák ; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosz-
szas, fehéres pontokkal elég sűrűn és szembetünöleg pontozottak; ren
detlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, keskenytalpuak, duzzadthátuak, tompahe-
gyüek, lapulók, sűrűn iehérmolyhosak; alig kiálló, hosszan bordázott, 
szűk talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid tojásdadok, tom-
pahegyűek, szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de igen 
erős szövetűek; hosszas tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő és hosz-
szas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposteknösek, nem 
íveltek; nyelőkkel egyirányban fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, simák, elég fényesek, élénk fűzöldek; szélei
ken tompafogakkal sűrűn és nem mélyen, de elég szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, elég me
rev, finoman molyhos, tövénél violaszín-pirossal színezett; rézsimt föl
felé álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomnak vagy keskeuylándsásak, 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei egymásközt változó nagyságnak, 
többnyire hosszas kerülékesek vagy csaknem lándsásak, laposak, sze
líden hullámosak; hosszas, hajlékony nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek vagy legalább bizonytalanok. 
Leírói. D i e 1, M&vno6shovUn, almákat és körtéket tárgjazó. II, 88. 

F l o t o w , mCivsh. Mande. 3ct> &éM. I. 129. M.-ísok tudtom
mal még nem írták le. 

Észrevétel. Itt, az alföldön ez a faj is őszi gyümölcs s mint ilyen, 
a sok finomabb gyümölcs mellett, még kedvező körülmények közt sem 
ajánlatos tenyésztésre: de a felfőidőn bizonyára téli gyümölcs lesz ha
zánkban is és ez esetben, fájának termékenysége végett is méltó, hogy 
ott minden kertben helyet foglaljon. 
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162. Jolánka. 
Származása. A renet almák családába tartozó, eme jeles alma-

faj kertemben kelt magról. A hetvenes évek elején Sikulai alma-mag
vakat vetettem, kitapasztalandó: mennyire lehet hiteles némelyek azon 
állítása, hogy a Siknlai alma magról is elszaporítható. E magvetésből 
származott csemeték legtöbbjének a vadalmáéhoz hasonló, hitvány nö
vényzete volt. Ezeket más fajokkal ojtottam át. Vagy tiz csemetének 
azonban ismert nemes almáinkra, — de nem a Sikulaira — emlékez
tető növényzete volt. Ezeket aztán ojtatlamil ültettem el álló helyökre, 
hogy lássam: milyen lesz a termésük? Ez ojtatlan fáknak fele már 
több ízben is termett: de ekkoráig jó és terjesztésre méltó gyümölcs
nek csak hárman mntatkoztak. Egyike ezeknek a fönnebbi, melyet 
volt kedves tanítványaim egyikének, Sármezey Jolánkának nevéről ke
reszteltem el. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; híivösebb tájakon, hiszem, hogy ja
nuárig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is. 
Alal<ja. Kissé változó; többnyire azonban kúpos vagy hengeres 

gömbalaku; néha két végén belapított gömbalaku; majd sík, majd 
észrevehetőleg bordásfölületü. Zöme középtájra, többnyire azonban kissé 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe 
felé pedig szelíden fogyva boltozódik s majd sík, majd pedig kissé fer
dén álló, hullámos karimában végződik. S z á r a rövid, vastag, néha 
pedig középhosszví, vékony vagy középvastag, fás, molyhos; tágnyi -
lásu, de sziik és elég mély üregbe helyezett, melynek falai majd rozsda
mentesek, majd áttetsző, finem, sugaras rozsdával fátyolozottak. K e l y h e 
zárt; fölálló és összeboruló, törékenyhegyü és molyhos osztványaival 
tágas, de sekély, tányéralaku üregben ülő, melynek falain egyenetlen, 
de szelid ránczok és bordák mutatkoznak, melyek a karimát hullá
mossá tevén, a gyümölcs derekára is levonulnak s annak kerekdedsé-
gét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, sima, álltában kissé zsirostapintatu, elég fé
nyes ; elejénte zöldessárga; értével aranysárga; napos oldalán gyöngéd 
pirossal belehelt s élénkebb piros, szakadozott csíkokkal is becsapko
dott; árnyékban nőtt gyümölcsein a pirosság csak elenyésző, szaka
dozott csíkokban jelentkezik. Pontozata apró, alig észrevehető, több
nyire csak a bőr alul áttetsző, fehér pettyeeskékből álló. Rozsda nem, 
de egy-egy barnás ragya szeplő néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött, porhanyó; leve bő 
vagy elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos 
és füszeresízvi. Magtokja csaknem zárttengelyíl; szűk fiókjaiban tojás-
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dad, pirosasbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsőve szűk tölcséralaku, 
a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésü, egészséges és igen 
edzett; korán, csaknem évenkint rendesen és bőven termő; folálló vagy 
nyilt szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, szép lombos, terjedelmes gömbalaku koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon alkalmas szálas fának és nye
sés alatt tartva, egyébb alakú fáknak is. Még vidékem mostoha viszo
nyai közt is, egészség dolgában, egy almafa sem versenyezhet vele. Gyü
mölcsei jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, rugalmasak, hegyök felé 
szeliden elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; fölállók 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők, bordázatlanok; sűrűn és finoman 
fehér molyhosak, zöldesbarnák, hegyök felé pirossal kissé mosott bar
nák ; apró, kerek, fehéres pontokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkábban, 
de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Riiqyei. Kicsinyek, kúposak, laposhátuak, tampahegyüek, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiáUó, két szélén röviden és laposan bor
dázott, szűk talapon ülők. 

Vírágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, tompa-
hegyiiek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; nem éppen vastag, de elég 
keményszövetüek; tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen el-
keskenyedö, hosszas vagy csak rövidke, tompa hegyben végződök; laposak 
vagy széleiken kissé hiülámosan fölhajlók; alig íveltek, nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; gyenge korukban alul-fölül, jeUemzőleg sűrűn 
és finoman molyhosak; ért korukban is csak felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, fénytelenek, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal 
nem mélyen és nem elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid 
vagy középhosszú, középvastag, merev és molyhos; majd vízirányosan 
el-, miijd elég rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomuak, 
nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kicsinyek, laposak, 
vékony, merev nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Útlevelét még csak az itt közlött leírásban kapta ki. 
Észrevétel. Ha a kártékony rovarok, melyek a mutatkozó termést 

idő előtt elpusztítják vagy igen letizedelik, nem volnának vidékemen 
oly módnélktil elszaporodva; bizonyára nálam is évenként és gazdagon 
teremne; hiszem tehát, hogy hazánk hegyes vidékein, hálásan ki fogja 
mindenütt fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Erdélybe és 
hazánk felső részébe többeknek juttattam már róla ojtóvesszőt. 
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163. Pétery Károly. 
(Charles de Pótery; Kari von Pétery.^ 

Származása- A megelőző gyümölcsfaj származásáról szólván meg
említettem, liogy a sikulai alma magvairól ekkoráig már három, ter
jesztésre méltó fajt nyertem: az egyik az előbbeui, a másik az, melyet 
itt, fönnebbi név alatt leírok. Ez az alma a piros renetek családába 
tartozó, igen jeles, tartós téli alma. Nevét viseli az én feledhetlen em
lékű barátomnak, Pétery Károly, volt országgyíílési képviselőnek, a ki 
hazánk politikai napi kérdéseiről, „Névtelen' aláírással írt, számos czik-
keiben, a benne megtestesült hazaszeretetnek oly ragyogó tollal tudott 
kifejezést adni. E lánglelkű hazafi, a ki a gyümölcsészet iránt is melegen 
érdeklődött, megérdemli, hogy emlékét egy jeles gyümölcsfaj sokáig 
őrizze és tartsa fón közöttünk. 

Érésideje. Dee. apr.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy nyárig is eltart. 
Minősége I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is, nagyobb is. 
Alal(ja. Lapos gömbalakú; elég szabályosan boltozott, noha egyik 

oldalán kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik s mindkét sarkán 
lapos, de száras végén néha szűkebb karimában végződik, mintsem 
kelyhes végén. S z á r a középhosszií, elég vékony, fás, kissé biinkósan 
végződő; szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek falai finom, 
sugaras rozsdával, többnyire azonban csak piros csíkokkal vannak elta
karva. K e l y h e zárt; bokrétásan fölálló vagy hegyökkel szétterülő, 
hosszas, molyhos osztványaival tágas, de sekély üregben ülő, melynek 
aljáról némi lapos emelkedések nyúlnak a karima felé s onnan tovább 
a gyümölcs dereka felé is, de csakhamar elenyésznek és a gyümölcs 
kerekdedségét nem zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, ledörzsölve 
elég fényes; elejénte bágyadt zöld; értével élénk sárga vagy aranysárga, 
miből azonban, csak az árnyas oldalon láthatni tisztán egy-egy foltocs
kát ; mert csaknem az egész fölület homályos pirossal van befuttatva 
és sötétebb piros, keskeny, szakadozott csíkokkal is tarkázva. E színe
zet mindinkább elhalványodva, többnyire a gyümölcs árnyas oldalán 
is mutatkozik. Pontozata sűrű; apró szürkés pettyeeskékből álló, a piros 
színben igen szembetűnő. Rozsda csak elvétve, de apróbb-nagyobb, 
barnás vagy cserepes ragya-szeplők gyakrabban találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt sárgásba játszó, finom, tömött, 
roppanós, teljes értével porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja nyilttengelyű; zárt fiókjai
ban egészséges, barna magvakat rejtő. Kehelycsőve kúpos vagy rövid 
hengeres. 
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Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven, 
többnyire csomósán termő; knszáltan föl és szétálló, nyúlánk ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel csak mérsékelten ruházkodnak be, 
elég sűrülombos, de kellelőleg szellős, terebélyes koronát alkotó. Dísz
lik mindenféle almaalanyon; szálas fának sugárnövésü vadonczok 
koronájába ojtva legalkalmasabb. Még vidékem mostoha viszonyai közt 
is, egészség és termékenység dolgában vetekedik bármely alma fajjal. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, 
csaknem bordáz atlanok; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; ritkásan 
és finoman molyhosak; aljuknál zöldesbaruák, hegyök felé pirosas 
barnák; igen apró, kerek, fehéres pontokkal sűrűn, de nem szerabe-
tünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

RÜgyeí. Kicsinyek, rövidek, laposhátuak, tompahegyűek, lapulók, 
szürkével árnyalt pirosas barnák ; a vesszők alján talap nélkül a vesszőre 
tapadók; folebb is a vesszőn csak alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, alig hegyesek, szennyes
barnák, hegyüknél fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; kissé vastag és kemény szö-
vetűek; széles tojásdadok vagy széles kerülékesek; inkább vagy kevésbé 
rövid, éles hegyben végződök; laposak vagy laposteknősek; nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; alsó lapjukon kissé molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég fényesek, élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, kissé 
tompa fogakkal sűrűn, de nem mélyen és nem szabályosan fürészesek. 
Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, haj
lékony, finoman molyhos, tövénél violaszin-pirossal mosott vagy bele
helt ; rózsunt fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy rövid lándsásak 
s ez utóbbi esetben elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
igen nagyok, laposak vagy széleiken lefelé hajlók, hullámosak; szétálló 
nyeleikről lankadtan elterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Ezúttal kapja először útlevelét, melylyel a világban be

mutathatja magát. 
Észrevétel. Széles elterjesztésre méltónak tartom mindenfelé. Meg

jegyzem itt, hogy ez az egyetlen faj, mely anyjának a Sikulainak némi 
részben örökölte azon jellemvonását, hogy vesszeinek alsó rügyei, majd 
mind alva maradnak s csak a vesszők hegyéhez közel eső rügyei haj
tanak ki . 
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164. Hughe aranypepinje. 
(Pomme Hughes; Hughes Goldpepping.) 

Származása. Bizonytalau. Valószinüleg azonban Angolországból 
származik, hol az Angol aranypepin magvárói keletkezhetett. Több 
féle név alatt lappang a világon; de napjainkban már csak a fönnebbi 
név alatt van leginkább forgalomban. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom való
disága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Aíai(ja. Tojásdadgömbölyű vagy két végén kissé belapított gömb

alakú ; elég szabályosan boltozott; noha egyik oldalán gyakran hízot-
tabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme középtájra, néha 
pedig, — főkép a magasabbra fejlődött példányoknál — kissé alább, 
a száras vég felé esik, honnét szára felé szeliden gömbölyödve boltozó-
dik s szára körül elég szűk karimában végződik; kelyhe felé pedig 
kissé összébbhuzódva boltoződik s inkább vagy kevésbbé szűk kari
mában végződik. S z á r a rövid vagy középhosszil, vékony vagy közép
vastag, fás, molyhos, kissé bnnkósau végződő; szűk és elég mély 
üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó falai szép simák és 
rozsdamentesek. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fólálló, hosszas, 
keskeny, molyhos és törékenyhegyü osztványaival kissé tágas, de nem 
mély üregben ülő, melynek falain csak szelid ránczocskák mutatkoz
nak, de ezek a karimára érve elenyésznek s a gyümölcs derekára nem 
vonulnak föl. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngéd, néha csaknem zsirostapintatu, 
bágyadtan fénylő, elejénte zöldessárga; értével csaknem aranysárga ; 
napos oldalán narancssárgába játszó, de pirosságnak rendszerint nyoma 
sem látszik rajta. Pontozata elég sűrű, fehérrel szegett, apró, barnás 
vagy fahéjszínű pettyecskékből álló, inkább vagy kevésbbé szembetűnő. 
Rozsda csak elvétve mutatkozik rajta, de barnás ragya-szeplőcskék 
gyakrabban jelenkeznek fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, velős és porhanyó; leve elég 
bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Mag-
tokja nyilttengelyű; kissé nyilt és tágas fiókjaiban szép tojásdad, 
hegyes, pirosasbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsőve rövid, hegyes 
kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
folyvást egészséges és edzett; koráu és a neki kedvező viszonyok közt 
rendesen és bőven termő ; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel hamar és jól beruházkodnak, ritkás, szellős, gömbalaku koro-
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nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának is, 
törpe fának is. Kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem legjobban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Nem számosak, hosszak vagy középbosszak, középvasta
gok, begyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig észreve-
hetőleg könyökösek, finoman bordázottak; fölállók, vagy nyilt szögekben 
szétállók; finoman febérmolybosak; itt-ott csupaszak, pirossal árnyalt 
világosbarnák; itt-ott pedig zöldesbarnák; apró, kerek, sárgásfehér 
pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak; elég rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, háromszögüek, tompahe-
gyűek, lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, hárombordás talapra 
helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, tojásdadok, igen 
tompahegyüek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmoly
hosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag, de nem kemény-
szövetüek; többnyire kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; hirtelen 
elkeskenyedő, hosszas és gyakran félre is csavarodó, éles hegyben vég
ződök; laposak vagy igen lapos völgyesek; nem íveltek, hullámos szé-
lűek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon kissé moly
hosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, vilá
gos zöldek; széleiken igen éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy középvas
tag, elég merev és molyhos, tövénél pirossal kissé színezett; inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomiiak, a 
nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, szétállók, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak és alakúak, laposak, 
hullámosak; vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül íöl- és szétállók. 

Hasonnevei. Pepiu-d'or de Hughe; Hughes Grolden-Pippin; Hu
ghes neuer Goldpepping; Frauklins Goldpepping. 

Leirói. D i e 1, StcznoSstsmt&n, X. 92. és 97. 
F 1 0 t o w, Sdustt,. MaiiSé. 9cz eistá. I. 289. 
L e r 0 y, Qíol. 9e. -pcmcC. III . 391. és mások. 

Észrevétel, Vidékem mostoha viszonyai közé nem való; mert itt 
csak ritkán és keveset terem : de almatenyésztésre kedvező helyeken, 
a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos szokott maradni, megér-
demlené, hogy nagyban is tenyészszük; mert ilyen helyeken, termé
kenysége ellen, bizonyára hazánkban sem lehet senkinek panasza. 
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165. Húsvéti piros kalvil. 
(Calville Tonge de páques; Eother Oster-Calvill.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a német gyümölesészet hallhatat
lan emlékű apostola írta le először: de származását illetőleg egyedül 
annyit jegyzett fel, hogy a fajt Hágából kapta. Hangzatos nevének 
köszönheti valószinűleg, hogy nemcsak Németországban, de még hazánk
ban is el van már terjedve. E hangzatos nevét azonban ritka helyen 
érdemli meg. Ojtóvesszejét több hiteles helyről is egészen egyezőleg 
kaptam meg. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon húsvétig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is 
Alakja. Magas hengeres gömbalakú vagy kuposgömbalakn; 

mindkét végén többnyire ferdén csonkázott, mert egyik oldalán rend
szerint hízottabb, mint a másikon. Zöme száras vége felé esik, honnét 
szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, lapos talp
ban végződik; kelyhe felé pedig szeliden fogyva boltozódik s hengeres-
kúpos véget alkot és inkább vagy kevésbbé széles karimában végződik. 
S z á r a középhosszú, középvastag, fás, tövénél néha húsos, hegyénél bun-
kósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett s néha húsos 
dudorodványtól oda mintegy beszorított. K e l y h e elég nagy, nyilt vagy 
félignyilt; rendetlenül fölálló, rövid, molyhos osztványaival elég 
tágas és mély üregben ülő, melynek aljáról számos, lapos ráncz és 
borda nyúlik föl a karimára, melyen éles ormok váltakoznak 
és ezek a gyümölcs derekán kalvilszerű bordákként húzódnak végig. 

Színe. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, sima, gyöngéd és néha_csakueni zsi-
rostapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte zöldes; értével sárgás zöld 
vagy világossárga, miből azonban alig tűnik ki tisztán egy-egy fol
tocska; mert csaknem az egész fölület sötét tüdőszín-vörössel van 
befuttatva s e színezetben sötétebb piros, keskeny, szakadazott csíkok 
is észlelhetők néha. Pontozata ritkás, elég szembetűnő; többnyire kissé 
behorpadtnak látszó, fehér pettyekből álló. Rozsda csak a szárüreg 
falain szokott mutatkozni és ott sem mindenkor. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, itt-ott a bőr alatt és az erősebben szí
nezett példányoknál, belsejében is pirosas, elég finom, nem tömött, ele
jénte roppanós, értével gyöngéd és porhanyó ; leve elegendő cznkros, 
gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, de nem mindenkor és min
denütt kellőleg fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; tágas és nyilt 
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fiókjaiban többnyire idétlen magvakat rejtő. Kebelycsőve tompa kúp
alakú. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és rendkívül bőven 
termő; fölálló vagy nyilt szögekben elálló és időjártával lefelé görbülő 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg berubázkod-
nak, sürűlombos, terjedelmes, lapos koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálasfának és léczezet melletti művelésre for
maiaknak is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban 
képes gazdagon teremni. Gyümölcsei igen jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, bosszak, középvastagok, begyök felé 
mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noba kissé könyökösek, 
itt-ott szelíden bordázottak; lolállók vagy nyilt szögekben fölfelé törek
vők; begyök felé sűrűn és finoman molyhosak; aljuk felé nagyrészt 
esupaszak sötét vörössel árnyalt barnák, tövük felé pedig zöldesbar
nák; apró, kerek, itt-ott hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn, de 
nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé hosszasak, lapos-
hátuak, tompahegyűek, lapulók, pirosasbarnák, nagyrészt azonban sűrű, 
fehér moly hozattál takartak; elég kiálló, röviden bordázott talapon ülők. 

Virágriiyyei. Nagyok, hosszaskuposak, tompahegyűek, igen sűrűu 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; hosszas 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő és többnyire félrecsavarodó, hosszas, éles 
hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak, fölebb azonban 
völgyesek, alig íveltek, itt-ott rendetlenül hullámosak; alsó lapjukon 
molyhosak; felső lapjukon esupaszak, elég simák, fényesek, élénk fű
zöldek; széleiken jókora nagy, többnyire tompa fogakkal elég niélyen, 
de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy 
középvastag, elég merev és molyhos, tövénél violaszíunel kissé belehelt; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái többnyire 
áridomuak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagy
ságnak és alakúak, többnyire hosszas és keskeny kerülékesek, csaknem 
laposak, hullámosak; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók. 

Hasonnevei. Roode Paasch Apple. 
Leírói. D i e l . SCe^-MioSshcztc/ii. XXI-ik fűzet 14. lapján. 

F l o t o w , §((ush. éfCarvdé. 9c.-t. &6sl>fi. I. 43. Pranczia gyü-
mölcsészek munkáiban nem találom leírását. 

Észrevétel. Vidékem mostoha visszonyai közt is csaknem éveu-
kint gazdag termést igér; de a kötődött gyümölcsöket vagy a 
napsugarak égetik le vagy a rovarok pusztítják el idő előtt: úgy lát
szik tehát, hogy kellőleg nyirkos talajt és hűvösebb légmérséket kivan, 
A hol aztán meg van számára ez a kellék: ott bizonyára hálásan ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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166. Hoya-i aranyrenet. 
fHoyasehe Goldreinette.) 

Származása. E jeles alma eredetéről Oberdieck, a ki először írta 
le és ismertette meg, csak gyanítja, hogy Hannoverából, Hoya környé
kéről származik; mert ott van legjobban elterjedve: de valószinünek 
tartja, hogy oda is Hollandból kerülhetett e faj. — Ojtóvesszejét 1871-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam 
is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam oet. dec.; hűvösebb tájakon tavasz derekáig is 
eltart. 

• Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is nagyobb is. 
Alakja. Majd lapos gömbalakú, majd hengeres és magasnak lát

szó gömbalakil; szabályosan boltozott síkfölületű; egyik oldalán csak 
elvétve hízottabb és emelkedetebb kissé, mint a másikon. Zöme közép
tájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem, egyenlően; de kelyhes vége 
felé mégis kissé összébbhnzódva boltozódik, mintsem száras vége felé, a 
hol többnyire szélesebb és laposabb karimában végződik, mintsem 
kelyhes végén. S z á r a néha rövid, vastag, húsos, többnyire azonban 
hosszas, vagy középhosszú, vékony, fás, majd egyenes, majd kissé görbe; 
tágas és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait finom, su
garas rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e zárt vagy félignyilt; föl
álló, rövides, törékenyhegyü, molyhos osztványaival tágas, lapos mé
lyedésben ülő, sőt néha csaknem a fölszinre helyezett. E mélyedés alján és 
falain csak némi lapos ránczok észlelhetők, melyek azonban a 
karimán elenyésznek s lapos bordák alakjában a gyümölcs dere
kára sem vonulnak fÖl. 

Színe. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, sima, száraz- és néha 
kissé érdes-tapintatu; elejénte sárgászöld; értével aranysárga; napos 
oldalán és a napnak jól kitett példányain csaknem körös-körül gyön
géd pirossal mosott s e színezetben élénkebbpiros, szakadozott csí
kokkal is becsapkodott. Pontozata elég sűrű; jókora nagy fehérrel vagy 
sárgával szegett, fahéjszínű, szögletes pettyek alakjában jelenkezö, a 
piros színben jól szembetűnő. Finom vagy itt-ott kissé érdes rozsdaalakza
tok vagy szemölcsök és néha barnás ragya-szeplők majd mindig m\\-
tatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás 'sagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, 
porhanyó; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, íűszeresízű. Magtokja uyilttengelyű; zárt vagy kissé nyilt 
fiókjaiban számos, pirosasbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve rövid 
kúpalakú. 

Fája. Vignövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és igen 
26 
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bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel, különösen pedig kissé lecsüggő gyümölesvesszőkkel, jól bernház-
koduak, elég lombos, de kellőleg szellős, lapos gömbalakn koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nye
sés alatt tartva, ibrmafának is. Mindenütt jól díszlik iigyan, de kielé-
gitő termést csak ott képes adni, a hol a föld nyáron át is kellőleg 
nyirkos maradhat. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, 
szelíden bordázottak; íölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé tö
rekvők ; csaknem egész hosszukban finoman fehérmolyhosak; itt-ott 
csupaszak, vörösesbarnák; aljuknál jó darabon fehéres hártyával ta
kartak; apró, többnyire kerek, fehér pontokkal, majd síiríibben majd 
ritkábban, de elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, csaknem háromszögüek, tompahegyüek, 
lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak, alig kiálló, észrevehetőleg bordázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok vagy középnagyok, hasaskiiposak, 
alig hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, nem vastag, de keményszövetűek; tojás
dadok, vagy széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposvölgyesek, széleiken 
kissé hullámosan íolhajlók, alig íveltek; alsó lapjukon finoman moly
hosak ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homá
lyos zöldek; széleiken előre hajló, jókora nagy és elég éles fogakkal 
mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, középvastag, elég merev, finoman molyhos, tövénél 
violaszin-pirossal inkább vagy kevésbbé színezett; nyilfc szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái elég nagyok, lándsásak, szétállók, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei inkább vagy kevésbbé keskeny tojásdadok, 
csaknem csatornásak; fölfelé álló nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette Hoyasche. 
Leírói, O b e r d i e c k , SCl^tstz. i§(and{. 9&z 0Mi. IV. 169. 

Mas , S'omoí. i^inéüa(&, IX. I7l . Mások tudtommal még 
nem írták le. 

Észrevétel. Gyümölcseit későn kell leszedni fájáról, különben 
fonnyadni szokott. Hazánk magasabban fekvő vidékein méltó volna 
nagyban is tenyésztenünk: de az alföldön csak nagyobb folyóvizeink 
mellékén fizetné ki a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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167. Hó-kalvil. 
(Calleville de neige ; Sohnée-Calvill.) 

Származása. Bizonytalan. Leroy szerint, neve a Van Mons cata-
logjában volt először fölemlítve. Később Diel is, a ki a fajt hihetőleg 
barátjától Van Monstól kapta, catalogjábau csak nevét említi föl és 
származása egyébb körülményeiről mit sem jegyzett föl. Ojtóvesszejét 
1879-ben kaptam a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantié-
resból. Nálam a fajfán csakhamar bemutatta gyümölcseit s azóta évenkint 
terem nem csak nálam, de a tőlem került vesszőkről Dörgő Dániel, 
barátomnál, Mező-Túron is, honnan, már két ízben is, szép példányo
kat kaptam róla mutatóul. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Közópnagy ; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Nagyon huz a téli fehér kalvil alakjához ; majd szabály

talan gömbalakii, majd kúpos gömbalakú; a derekán végig vonuló 
számos borda közül némelyek úgy kiemelkednek, hogy a gyümölcs 
gyakran három- vagy négyszögletűnek látszik. Zöme a középtájnál 
rendszerint alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé inkább vagy 
kevésbbé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára körül elég talpasán 
fogy el; kelyhe felé pedig néha szelíden, néha kissé hirtelen fogyva, 
tompakupos 'végben enyészik el. S z á r a rövid, gyakran csak egy 
húsosbuczok; tágnyilásu, de elég szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek sokáig zölden maradó falai majd rozsdamentesek, majd finom, 
fahéjszinű, sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e zárt vagy félignyilt; 
rendetlenül fölálló, széles, törékenyhegyü, molyhos osztványaival tágas 
és mély üregben ülő, melynek falait ránczok, bordák és barázdák teszik 
egyenetlenné és karimáját élesen hullámossá. E bordák aztán inkább 
vagy kevésbbé kiemelkedve, az egész gyümölcsön végig vonulnak s 
annak gömbölydedségét megzavarják s a gyümölcs egyik oldalát hízot-
tábbá és emelkedettebbé teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, álltában is csak kissé zsiros-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejéute zöldesfehér; értével sáppadt 
Bzalmasárga; napon oldalán aranysárga s gyöngéd pirossá] mosott 
vagy csak belehelt. Pontozata ritkás ; apróbb-nagyobb, zölddel szegett, 
fahéjszínű pettyek alakjában jelenkező, elég szembetűnő. Rozsda csak 
elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, de nem oly gyöngéd, mint a 
Téli fehér kalvil húsa; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, sajátszerűen fűszeres-ízű. Magtokja nyilttengelyií; 
nyílt és belső falain fehéres sávokkal harántosan bevoualzott fiókjai
ban több-kevesebb, tojásdad, rövidhegyű, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
tölcséralaku, a gyümölcsbe jó mélyen lehatoló. 

25* 
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Fája. Fiatal korában elég vigan, később csak mérsékelten 
növő, de folyvást egészséges és edzett; korán és igen bőven termő, 
fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, merev ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól bernbázkodnak, sürűlombos, gömbalakn koronát 
alkotó. Díszlik mindeníéle alma-alanyon; alkalmalmas szálas fának és 
nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik, de kellőleg 
nyirkos talajban bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, mintsem 
száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, bosszak vagy középhosszak, vastagok, 
begyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig 
könyökösek, csaknem bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben 
fölfelé törekvők; aljuk felé ritkásan, begyök felé sűrűn febérmolyhosak 
violaszíu-pirossal árnyalt szennyesbarnák; apróbb-nagyobb többnyire 
kerek, fehéres pontokkal nem sűrűn, de elég szembetünőleg pontozot-
tak ; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövidek, igen tompabegyűek, 
laposbátuak, lapulók, sűrűn febérmolyhosak; alig kiáUó, röviden és 
laposan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök-tojásdadok, tompabegyűek, sűrűn 
febérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; elég vastag, de hajlékony-
szövetűek, széles tojásdadok, itt-ott hosszas kerülékesek; hirtelen elkes
kenyedő, hosszabb vagy rövidebb, kissé félrecsavarodó, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak, de a vesszők hegye felé völgyesek; inkább 
vagy kevésbbé íveltek; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupa-
szak, elég simák, bágyadtan fénylök, világos fűzöldek; széleiken jókora 
nagy, igen tompa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fürésze-
sek. Levélnyelök középhosszú, vastag, merev ós molyhos, tövénél hal
vány pirossal kissé belehelt; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
elég széles-lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
hosszak, keskeny kerülékesek, laposak, hullámosak; hosszas, hajlékony 
nyelőkről lankadtan lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y, Qict. 3c •pomot. ÍII. 187. 

O b e r d i e e k , musiz. éfCanSő. 9cz &úsííund&. VIII. 3. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, milyeneket vidékemen 
talál, nem való e faj; mert itt keveset és csak kedvező évjárással 
terem : de hazánk hegyes vidékein, sőt még az alföldön is, a hol a föld nyá
ron át is kellőleg nyirkos maradhat, megérdemelné, hogy nagyban 
is tenyészszük; mert ilyen helyeken termékenysége ellen csak ritkán 
lehet panaszunk. 
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168, Hartwig őszi almája. 
(Harfcwigs Herbstapfel.) 

Származása. E kitűnő őszi almát .Hartwig, műkertész nyerte 
Lübeckben. Oberdieck, a kivel a fajt Harwig megi&mtertette, terjesz
tésre méltónak találván, azt körülményesen leírta; de származásáról 
egyébb adatot nem jegyzett M leírásában. Ojtóvesszejét 1872-ben 
Oberdiecktöl kaptam Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam sept. elejétől oct. elejéig; hűvösebb tájakon dec. 
végéig is eltart. 

Minősége. I. rendíi csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is, kissebb is. 
Alakja. Többnyire magasnak látszó, kúpos gömbalakií ; néha rövid 

hengeralakú; egyik oldalán néha hízottabb kissé, mint a másikon. 
Zöme többnyire a száras vég felé esik, honnét szára felé majd szelí
den, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, lapo-
sas karimában végződik ; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhuzódva 
boltozódik s többnyire tompa-kupos véget alkot. S z á r a rövides vagy 
középhosszú, vékony, fás, molyhos, ritkán emelkedik fólebb a szármé
lyedés karimája színvonalán; tágnyilású, de szűk és mély üregbe helye
zett, melynek falain csak néha mutatkozik némi finom, sugaras rozs
damáz. K e l y h e zárt, vagy félignyilt; folálló és sokáig zölden maradó, 
molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tág és nem mély üreg
ben ülő, melynek alja és falai ránezosak s karimáján huUámos emel
kedések láthatók, melyek inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos 
bordák gyanánt a gyümölcs derekán is végig vonulnak s annak kerek-
dedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; elejénte 
fehéres-zöld ; értével világossárga; napos oldalán hosszabb vagy rövi
debb, szakadozott, piros csíkokkal sűrűn becsapkodott s itt-ott vér
piros foltokkal márványozott, mely színezet raindikább elhalványiil-
tan, gyakran a gyümölcs árnyas oldalára is áthúzódik. Pontozata 
ritka; apró, fehér pettyekből álló, még a piros színben is csak ke
véssé szembetűnő. Rozsdafoltok vagy barnás ragya-szeplők csak rit
kán mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, 
tömöttes, porhanyó ; leve bő vagy elengedő, ezukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magtokja 
inkább vagy kevésbbé nyilttengelyű; fiókjaiban apró, tojásdad, barna, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös-hengeres, a gyümölcsbe jó 
mélyen lehatoló. 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és igen edzett; elég korán, rendesen és bőven te rmő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, elég lombos és kellőleg szellős, gömbalakú 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfá
nak és nyesés alatt tartva gxilafának is. Mindenütt jól díszlik: de 
kellőleg nyirkos talajban bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, 
mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. Gyümölcsei 
igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok, hegyök felé 
sem igen vékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek; fölállók vagy 
nyilt szögekben dolfelé törekvők ; csaknem bordázatlanok; ritkásan és 
igen finoman molyhosak; nagyrészt azonban csaknem csupaszak, vio
laszínnel árnyalt barnák; aljuknál itt-ott, finom, fehéres hártyával 
fátyolozottak; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűríin és elég szem-
betünöleg pontozottak ; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, laposhátuak, tom-
pahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; majd alig, majd eléggé 
kiemelkedő, laposbordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsú tojásdadok, tompahegyűek, aljuk
nál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok; vastag és keményszövetűek; kerüléke-
sek; rövidke, többnyire íélreesavarodó, éles hegyben végződök; csak
nem laposak vagy la230s-teknősek, alig íveltek, széleiken hullámosak; 
nyelőkről rézsunt fölfelé állók vagy csaknem vízirányosan elállók; alsó 
lapjiikon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
fényesek, élénk zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal nem mélyen, 
de sűrűn és szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég 
vastag és merev; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekban fölfelé álló. 
Levélpálhái keskeny-lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei vékonyszövetüek, hosszas kerülékesek, laposak, hullámosak; 
nyeleikről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , dtUst^. éftandi. Bcv BőstL VIII. 267. 

Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is ritkán marad 

teljesen meddő. Fiaomízű gyömölcsei végett széles elterjesztésre méltó 
mindenütt, a hol a talaj nyáron át sem veszti el minden nyírkosságát. 
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169. Hodenberg renetje, 
(Von Hodenberg's Eeinette.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínű azonban, hogy Hanoverában, 
Hudemülilen határában kelt magról; mert Oberdieek onnan kapta 
Taiisch, administratortól, aki azt állítá, hogy náluk egy haldokló vén 
fáról kezdett e faj elterjedni, melyet Oberdieek a Grravensteini alma 
méltó versenytársának és így hazájában terjesztésre kiválólag méltó
nak talált. Minthogy e fajjal azonosnak vehetőt a gyümölcsészek 
munkáiban még nem talált; mint még ismerstlen gyümölcsöt, Hoden
berg, egykori hanoverai miniszter nevéről elkeresztelve leírta és kez
dette elterjeszteni. Ojtóvesszejét Oberdiecktól, 1873-ban kaptam Jein-
senből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb. 
Alakja. Két végén belapított gömbalakií; néha magasnak látszó 

gömbalakú; rendszerint szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme kö
zéptájra vagy csak kissé alább, a száras vég felé esik, honnét mind
két vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé néha kissé 
összébbhuzódva boltozódik, mintsem szára felé, a hol rendszerint szé
lesebb karimában végződik, mintsem kelyhes végén. S z á r a rövides, 
többnyire vékony, fás, molyhos; majd csinosan kikanyarított, majd 
kissé szabálytalan tölcséralakii és elég mély üregbe helyezett, melynek 
falai rendszerint rozsdamentesek. K e l y h e zárt vagy félignyilt; föl
álló, hosszashegyü, sokáig zölden maradó, széles és molyhos osztvá-
nyaival kevéssé tágas és nem mély üregben ülő, melynek aljáról csi
nos ránczok vonulnak a karima felé s ott ellapulván, észrevehető 
lapos bordákként csak néha vonulnak a gyümölcs derekára is, de an
nak kerekdedségét alig zavarják meg. 

Szfne. Bőre finom, sima, értével kissé zsirostapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte zöldes-sárga; értével szép világos-sárga; napos oldalán 
igénytelen pirossal színezett s e színezetben élénkebb-piros, szakado
zott csíkokkal szelíden tarkázott. Pontozata ritkás, de elég szembetűnő; 
zölddel szegett barnás, de a piros színben, fehéres pettyecskékből 
álló. Rozsdaalakzat csak elvétve találkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, néha némi sárgásba játszó fehér, finom 
könnyű, gyöngéd, olvadó; leve bő, czukros, finom savauynyal emelt, 
igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja nyilt-tengelyü; zárt vagy kissé 
nyilt fiókjaiban sötétbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid 
kupalaku. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és elég edzett; korán és a neki 
kedvező helyen, rendesen és bőven termő ; fölálló vagy kissé nyilt 
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szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
hamar és jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gömb-
alakií koronát alkotó. Díszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szá-
lasfának és nyesés alatt tartva formaiaknak is. Vidékem mostoha 
viszonyai közt kissé megsínylette a tartós szárazságot, miből követ
keztethető, hogy csak kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem leg
jobban. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak alig vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
csaknem bordázatlanok ; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törek
vők ; síirűn, de igen ünoman molyhosak; itt-ott csnpaszak, sárgás
barnásak, hegyök felé violaszínnel árnyalt barnák; aljaknál finoman 
fehérhártyásak; apró, kerek, fehér pontokkal igen ritkásan és alig 
észrevetőleg pontozottak; elég rövid levélközűek. 

RQgyei. Jókora nagyok, szélestalpuak, laposhátuak, tompahegyűek, 
lapiilók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló röviden és laposan bordá
zott talapon ülők. 

Virágrögyei- Kicsinyek vagy középnagyok, szürkével sűrűn tar
kázott szennyesbarnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és ke-
ményszövetűek; kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; többnyire sza
bályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; a vesszők 
alján csaknem laposak, a vesszők hegye felé pedig csatornásak; majd 
alig, majd éppen nem íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, fénytelenek, vi
lágos zöldek ; széleiken igen előrehajló, tompa vagy itt-ott kissé éles 
fogakkal nem mélyen, de elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök kö
zéphosszú, vastag és elég merev, molyhos, tövénél pirossal kissé be
lehelt; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái hosszak, áridomuak, 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, keske
nyebbek mint a vesszőkön levők, laposak vagy igen lapos völgyesek; hosz-
szas, vékony, hajlékony nyelőkről lankadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , dCí^vsh. S(am,S6.d&-o ©ősfÁ.YUl. 261. Mások 

tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes vidékeire, mintsem az 

alföldre; mert itt gyümölcsei a siettetett érés folytán kellő finomsá
gukat kifejteni nem képesek: míg hűvösebb tájakon fája is terméke
nyebb, gyümölcsei pedig finomabb-ízűek és tartósabbak lesznek. 
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170. Hagymaaiaku masánczki. 
(Oignon de Borsdorf; Zwiebel-Borsdorfer.) 

Származása. Régi, bizonytalan. A gyümölcsészek semmi határo
zott adatot nem tudnak felhozni származásáról: legfólebb gyanítják va
lamennyien, hogy vagy Hcllaudból vagy Németországból kellett szár
maznia. Mindenfelé el van már terjedve a világon. Ojtóvesszejét 1871-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje: Nálam nov. febr.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; rendszerint kissebb a középnagynál. 
Alakja. Sajátszerű, a többi almák alakjától nagyon elütő s több

nyire a lapos hagyma-alakját leginkább megközelítő; elég szabályosan 
boltozott síkíolületü. Zöme középtájra esik, honnét szára felé gyakran 
összébbhnzódva boltozódik, mintsem kelyhe felé s kelyhes végén rend
szerint szélesebb karimában végződik, mintsem száras végén. S z á r a 
hosszá vagy hosszas, vékony vagy igen vékony, fás, kissé bnnkósan 
végződő, többnyire pirosasbarna; tágnyilásii, de szűk és elég mély 
üregbe helyezett, melynek falait majd finom, majd érdes és néha az 
üreg karimáján túl is terjeszkedő rozsdamáz borítja. K e l y h e félig-
nyilt; összehajló, de hegyökkel többnyire hátragörbülő, rövid és moly
hos osztványaival széles, lapos mélyedésben ülö, melynek aljáról finom 
ránczok nyúlnak a karima felé, a hol aztán elenyésznek s a gyümölcs 
derekára nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elojénte világos zöld. értével világos szalmasárga; napos ol
dalán szép karminpirossal belehelt és néha bemosott. Pontozata rit
kás ; apróbb-nagyobb, szürkés pettyekből álló, elég szembetűnő. Rozs
daalakzatok s itt-ott egy-egy kiemelkedő rozsdás szemölcs, gyakran 
találkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, igen tömött, porhanyó; leve 
elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres-
ízű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyü; fiókjaiban laposas, 
tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsőve igen rövid kupalakú. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; elég korán 
és, ha jól kinőtte magát, rendesen és bőven termő; föl- és szétter
jeszkedő s időjártával lefelé is konyuló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel csak mérsékelten ruházkodnak be; ritkás lombozatú, lapos 
gömbalaku koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; szá
lasfának legalkalmasabb ; mindenütt jól díszlik ugyan: de, hogy bőven 
teremhessen, keUőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják 
helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, középhosszak, vékonyak, liegyök felé még in
kább elvékonyodók; ritkán egyenesek, igen könyökösek, csaknem bor-
dázatlauok ; többnyire elég nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csaknem vé
gig csnpaszak, szökés vagy pirosasbarnák; tövük felé finoman fehér-
hártyásak ; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal sűrűn és elég 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé hosszasak, laposhátuak, tompahe-
gyüek, lapulók, sűrűn íehérmolyhosak; majd alig, majd eléggé kiálló, 
két szélén, itt-ott, szelíden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kissé hasaskuposak, elég rövidek, tom-
pahegyűek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn íehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és kemény-
szövetüek; tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy 
kevésbbé hosszas hegyben végződök; laposak vagy széleiken csak 
kissé fölhajlók, nem íveltek; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók, alsó lap
jukon molyhosak; felső lapjukon csnpaszak, elég simák, kissé fénye
sek, homályos fűzöldek; széleiken előrehajló, éles vagy kissé 
tompa fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fürészesek. Levélnye-
lök rövid, itt-ott pedig csaknem középhosszú, középvastag, merev, 
molyhos, tövénél violaszíupirossal színezett; többnyire rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek, fonál- vagy áridomuak, nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei kerülékesek, lágyszövetüek, laposak, szelí
den hullámosak; vékony, rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette platté ; liorsdorf Ognon; Scheibeuapfel; 
Zwiebel-Maschancker. 

Leírói . D i e l , SCaznoéstseyttiín, V . 132 . 
F1010 w, Í(ki,sh. <^a^i96. 9&Z OésMunSc, I. 305. 
L e r 0 y, S>icl 9e, •pomot. IV. 507. 
M a s, i^ '^e.x.^&z, IV. 41. és sokan mások is. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak ritkán és ke
veset terem. Hazánk emelkedettebb-fekvésű és így gyümölcstenyész
tésre kedvezőbb vidékein, bizonyára nem lehet panasz termékenysége 
ellen sem, és ott aztán megérdemli, hogy minden kertben helyet jut
tassunk számára. 
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171. Harbert renetje. 
(Eeinette Harbert; Harberl's Eeinette.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki legelőször írta le e fajt, 
Amsteinból, Veaztfaliából, a gyümölcsészet egyik buzgó barátjától, 
Harberttól kapta és azt gyanítja, hogy a Vesztfaliában egykor léte
zett, számos zárda egyikéből vagy másikából származhatott. Napjaink
ban mindenfelé, de különösen Németországban nagyon el van terjedve. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieektól, Jeinsenből. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oet. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Majd magasnak látszó gömbalakú; majd lapos és kupos-

gömbalakú; rendszerint szabályosan boltozott síkfölületű s egyik ol
dalán csak néha és kevéssé hízottabb, mint a másikon. Zöme a közép
tájnál többnyire alább, a száras vég fölé esik, honnét szára felé majd 
szelíden majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, 
laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint szelíden 
összehnzódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé szűk és majd szelí
den hullámos, majd sík és laposas karimában fogy el. S z á r a rövid, 
vastag, néha pedig középhosszú, vékony, fás, kissé bunkósan végződő; 
tágnyilásu, de elég szűk és mély üregbe helyezett, melynek falait 
finom, áttetsző, zöldes vagy fahéjszínű, néha szakadozott sugarakban 
az üreg karimáján is túlterjeszkedő rozsda szokta borítani. K e l y h e 
nyilt, néha pedig zárt vagy félignyilt; fölálló, hosszas, keskeny és 
molyhos osztványaival majd tágas, lapos, majd szűk és elég mély 
tányéralaku üregben ülő, melynek falain finom, lapos ránczocskák lát
hatók, de ezek az üreg karimáján elenyésznek s a gyümölcs derekára, 
lapos bordák alakjában, észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, száraz, de álltában néha 
zsiros-tapintatu, bágyadtan fénylő; elejónte zöldes szalmasárga; érté
vel élénk czitromsárga; napos oldalán csaknem aranysárga vagy némi 
gyöngéd-pirossal belehelt és kissé élénkebbpiros, szakadozott csí
kokkal is szelíden becsapkodott. Pontozata elég sűrű, apróbb-nagyobb, 
fahéjszínű vagy csak a bőr alul áttetsző, fehér pettyek alakjában jelen-
kező, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak elvétve mutatkoznak 
íölületén. 

Belseje. Hiísa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom vagy 
elég finom, velős és porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kellőleg fűszeresízű. Mag
tokja igen nyilttengelyü; tágas és nyilt fiókjaiban több-kevesebb, ép, 
hosszas, pirosasbarna, sovány, gyakran pedig idétlen magot rejtő. 
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Kehelycsőve majd kupalakii, majd tölcséralaka, a gyümölcsbe inkább 
vagy kevésbbé lebatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; nem éppen korán, de, ba 
jól kinőtte magát, elég bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég lombos, de kellőleg szellős, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva, 
gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban 
terem rendesen és bőven. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, begyök felé sze
líden elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; finoman 
bordázottak; fólállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; hegyök 
felé elég sűrűn fehérmolyhosak; aljuk felé fehéres hártyával fátyolo-
zottak, itt-ott simák, csaknem fényesek, pirossal árnyalt barnák vagy 
zöldes-barnák; apró, kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, de alig szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban kissé hosszas 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposhátuak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas tojásdadok, 
kissé hegyesek, szürkével és pirossal árnyalt sötétbarnák, néha igen 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vastag és elég keményszöve-
tűek: széles tojásdadok, itt-ott csaknem szívalakuak; többnyire hirtelen 
elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé rövid, szúrós hegyben végződök; 
széles völgyesek vagy lapos-teknősek, alig íveltek; nyelőkről csaknem 
vízirányosan elállók, de hegyökkel félregörbülök; alsó lapjukon moly
hosak, felső lapjukon csupaszak, elég simák és elég fényesek, élénk 
zöldek; széleiken elég éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú vastag, merev, moly
hos, tövénél violaszín-pirossal mosott vagy belehelt; nyilt szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy keskenylándsásak, szétállók, 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, többnyire, 
kerülékesek, laposak, hullámosak, mereven szétállók. 

Hasonnevei. Harberts Rambourreinette; Harberts Reinetartiger 
Rambour. 

Leírói. D i e l , t^asnoőstsoztcn, almákat és körtéket tárgyazó V. 44. 
O b e r d i e c k , Mwstz. ^anBSwoA Q&z eSsti. IV. 163. 
L e r 0 y, 3)ict. 9a 'pomoí. IV. 694. 

Észrevétel. Hazánk magasabban fekvő hegyes vidékeire való e 
faj kiválólag és nem az alföldre; mert itt gyümölcsei erőtetve érnek 
s kellő finomságukat csak ritkán képesek kifejteni. Almatenyésztésre 
kedvezőbb helyeken, hol a talaj nyáron át is kellőleg nyirkos marad
hat, hiszem, hogy még az alföldön is hálásan ki fogja fizetni a helyet, 
melyet kertünkben elfoglal. 
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172. Grange aranypepinje. 
(Goldpepping von Grange.) 

Származása. E jeles almát is Knight, hires angol gyümölcsész 
nyerte a múlt század végén és pedig szintén olyan mesterséges ter
mékenyítés ntján, mint a Downtoni pepint. (Lásd e munka I. köt. 
373. lapján.) Bárha nagyon megérdemelné az elterjesztést; még nap
jainkban is csaknem az iíjdonságok közé sorolható. Ojtcjvesszejét 1871. 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Fajfámou gyakran termett már. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésjdeje. Nálam sept. elejétől, sept. végéig; hűvösebb tájakon 
karácsonig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Inkább vagy kevéabbé laposas gömbalakú; szabályosan 

boltozott síkfölületű. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége 
felé csaknem egyenlően, de néha, kelyhes vége felé kissé összébb is 
húzódva boltozódik s mindkét sarkán laposas és szűkes karimában vég
ződik. S z á r a rövid, vastag, húsos, néha középvastag, fás, molyhos, 
kissé bunkósan végződő; szűk és nem mély üregesébe helyezett, mely
nek sokáig zölden maradó falait néha finom, sugaras rozsda szokta 
borítani. Ke 1 y h e elég nagy, nyilt vagy félignyilt; összehajló vagy 
pedig csaknem csillagalakulag szétterülő, törékenyhegyű, molyhos 
osztványaival tágas és igen lapos mélyedésben ülő, melynek alján 
egyenetlen, lapos ráuczok és húsos dudorkák láthatók, de karimája 
nem hullámos s a gyümölcs derekán többnyire nyoma sincs a bordás 
emelkedéseknek. 

Szine. Bőre elég finom, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan 
fénylő ; elejénte zöldessárga; értével aranysárga; napos oldalán is csak 
kissé élénkebb sárga s néha némi, igen gyöngéd pirossal szeliden be
lehelt; többnyire azonban nyoma sincs rajta a pirosságnak. Ponto-
zata ritkás, fehérrel szegett lahejszínű pettyekből álló, inkább vagy 
kovésbbé szembetűnő. Rozsda-alakzat csak ott látszik fölületén, a 
hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. 

BelSBJe. Húsa sárga vagy fehéres sárga, finom, tömött, por
hanyó; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyü; zárt és szűkes fiókjai 
mindenikében két-két, hosszúkás, szögletes, vörösesbarna, ép magot 
rejtő. Kehelycsöve rövid és tágas kúpalakú. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő; 
fölálló vagy nyilt szögekbea fölfelé törekvő, elég merev ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kel
lőleg szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaala-



398 

nyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának is. 
Vidékem mostoha viszonyai közt csak akkor terem bőven és szépen 
kifejlődött gyümölcsöket, ha a megelőző év nedves volt s a követ
kező tavasz elég hűvös arra, hogy a rovarokat meggátolja a mutat
kozó termés elpusztításában. Gyümölcsei igen jól állják helyöket áfán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
szelíden elvékonyodók ; egyenesek, noha kissé könyökösek, finoman 
bordázottak; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törek
vők ; csaknem egész hosszukban finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, 
aljuknál olajszín-barnák, hegyöknél és napos félőkön pirosasbarnák; 
apró, többnyire kerek, fehéres pontokkal sűrűn és elég szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, kerekhegyűek, lapulók, sűrűn fehér-
molyhosak ; elég kiemelkedő, bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kissé hosszaskúposak, alig hegyesek, 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag és keményszövetűek; a vesz-
szök alján hosszas, fölebb pedig rövides tojásdadok; hirtelen elkeske
nyedő ; inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy igen lapos völgyesek, alig íveltek ; a vesszőtől csaknem 
vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák, fényesek, élénk fűzöldek; széleiken előre 
hajló, éles, kettős, sőt hármas fogakkal is, nem mélyen, de elég sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides, elég vastag és merev, fino
man molyhos, tövénél violaszín-pirossal inkább vagy kevésbbé színe
zett ; elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlődőitek, 
lándsásak. szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
kerülékesek, laposak, kissé hullámosak; rendetlenül szétálló nyeleik
ről kissé ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Grange; Grange's Apple. 
Leírói. O b e r d i e c k , must. Síandé. Scz BCsiL IV. 130. Mások 

tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban kevés 

haszonnal járna tenyésztése; míg almatenyésztésre kedvező helyeken, 
hazánkban is méltó volna, hogy minden kertben helyet juttassunk 
számára. 
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173. Grignon-i alma. 
(Olv. Grinyoni.) 

(Pomme de Q-rignon.) 

Származása. E jeles alma Franeziaországból származik. Tours 
városnak 1862-ben elhalt, bíres orvosa, Bretonneau 1858-ban ismertette 
meg Leroyval, a ki aztán később leírta e fajt és el is terjesztette. 
Valószinű, hogy Versailles mellett, Grignonban kelt magról s azért 
kapta fönnebbi nevét is. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek híres faiskolájából Plantiéresból. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű, de vidékem mostoha viszonyai közt csak II. 

rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Hasas, kiipos gömbalakil; szabálytalanul boltozott bncz-

kos és bordás-fölületü; egyik oldalán többnyire hízottabb és emelke-
detebb, mint a másikon. Zöme többnyire középtájra vagy csak kissé 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül széles és laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig rendszerint összébbhnzódva boltozódik s többnyire ferdén 
álló karimában enyészik el. S z á r a igen rövid, vastag vagy közép
vastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásn, de fenekén összeszűkölő, 
mély üregbe helyezett, melynek falait finom, sngaras rozsda szokta 
eltakarni. K e l y h e zárt, néha félignyilt; rendetlenül fölálló, rö
videbb vagy hosszabb, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival szűk 
mélyedésben ülő, melynek alját, falait és karimáját gyakran, rendet-
lenalaku dudorok, ránczok és bordák teszik egyenetlenné és e bor
dák inkább vagy kevésbbé szembetűnőleg a gyümölcs derekára is föl
vonulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngéd, és értével kissé zsi-
rostapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte fehéres zöld, értével zöldes
sárga, napos oldalán aranysárga vagy sárgáspirossal belehelt s e szí
nezetben élénkpiros, szakadozott csíkokkal is, inkább vagy kevésbbé 
sűrűn becsapkodott; árnyékban nőtt példányain azonban, csaknem tel
jesen hiányzik a pirosság. Pontozata finom, ritkás, elég szembetűnő. 
Rozsda csak elvétve találkozik rajta; de ragyaszeplök gyakrabban mu
tatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba és néha zöldesbe is játszó fe
hér, finom, vagy elég finom, kissé laza és porhanyó ; leve bő, igen 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden fűszeresízű. 
Kár, hogy nagyobb példányainak húsában gyakran taplós foltok tá
madnak; hiszem azonban, hogy e nem ajánló tulajdonsága csak vidé
kem mostoha viszonyai közt mutatkozik. Magtokja nyilttengelyű; nyilt 
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és tágas fiókjaiban számos, hegyes, pirosasbarna, ép, néha csak idétlen 
magot rejtő. Kehely cső ve kúpalakn, a gyümölcsbe, inkább vagy ke-
vésbbé mélyen lehatoló. 

Fája. Vígüövésü, erőteljes, igen edzett; korán és rendkívül bő
ven termő; fölálló vagy nyilt szögekben kissé rendetlenül fölfelé tö
rekvő, nyúlánk 'ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg be
ruházkodnak, elég lombos, de ritkás, szellős, terjedelmes koronát al
kotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és nye
sés alatt tartva formafáknak is. Mindenütt jól díszlik és terem i s : 
de az alföld melege siettetve érleli gyümölcseit, melyek különben 
nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kö-
nyökösek, kissé bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; 
finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, zöldes barnák, pirossal 
kissé árnyaltak;apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pon
tokkal majd sűrűbben, majd ritkábban pontozottak; rendetlen levél-
közűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég duzzadthátuak, ke-
rekhegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, röviden bor
dázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hasaskúposak, tompahegyűek, bar
nával tarkázottak, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok; elég vastag és ke-
ményszövetüek; hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszú, 
éles hegyben végződök; laposteknősek, itt-ott csatornásak; széleiken 
rendetlenül hullámosak; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan 
elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég si
mák, bágyadtan fénylők, csaknem sötétzöldek; széleiken majd tompa, majd 
elég éles fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök 
középhosszú, elég vastag és merev, finoman molyhos, tövénél viola
színnel kissé belehelt; nyilt szögekben elálló. Levélpálhái elégkifejlő-
döttek, hosszú, keskeny és hegyes-lándsásak, szétállók, tartósak. Vi-
rágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, többnyire kerülékesek, 
laposak, hullámosak; nyelőkről mereven és csaknem vízirányosan szét
terülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y, Siíct. 9c pomoí. III. 342. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Nem illik be alföldi viszonyaink közé; mert itt, 

mint már említem, erőtetve és akkor érnek gyümölcsei, a mikor a 
jobb gyümölcsökben kedvünkre válogathatunk. Hazánk hegyes vidé
kein azonban megérdemli, hogy minden kertben helyet szorítsunk szá
mára. Tegyünk vele kísérletet! 
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174. Focke renetje. 
(Pooke's Eeinette.) 

Származása. E jeles téli-alma Oberdieck szerint Brémából, a 
Vegesack melletti St.-Mágnásból származik. Ott kelt-e magról? Ki 
volt az a Focke, a kinek nevéről el lett keresztelve ? B kérdésekre még 
senkitől sem hallottam feleletet. Ojtóvesszejét 1872-ben ajándékban 
küldötte meg nekem Oberdieck, Jeinsenböl. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. febr.; hűvösebb tájakon késő tavaszig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. KÖzépnagy; néha valamivel nagyobb is, kissebb is. 
Alal<ja. Két végén belapított gömbalakií; elég szabályosan bol

tozott, noha egyik oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint 
a másikon. Zöme középtájra, vagy csak kissé alább, a száras vég felé 
esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően boltozódik, de 
száras végén mindig szélesebb karimában fogy el, mintsem kelyhes végén. 
S z á r a majd rövid, majd középhosszú vastag, vagy középvastag, hiisos 
vagy fás, bnnkósan végződő; majd csinosan kikanyarított, majd völ
gyes és emelkedéses tölcséralakú, szűk és elég mély üregbe helyezett, 
melynek falai majd rozsdamentesek, majd áttetsző, finom, szürkés, 
sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e kicsi, zárt; bokrétásan fölálló, 
rövid, molyhos osztványaival szűk és nem mély tányéralakú üregben 
ülő, melynek alján és falain csak néha láthatók némi szelid ránczok; 
de ezek, bárha az üreg karimáját nem teszik is hullámossá, mégis néha 
elenyésző laposbordák gyanánt a gyümölcs derekán is nyomozhatok. 

Szine. Bőre finom, de szívós, sima, itt-ott kissé érdes és száraz-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sárgás-zöld; értével homályos
sárga ; napos oldalán és néha csaknem köröskörül, egész fölületén 
inkább vagy kevésbbé sötét vérpirossal bemosott vagy színezett. Pon-
tozata apró, alig szembetűnő, többnyire csak a bőr alul áttetsző, fe
héres pettyecskékből álló. Rozsdaalakzatok majd minden gyümölcsön 
fordulnak elő és pedig majd nagyobb foltokba összefolyt érdes szala
gokban, majd porszerűen, áttetsző, finom fátyolként elterítve a gyü
mölcs fölületén. 

Belsejt). Húsa sárgás, az erösebben színezett példányoknál pedig, 
a bőr alatt pirosba játszó, finom, tömött, roppanós, teljes értével elég 
porhanyó; leve elég bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, fűszeresízű. Magtokja csaknem egészen zárttengelyű; szűk 
és zárt fiókjaiban számos, hosszúkás, szögletes, sovány, barna, ép 

26 
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néha pedig idétlen magot rejtő. Kehelycsőve öblös, hegyes kupalakn, 
a gyümölcsbe meglehetősen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; korán és igen bőven 
termő ; lölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sürülombos, ma
gas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkal
mas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven 
teremhessen, ez is megköveteli, mint minden almafa, hogy a talaj 
kellőleg nyirkos legyen. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szeliden 
elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, szelíden bordázottak; 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; itt-ott fehérmoly-
hoaak; nagyrészt azonban csupaszak, világos pirosasbarnák, árnyas 
félőkön és tövük felé pedig sárgás vagy zöldesbarnák; igen apró, 
kerek, vagy itt-ott hosszas, fehér pontokkal igen sűrűn és elég szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, tompahegyűek, lapulók, szürkével 
mosott vagy tarkázott sötétbarnák; elég kiemelkedő, három bordás 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, szürkével és 
sötétbarnával árnyalt pirosas gesztenyeszínűek. 

Levelei. Jókora Bagyok vagy középnagyok; elég vékony és haj-
lékonyszövetűek; széles kerülékesek; többnyire hirtelen elkeskenyedő, 
rövidke hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposteknősek, nem 
íveltek; itt-ott, főkép a nagyobbak, széleiken hullámosak; nyelőkről 
rézsunt elállók; alsó lapjukon molyhosak és durván eresek; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, csaknem fénytelenek, homályos fűzöl
dek ; széleiken kissebb-nagyobb, tompa fogakkal nem mélyen és sza
bálytalanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, de ru
galmas, molyhos és alsó felén egész hosszában violaszínpirossal 
belehelt vagy befuttatott ; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái rövidek, keskenylándsásak, szétállók, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei igen vékony és lágyszövetűek, laposak; 
fölálló vékony, rugalmas nyelekről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. O b e r d i e c k , S)ct (9&/̂ ac/iMí, 1881-dik évi folyam 402. 

lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Hazánk hegyes vidékein s általában mindenütt, a hol 

a viszonyok almatenyésztésre kedvezők, érdemes volna e jeles fajt 
nagyban is tenyésztenünk: de olyan mostoha viszonyok közt, a mi
lyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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175. Frémy. 
(Pomme Frámy.) 

Származása. E jeles alma Frankhonbdl a Maine és Loire me
gyéből származik. Leroy szerint, bizonyos Prémy-nevü bérlő nyerte 
volt magról, Cherré községében. A hatvanas évek alatt kezdett csak 
fönnebbi neve alatt elterjedni és még napjainkban is az iíjdonságok 
közé tartozik. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvé
rek jóhírű faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámon több ízben termett 
már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy: gyakran kissebb is, nagyobb is. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalakú; néha bordás 

hengeralakú; különben elég széptermetü. Zöme középtájra esik, hon
nét szára felé szelíden gömbölyödve bolfcozódik s szára körül szép 
kerek, lapos talpban végződik; kelyhe felé pedig szintén szeliden 
gömbölyödve boltozódik s többnyire kissé ferdén álló karimában 
enyészik el. S z á r a rövid, elég vastag; néha középhosszú, k'&zépvas-
tag, fás, biinkósan végződő; inkább vagy kevésbbé szűk és r i tkán 
mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek falait többnyire igen fi
nom, néha az üreg karimáján is túlterjeszkedő rozsdamáz szokta bo
rítani. K e l y h e zárt, néha félignyilt; felálló, hosszas, keskeny, he
gyes és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas és nem 
mély tányéralaku üregben ülő, melynek aljáról finom ránczok indul
nak a karima felé, a hol szeliden ormós emelkedéseket alkotnak, az
tán néha lapos bordákként a gyümölcs derekára is észrevebetőleg föl
vonulnak s a gyümölcs egyik oldalát kissé hízottabbá teszik, mint a 
másikat. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, néha kissé érdestapintatu, 
bágyadtan fénylő ; elejénte zöldessárga; értével kanári-sárga ; napos 
oldalán néha igénytelen pirossal kissebb-nagyobb darabon belehelt. 
Pontozata elég sűrű; kissebb-nagyobb fakó pettyecskékből álló, elég 
szembetűnő. Finom fahéjszínü rozsda nemcsak szárüregébeu, de néha 
apróbb-nagyobb foszlányokban, a gyümölcs fölületén egyebütt is 
észlelhető. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, roppanó, de teljes értével 
elég porhanyó; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt ; 
igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja csak kissé nyilttenge-
lyű; zárt fiókjaiban lapos, többnyire idétlen magot rejtő. Kehelycsőve 
igen rövid kúpalakú. 

a6» 
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Fája. Erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; föl- éa szét
álló, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkod-
nak. elég lombos, de kellőleg szellős, terjedelmes koronát alkotó. Dísz
lik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasíanak és nyesés alatt 
tartva formafáknak is. Mindenütt jól díszlik, de kellőleg nyirkos ta
lajban bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, mintsem kertem 
könnyen kiszáradó, laza talajában. Gryümölcsei jól állják helyöket a fán 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók ; egyenesek, alig könyökösek, finoman bordázot-
t ak ; fölállók vagy nyilt szögekben szétállók; csaknem egész hosszuk
ban fehérmolyhosak; itt-ott csnpaszak, zöldesbarnák, hegyök felé 
pedig vUágos gesztenyeszinűek; igen apró, hosszas vagy kerek, fehé
res pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen 
levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, kissé diizzadt-
hátuak, tompahegyüek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiálló, 
hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskuposak, tompahegyüek, aljuk
nál szennyesbamák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; elég vastag és elég keményszövetüek; igen 
hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben vég
ződök; többnyire mind csatornásak, alig íveltek; alsó lapjiikon moly
hosak ; felső lapjukon esupaszak, elég simák, fényesek, világos-zöldek ; 
széleiken előrehajló éles fogakkal elég mélyen és elég szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök rövides, igen vastag, merev, finoman molyhos, 
tövénél élénk violaszínnel mosott vagy színezett; nyilt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái áridomuak vagy lándsásak, elég tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei kisebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, 
laposteknősek; fölfelé álló nyelőkről, bokrétásan szétállók. 

Hasonnevei. Gelineau. 
Leírói. L e r o y , ^ici. 3e, fomot. III. 316. Másoktól még nem ol

vastam leírását. 
Észrevétel. Hazánk almateuyésztésre kedvező vidékein méltó 

volna nagyban is tenyésztenünk; száraz vagy könnyen kiszáradó laza 
talajban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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176. Nemes sóvári. 
(Edier Sóvári-Apfel.) 

Származása. Bizonytalan. Hazánkban tudtommal még csak Abauj-
megyében vau elterjedve. Külföldön valószínűleg ismeretlen még, mert 
Németország egyik, legnagyobb gyümölcsésze, Dr. Lucas Ede előtt, 
kinek a gyümölcsöt bemutatták, még egészen ismeretlen volt. E ter
jesztésre méltó, jeles bazai almánkról 1882-ben kaptam leírásra alkal
mas gyümölcspéldányokat is, ojtóvesszőt is, Sziklay Ede, birtokos, 
kedves öcsémtől, Janókról. Nálam még nem termett: de arról, hogy 
Sziklay öcsém nekem a valódi fajt küldötte meg, kezeskedni merek. 

Érésideje. Nálam hihetőleg oct. dee.; Felső-Magyarországon, 
Sziklay öcsém szerint tavaszig is eltart. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Többnyire nagyobb a középszerűnél; gyakran jó

kora nagy. 
Alal(ja. Két végén belapított gömbalakú; gyakran hízottabb kissé 

az egyik oldalán, mint a másikon, különben elég szabályosan bolto
zott; mert derekának kerekdedségéb, a rajta néha-néha észlelhető bor
dák vagy éppen nem, vagy csak alig zavarják meg. Zöme középtájra 
esik, honnét mindkét vége felé csaknem teljesen egyenlően boltozó-
dik. S z á r a rövid, ritkán emelkedik a szármélyedés karimája színvo
naláig, vékony vagy középvastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásu, 
de szűk és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai többnyire 
rozsdamentesek s keskeny, piros csíkokkal sűrűn eltakartak. K e l y h e 
nyilt vagy félignyilt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, rövid és 
molyhos osztványaival tágas és elég mély, többnyire szépen kikanya
rított és nem ránczosfalu üregben ülő, melynek karimája ritkán mu
tat észrevehető hullámos emelkedéseket. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, fáján szép hamvas, 
ledörzsölve elég fényes; elejénte sápad-zöld; értével viasz-sárga, miből 
azonban csak az árnyékban nőtt példányoknál tűnik ki tisztán egy-
egy nagyobbka folt; mert az egész fölület halványpirossal van elta
karva és e színezetben sötétpiros, szélesebb vagy keskenyebb, szaka
dozott csíkokkal és pettyekkel sűrűn tarkázva. Pontozata igen ritka, 
apró, fehéres, még a piros színben is csak itt-ott tűnik szembe. Rozs
dafoltok vagy ragyaszeplők csak elvétve találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa hófehér, a bőr alatt pirosba játszó, finom és gyen
géd ; elejénte roppanós; teljes értével velős és csaknem olvadó; leve 
bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngé
den illatos és fűszeresízü. Magtokja kissé nyilttengelyű; fiókjaiban 
hosszas, karcsú, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid 
kúpalakú. 
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Fája.*) Elég vígnövésü, egészséges és edzett; elég koráu és 
bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, 
sűrűlombos, magas gömbalakú koronát alkotó. Mindenféle almaala
nyon díszlik; alkalmas szálasfának is, formaiaknak is. Ügy látszik, 
mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, vékonyak vagy közép vasta
gok, hagyok felé szeliden elvékonyodők; egyenesek, alig könyökösek, 
szelíden bordázottak ; fölállők vagy kissé nyilt szögekben fölfelé tö
rekvők ; elég sűrűn, de finoman molyhosak, itt-ott csnpaszak, vöröses
barnák; apró, kerek, sárgás pettyekkel ritkásan és nem szembetünő-
leg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, tompahegyűek, lapnlók, vörösesbarnák, elég 
sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, hárombordás talapon ülők. 

ViráQrügyei. Nagyok, kúposak, aljuknál szennyes violaszínüek, 
hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és hajlékonyszövetűek; széles 
tojásdadok vagy kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hirtelen elkeske-
nyedö, hosszas, éles és többnyire félreesavarodó hegyben végződök; 
laposteknösek; kissé íveltek és hullámosak; alsó lapjukon ritkásan és 
finoman molyhosak, felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylők, világos zöldek ; széleiken előre görbülő, tompa vagy kissé éles 
fogakkal nem mólyen, de sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövid, elég vastag és merev, molyhos ós tövénél violaszínpiros
sal színezett; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái majd áridomuak és nem 
tartósak, majd rövid lándsásak és tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
változó nagyságúak, de aránylag sokkal keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, laposak, szeliden hullámosak; hosszas, rugalmas nyelőkről 
mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek, 
Leírói. Valószínűleg ez az első leírása. 
Észrevétel. Mennyire fog beválni alföldi viszonyaink közé? azt 

csak bővebb tapasztalás fogja megmondhatni; hiszem azonban, hogy 
almatenyésztésre kedvező helyeken mindenütt hálásan kifizeti a he
lyet, melyet számára juttatunk. 

*) A növényzet leírásához szükséges adatokat Sziklay öcsém volt szíves ne
kem szolgáltatni. 
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177, Beregi sóvári. 
Származása. E kitűnő almafaj Beregmegyében Munkács vidékén 

és a Tiszaliátou emberemlékezet óta nagyban el van terjedve. Nem 
ritkaság ott e fajból száz éves fákat is találni. Hol született a vi
lágra? Mikor kezdett elterjedni? arról senki sem jegyzett föl adato
kat. Könyveim át meg átkutattam: de hozzá hasonló fajt egyet sem 
találtam. Bizonyára édes hazánkban kellett a világba lépnie. Bizony
talan értelmű, „sóvári* neve lehetett csak az oka, hogy e gyönyörű 
színezetű, finom, tartós és szállításra igen alkalmas gyümölcs már 
eddig is mindenfelé el nem terjedt a világon. Ojtóvesszejét Sárkány 
Gábor, községi iskola-igazgató, kedves öcsém 1884. tavaszán küldötte meg 
hozzám Munkácsról. Nálam még nem termett: de említett öcsém szí
vességéből hozzájutván a leíráshoz szükséges adatokhoz már is be
mutathatom e kitűnő fajt körülményes leírásban. 

Érésideje. Nálam valószínűleg oct. dee.; Beregmegyében tava
szig is eltart. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos-
gyümölcs. 

Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Két végén belapított és többnyire magasnak látszó gömb

alakú, néha pedig hengeres gömbalakú. Zöme a középtájnál kissé 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve 
boltozódik s elég széles, többnyire egyenetlen hullámos karimában 
végződik e l ; kelyhe felé pedig kissé összébbhuzódva boltozódik és 
szintén elég széles, laposas karimában enyészik el. S z á r a rövid, vé
kony vagy középvastag, fás, tágnyilásu, de szűk és mély üregbe he
lyezett, melynek finom, áttetsző, siigaras rozsdával kissé bevont falai, 
kivált pedig karimája jellemzöleg bordásabbak, mint a gyümölcs de
reka vagy kelyhes vége. K e l y h e kicsi, zár t ; összeboruló, rövidke 
és molyhos osztványaival tágas, lapos mélyedésben, húsos forradások 
és dudorok közé mintegy beszorított. E mélyedés karimája bár nem 
szabályosan sík, de alig hullámos és a gyümölcs derekán a bordák 
észrevehetőleg csak ritkán emelkednek ki. 

Színe. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima, gyöngéd, de nem zsiros-
tapintatu, igen fényes; elejénte sárgás zöld ; értével szalmasárga vagy 
bágyadtsárga; miből azonban gyakran, csak itt-ott tűnik elő tisztán 
egy-egy foltocska; mert az egész fölület bágyadt sárgáspírossal van 
eltakarva s e színezetben lángos vérpiros, szélesebb vagy keskenyebb, 
szakadozott csíkokkal inkább vagy kevésbbé sűrűn becsapkodva. Pon-
tozata ritkás, alig észrevehető. Rozsda nem mutatkozik fölületén: de 
egy-egy, barnás ragyaszeplö néha találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, nem tömött, 
roppanós, teljes értével porhanyó; leve igen bő, igen czukrosj gyön-
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géd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fuszeresízíí. 
Magtokja egészen nyilttengelyü; nyilt és tágas fiókjaiban szép tojás
dad, pirosasbarna, ép magot rejtő. Kehelycsőve rövid, hegyes kúpalakú. 

Fája- Erőteljes, igen edzett; korán, rendesen és igen bőven 
termő; rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel hamar és jól beruházkodnak, sűrülombos koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva 
egyébb alakú fáknak is. Beregmegyében ugy a Tiszamelléken, mint a 
hegyes vidék sárga agyagjában és kövecses talaján jól díszlik s hi
szem, hogy kellőleg nyirkos talajban bárhol is jól fog díszleni. Gyü
mölcsei nagyságuk mellett is jól daczolnak a szelekkel s kötődésük 
után a kései fagyokkal is. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
lassudan elvékonyodók ; egyenesek; alig észrevehetőleg könyökösek; 
csaknem bordázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; gyenge korukban is csak hegyök felé, ritkásan és finoman 
molyhasak ; ért korukban nagyrészt csupaszak, pirosas-barnák, aljuk 
felé zöldesbainák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal sűrűn és 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögnek, laposhátuak, kissé 
tompahegyűek, lapulók, pirosas gesztenyeszíuüek, nagyrészt azonban 
fehérmolyhozattal sűrűn takartak; alig kiálló, röviden ós laposan 
bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasastojásdadok, tompahegyűek, szür
kével tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Az erősebb hajtásokon elég nagyok, egyebütt pedig csak 
középuagyok; elég vékony, de diirvaszövetüek; széles tojásdadok, itt-
ott csaknem szívalakúak; többnyire hirtelen elkeskenyedő, hosszas, 
éles hegyben végződök; laposteknősek; a vesszők alján levők kissé 
hullámosak; inkább vagy kevósbbé íveltek; nyelőkről majd vízirányo-
san elállók, majd lefelé konyulok; alsó lapjakon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, nem simák, bágyadtan fénylök, világos zöldek; 
széleiken jókora nagy, igen tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. 
Levélnyelök rövid, vastag, merev, finoman molyhos, tövénél sötétvio
laszínnel mosott; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fejletlenek, 
áridomuak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagy
ságúak, aránylag hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön le-
vök, kerülékesek, laposak, kissé hullámosak; nyelőkről mereven és 
rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Tiszaháti sóvári. 
Leírói. Tudtommal körülményes leírásban még senkisem ismertette. 
Észrevétel. Fájának rendes termékenysége, gyümölcseinek kiváló 

szépsége és jósága végett megérdemelné, hogy hazánkban mindenütt, 
a hol a föld kellőleg nyirkos, nagyban is tenyészszük. Szüretelés alkal
mával sérülést kapott gyümölcsei a sérült helyeken megtaplósodnak 
és nem rothadnak be, mint más, hullott gyümölcs. Gyümölcsei szál
lításra is igen alkalmasak. 
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178. Fényesházi rózsaalma. 
(Eose ele Fényesháza; Rosenapfel von Pónyesháza.) 

Származása. E jeles hazai almafajunkat bold. Glocker K. enyingi 
főkertósz barátom csaknem egész Európában elterjesztette már. Szár
mazására vonatkozólag, 1878. dee. 4-röl hozzám írt levelében így 
nyilatkozik: „Ezen almát 1833-bau láttam először zalabéri postames
ter, Kozáry Farkas barátomnak fényesházi szöUö-birtokán, mely nem 
messze Zaíabértől, a szent-gróti és dobronyi határok közt fekszik. 
Talaja e szőlőhegynek hideg, kemény, agyagos, éjszak felől dombos." 
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Glockertól, Enyingről. Paradicsom
alanyra ojtott fámon csakhamar termőre fordult nálam, A nálam 
termett gyümölcsöket bemutattam G-lockernak, a ki aztán fajom való
diságáról biztosított. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is. 
Alai<ja. Lapos gömbalakú; elég szabályosan boltozott, noha 

egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon 
s derekán elenyésző lapos bordák is észlelhetők. Zöme a középtájra 
vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden 
gömbölyödve boltozódik s szára körül igen széles, tompa karimában 
végződik; kelyhe felé pedig kissé összébbhuzódva boltozódik s helyhe 
körül szintén tompa karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, 
középvastag, fás, néha kissé húsos; igen tágnyilású, de fenekén ösz-
szeszükülö és elég mély üregbe helyezett, melynek kissé hullámosan 
kikanyarított falait, finom sugaras rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e 
zárt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, keskeny és molyhos oszt-
ványaival tágas, de sekély, finoman ránczos és molyhosfeuekü üreg
ben ülő, melynek falain szelíd lapos bordák nyúlnak föl a karimára 
s ott hullámos emelkedéseket alkotván, mindinkább elszélesednek s néha 
az egész gyümölcsön végig vonulnak, ^de a gyümölcs kerekdedségét 
csak alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de szivós, sima, száraztapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejéute sáppadt-zöld; értével homályos aranysárga, miből 
azonban csak itt-ott látszik ki tisztán egy-egy foltocska; mert az 
egész fölület homályos vérpirossal van bemosva vagy csak belehelve 
és sötétebb-piros, szakadozott csíkokkal is tarkázva. Pontozata rit
kás, fahéjszínü, elég szembetűnő; többnyire azonban csak a bőr ahd 
áttetsző, fakó pettyekből álló. A szármélyedést kivéve, rozsda nem 
szokott mutatkozni felületén. 

Belseje. Húsa zöldesbe vagy sárgásba játszó fehér, finom, köny-
nyű, kissé laza, porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
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igen kellemes, fűazeresízű. Magfcokja uyilttengelyű; azfik fiókjaiban 
majd ép, sötétbarna, hosszas, majd idétlen magvakat rejtő. Kehely-
csőve rövid kupalakú. 

Fája. Nálam, úgy látszik mérsékeltnövésü, de egészséges és 
edzett; korán és bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól berubázkodnak, 
elég lombos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon ; alkalmas szálasfának is, bokoralakú fának is. Nálam 
is jól díszlik ugyan, de, hiszem, hogy kötöttebb és kellőleg nyirkos 
talajban jobban is tenyészik, bővebben is terem, mint kertem köny-
nyen kiszáradó, laza talajában. G-yiimölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
lassudan elvókonyodók; egyenesek, alig könyökösek, hegyök felé sze
líden bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben elállók ; sűrűn és 
finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, zöldesbaraák, hegyök felé 
pedig pirosasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal majd 
sűrűbben, majd ritkábban pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
középhosszú levélköziiek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, tompahegyűek, kissé elállók, 
de a vesszők hegye felé lapulók, szennyesfehér molyhozattal sűrűn 
takartak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Nagyok vagy jókora nagyok, tojásdadok, tompahe-
gyűek, aljuknál szennyes szürkék, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag, de elég haj-
lékonyszövetiíek; rövid kerülékesek vagy széles tojásdadok; hirtelen 
elkeskenyedő, rövidke tompahegyben végződök; laposak vagy itt-ott szé
leiken kissé fölhajlók, nem íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elál
lók ; alsó lapj\ikon sűrűn és finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken előre hajló, 
elég éles, kettős vagy hármas fogakkal sűrűn; de nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, molyhos, nyár végén 
tövénél violaszín-pirossal mosott vagy belehelt; nyilt szögekben elálló. 
Levélpálhái áridomuak vagy keskenylándsásak, szétállók, elég tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, kerülékesek; 
hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még senkisem írta le. 
Észrevétel- Kötött és kellőleg nyirkos talajban megérderalené, 

hogy hazánkban, bárhol is, minden kertben helyet adjunk számára. 
Száraz vagy könnyen kiszáradó laza földben, kevés haszonnal járna 
tenyésztése. 



411 

179. Floriani rózsa-alma. 
(Rose de Saint-Florian; Plorianer Eosen-Apfel.) 

Származása- Bizonytalan. Oberdieck e fajt , Csikós rózsa-alma" 
(Gestreifter Rosen-Apfel)-név alatt Hamburgból kapta, a hová, tudomása 
szerint, egyenest Schmidtbergertől, a fatenyésztési és gyümölcsészeti 
igyekezetéről híres, szent-floriáni apátságból került. Minthogy Csikós 
rózsa-alma név alatt többféle alma is lappang a világon; az összeté-
veszthetés kikerülése végett fönnebbi névre keresztelte el és kezdette 
mindenfelé terjeszteni. Leroy, hivatkozva Mayer régi német gyümöl
csész munkájára, úgy vélekedik, hogy e faj különféle nevek alatt 
már régóta ismeretes Frankoniában: hanem azért leírásában, e gyü
mölcsfaj számára, az Oberdieck választotta új nevet ő is jónak látta 
megtartani. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Több ízben termett már nálam is. Fajom valódiságában nincs okom 
kételkedni. 

Érésideje. Sept. oet.; hűvösebb tájakon fonnyadás nélkül eláll 
a gyümölcs januárig is. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha kissebb is, nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad vagy kúpos tojásdad; néha csaknem hengeres-

kúpos ; elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán kissé hízottabb, 
mint a másikon. Zöme középtájra, néha kissé alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig 
elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva, többnyire tompakupos 
véget alkot. S z á r a hosszú vagy középhosszií, vékony, fás; kissé 
tágnyilásu, de szűk és mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek 
falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdával bevontak. 
K e l y h e többnyire zárt ; bokrétásan fólálló, sokáig zölden maradó, 
hegyes és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk, de mély 
üregben ülő, melynek aljáról szelid ránezok indulnak a karima felé, 
a hol aztán hullámos emelkedésekké változnak s széles lapos bordák 
gyanánt a gyümölcs derekára is fölvonulnak, de annak kerekdedségét 
ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, sima, fáján kissé hamvas, ledörzsölve ragyogó 
fényes, értével kissé zsirostapintatu; elejénte bágyadt sárgás-zöld; 
értével világossárga; napos oldalán szelid pirossal belehelt vagy itt-ott 
bemosott és sötétebb piros, szakadozott csíkokkal is tarkázott, mely 
színezet mindinkább elhalványultán, gyakran, a gyümölcs árnyas olda
lára is ki szokott terjedni. Pontozata ritkás, többnyire csak a piros 
színben vehető észre. Rozsdaalakzatok nem fordulnak elő fólületéu. 
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Belsője. Húsa sárgásfetér, a bőr alatt pirosba játszó, finom, 
gyöngéd, nem tömött, roppanós vagy pezsgő; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füsze-
res-ízü. Magtokja egészen nyilt; kitárult fiókjaikban számos, tojásdad, 
pirosasbarna, ép magot rejtő. Kelielycsöve kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; elég korán, nem rendesen, de igen. bőven termő ; 
f'ölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel elég jól bernbázkodnak, ritkás-lombozatu gömb
alakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szá
las fának és nyesés alatt tartva egyébb alakú fáknak is. Vidékem 
mostoba viszonyai közt fája meglebetősen díszlik ugyan, de gyümöl
csei kellő nagyságra csak ritkán fejlődnek, miből azt következtetem, 
hogy kellőleg nyirkos talajra van szüksége. Gyümölcsei jól állják 
belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, bosszak vagy középbosszak, vékonyak, 
begyök felé még inkább elvékonyodók ; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek, röviden és finoman bordázottak; Mállók vagy éles szö
gekben fölfelé törekvők; ritkásan és finoman molyhosak, pirosas
barnák ; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fehér pontokkal elég sűrűn 
és elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, tompakuposak, lapiilók, fehér molyhozattal 
sűrűn takartak, pirosasbarnák; alig kiálló, röviden és finoman bordá
zott talapon ülők. 

Virágrögyei. Inkább kicsinyek mint középnagyok, hosszas, szög
letes kúposak, kissé hegyesek szürkével sűrűn tarkázott barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; elég vékony és 
hajlékonyszövetűek; tojásdadok vagy kerülékesek ; elég szabályosan 
elkeskenyedő, majd rövidke, majd hosszas és kissé félre csavarodó 
hegyben végződök; csaknem laposak, alig íveltek; nyelőkről rézsunt 
fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjiikon csupaszak, 
elég simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken tompa fogakkal nem 
mélyen, de sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, közép vastag, molyhos, alsó felén violaszínnel belehelt; elég 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, hosszas tojásdadok, 
kissé völgyesek és hullámosak; fölálló, hosszas vékony nyelőkről 
bokrétásan szétállók. 

Hasonnevei. Gestreifter Rosen-Apfel. 
Leírói. O b e d i e c k , <?/'/'W«. SfCandé. 9c^ &ésM. I. 431. 

L e r o y, S>ict. 9a, fomoC. IV. 770. Mások tudtommal még 
nem írták le. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közt, a milyenek vidéke
men uralkodnak, kevés haszonnal járna tenyésztése : de kellőleg nyir
kos, kötött, földben úgy a felföldön, mint az alföldön is, hálásan kifi
zetné a helyet, melyet a kertben elfoglal. Ott, hol gyümölcsei kellőleg 
kifejlődhetnek s fája gazdagon képes teremni, nyereséges volna nagyban 
is tenyésztenünk. 
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180. Etiin renetje. 
(Beinette d' Etlin; Etlin's Beínette.) 

Származása- E kitűnő, tartós téli alma az aranyreaetek csalá-
dába tartozik. Magról kelt s ojtatlamil fölnevekedett anyafáját Svájez-
ban, az Untervaldeni kantonban, Sarnen mellett. Etlin főbiró egyik 
falusi jószágán födözte föl. Dr. Lucas Ede, kivel a föltaláló 1864-ben 
megismertette e jeles fajt, nemcsak körülményesen leírta, de fönnebbi 
névre elkeresztelve szines képben is bemutatta azt. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Dr. Lucastól, Reutlingenböl. Paradicsomalanyra oj
tott fámon több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nov. febr.; hűvösebb tájakon júniusig is elhúzódik. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha kisebb is. 
Alakja- Majd lapos gömbalakú, majd két végén csonkázott rö

vid hengeres; elég szabályosan boltozott, noha a gyümölcs derekán, 
kelyhes végétől száras végéig szelíd, lapos bordák s néha varrány-
szerüleg kiemelkedő vonalkák is nyúlnak el. Zöme többnyire közép
tájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de a la
pos gömbalakú példányoknál, kelyhes vége felé kissé összébbhuzódva 
szokott boltozódni. S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony, fás, bun-
kósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély tölcséralakii üregbe he
lyezett, melynek falait áttetsző, finom rozsdamáz szokta borítani. 
K e l y h e kicsi, zárt ; bokrétásan fölálló, rövid és molyhos osztvá-
nyaival tágas, lapos mélyedésben ülő, melynek alján apró diidorkák 
és falain finom ránczok nyúlnak a mélyedés karimájára és azt kissé 
hullámossá tevén, elenyészöleg a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, elég fényes; 
elejénte zöldessárga; értével czitrorasárga; napos oldalán aranysárga 
s gyakran szelíd pírossal mosott vagy csak belehelt s néha kissé élén
kebb piros, szakadozott csíkokkal is tarkázott; finom rozsda pontocs
kákkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg ;behintett s itt-ott szaka
dozott rozsdával márványzott vagy hálózott. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömöttes, velős ; leve elég bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízü. Mag
tokja nyilttengelyű; fiókjaiban számos, vörhenyes, ép magot rejtő. 
Kehelycsöve elég tágas hengeres, néha pedig kúpalakú, a gyümölcsbe 
elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett; korán és a neki kedvező 
helyen rendkívül bőven termő; fölálló vagy nyílt szögekben fölfelé 
törekvő, de ídöjártával lefelé görbülő ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, ritkás lombozatú, terebélyes koronát 



414 

alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nye
sés alatt tartva, egyébb alakú fáknak is. Mindenütt jól díszlik: de 
vidékem mostoha viszonyai közt, csak kedvező évjárással vagyis, — 
mint általában minden almafaj, — csak akkor terem bőven, ha a kár
tékony rovarok nincsenek fölöttébb elszaporodva. Gyümölcsei igen jól 
állják hely őket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé szelíden 
elvékonyodők; egyenesek, alig könyökösek, bordázatlanok, fölállók 
vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; sűrűn ós finoman fehér 
molyhosak; ' itt-ott csnpaszak, vörösesbarnák; apró, kerek, itt-ott 
hosszas, fehéres pontokkal, itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkásan pontozottak ; 
rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, háromszögüek, tompahegyüek, lapulók, szür
kés vagy szenynyesbarnák; alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok hosszas tojásdadok, tompahegyüek, al-
jiiknál pirosasbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok ; elég vékony és haj
lékony szövetűek; széles tojásdadok vagy kerülékesek; néha hegyök-
felé szélesebbek, mintsem nyelők felé; hirtelen elkeskenyedö, rövidke; 
éles hegyben végződök; laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; alig 
íveltek, itt-ott hullámosak; nyelőkről csaknem vízirányosan el- vagy 
rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjakon csn
paszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken 
előre hajló, éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, merev 
molyhos, tövénél violaszinpirossal belehelt; rézsunt fölfélé álló. Le-
vélpálhái elég kifejlődöttek, szétállók, lándsásak, elég tartósak. Virág-
rtigyet körítő levelei változó-nagyságnak és alaknak, többnyire azon
ban kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, laposak, hullá
mosak ; nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L u c a s, ĉ /̂̂ w/í. Ma^S. 9^^ eCstL IV, 517, és Mu^tt. 6)Uo-

vicdsfiafU 1865. évf. 15. és 161. lapjain. Mások tudtommal még nem 
írták le. 

Észrevétel. Mint emeltfekvésü tájék szülötte inkább való hazánk 
hegyes vidékeire, mintsem az alföldre. Hiszem azonban, hogy ked
vezőbb viszonyok közt, még a sík alföldön is, bőkezűen fogja kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Tegyünk vele kísérletet! és, 
a hol rendesen és bőven termőnek találjuk, tenyészszük nagyban i s ; 
mert jó lélekkel mondhatom, hogy megérdemli. 
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181. Entz-féle rosmarin. 
Származása. Bizonytalan. A hatvanas évek elején, a mikor még 

a gyümölcsészettel szakszerüleg foglalkozni eszem ágában sem volt 
és minden vágyam csak abban Öszpontosult, hogy bírhassak egy ker
tet s abban fákat ojtogathasaak és nevelhessek; kezembe akadtak 
bold. Dr. Entz Ferencz jeles Kertészeti füzetei, a hol a hazában 
tenyésztésre ajánlható, néhány gyümölcsfaj olyan lelkesen volt leírva 
és melegen ajánlva. Első dolgom volt ezen gyümölcsfajokat magától, 
Dr. Entztől beszerezni. — Meg is kaptam ojtóvesszőkben valamennyit: 
de „Magyar rosmarin" név alatt, egy, egészen más almafajt kaptam 
meg Budáról, a vinczellérképezdéből és nem azt, a melyet Dr. Entz 
„Magyar rosmaring" név alatt leírt és a melyet Bazalicza kezdett 
legelőször a hazában elterjeszteni. Később, midőn már a gyümölcsé
szettel komolyan foglalkoztam, becsesnek találván ezen álnevvi fajo
mat is, összevissza kntattam könyveimben, hogy valódi nevére ráta
lálhassak : de hasztalan, mert fajomhoz mindenben hasonlót s vele 
azonosnak vehetőt nem találtam sehol. Abból itélve, hogy e fajról 
gyümölcspéldányokat hazánkból, több helyről is küldöttek hozzám 
meghatározás végett, valószínűnek tartom, hogy ez is hazai fajunk 
lesz. — Tisztelve hazai gyümölcsészetünk úttörőinek emlékét, e 
gyümölcsöt, mely akkoráig még névtelenül lappangott hazánkban, 
fönnebbi névre elkeresztelve mutatom itt be. 

Érésideje. Dec. febr.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege-, de első rendű háztartási és piaczos-

gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alalcja. Kissé ferdén álló, hosszas, tompakupos vagy kupostojás-

dad; egyik oldalán többnyire hízottabb, mint a másikon; különben 
szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájuál jóval alább, a 
száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozó-
dik s szára körül elég szűk, de laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejéute szelíden, aztán mindinkább, de behajlás nélkül 
fogyva, kissé ferdén álló, szűk karimában enyészik el. S z á r a rövid, 
vékony vagy középvastag, fás, bunkósan végződő; elég szabályosan 
kikanyarított szűk és mély tölcséralaktí üregbe helyezett, melynek 
falai majd rozsdamentesek, majd áttetsző és keskeny sugarakra oszló 
rozsdával bevontak. K e l y h e kicsi, zárt; fölálló és összeboruló, 
rövides és molyhos osztványaival szűk és elég mély üregben ülő, 
melynek falain finom, lapos ránczok és barázdák váltakoznak, de ezek 
a gyümölcs karimáján többnyire elenyésznek s a gyümölcs derekán 
bordás emelkedés majd sohasem mutatkozik. 

Színe. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima, itt-ott kissé érdes, 
nagyrészt azonban gyöngéd és álltában zsirostapintatu, elég fényes; 
elejénte fehéres zöld, értével szalmasárga; napos oldalán élénkebb 
sárga és szelid pirossal bemosott vagy csak belehelt és e színezetből 
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a sárga alapszín csak márványzottan s egyes szalag-foszlányokban 
csillamlik ki. Pontozata majd apró és alig szembetűnő, majd jókora 
nagy fahéjszínü, rozsda-pettyekből álló és igen szembetűnő. Rozsda 
nem mutatkozik fölületón, de egy-egy rozsdás szemölcs néha jelenke-
zik rajta 

Belseje. Hilsa fehéres, magtokja körűi zöldessárga erekkel, fél
finom, kevéssé tömött, porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, 
finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha nem mindenkor kellőleg 
füszeresízü. Magtokja kissé nyilttengelyü; szűk fiókjaiban, lapos, 
sovány, de ép, hegyestojásdad, vörhenyes magot rejtő. Kehelycsöve 
tölcséralakú, a gyümölcsbe vékony hengerként elég mélyen lehatoló. 

Fája. Csaknem bujanöfésű, egészséges, igen edzett; nem korán, 
de, ha jól kifejlődött, csaknem évenkint gazdagon termő; fölálló 
vagy elég éles szögekben fölfélé törekvő, de később mindmindinkább 
szétterjeszkedő nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, elég sflrűlombos, terjedelmes és nagy, gömbalakú 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; szabadon álló gyü
mölcsösökbe való szálasfának. Mindenütt jól díszlik, ; még vidékem 
mostoha viszonyai közt is egyike legtermékenyebb fáimnak; gyümöl
csei jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, szeliden bor-
dázottak: fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; elég sűrűn 
és finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, sötétviolaszínnel mosott 
barnák ; apró, hosszas vagy kerek, fehér pontokkal ritkásan és nem szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levél-
közűek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszasknposak, laposhátuak, tompahe-
gyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, itt-ott szeliden 
bordázott talapon ülők. 

Vírágrügyei. Jókora nagyok, hasaskuposak, tompahegyűek, al
juknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és ke-
ményszövetűek; többnyire kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő és gyak
ran félre is görbülő, rövidke, szúrós hegyben végződök; csaknem la
posak vagy igen laposteknősek; kissé íveltek, nyelőkről rézsimt föl
felé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, fényesek, világos zöldek; széleiken előre hajló, tompa fogak
kal nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas 
vagy középhosszú, középvastag, elég merev, molyhos, tövénél jó da
darabon violaszínnel mosott; többnyire elég éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomuak, kevéssé tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, 
kerülékesek vagy visszás tojásdadok, laposak, íveltek, hullámosak; 
hosszas, merev nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Magyar rozmarin ( ?) 
Leírói. Tudtommal eddig még senki sem írta le. 
Észrevétel. Hazánkban, bárhol is, hálásan fogja kifizetni a 

helyet, melyet a kertben elfoglal. Piaczi elárusitásra érdemes volna 
nagyban is tenyésztenünk. 
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182. Dietzi mandularenet. 
(Beinette amande ; Dietzer Mandelreinette) 

Származása. E kitűnő téli alma a Nassani herezegségben fekvő, 
Dietz községből származik. Egy ottani Kampíer-nevű mű-asztalos 
figyelmeztette rá Dielt, a ki aztán fönuebbi név alatt körülményes 
leírásban megismertette e fajt. Meglehetősen el van már terjedve 
mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktől, Jeinsenből. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Epésideje. Nálam Dec, Február; Hűvösebb tájakon tavaszig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran kissebb is, nagyobb is. 
Alakja. Gömbölyded; néha kissé kiípos gömbalakú; elég szabályo

san boltozott, noha egyik oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon. Zöme majd középtájra esik, honnét mindkét sarka felé 
csaknem egyenlően boltozódik; majd kissé alább, a száras vég felé 
esik, honnét kelyhe felé összébbhúzódva boltozódik, mintsem száras 
vége felé, a hol rendszerint szélesebb karimában végződik, mintsem, 
kelyhes végén. S z á r a középhosszú, vékony, fás, néha pedig rövid, 
elég vastag és gyakran húsos, molyhos és bunkósan végződő; több
nyire szűk és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai majd 
rozsdamentesek, majd finom, zöldesbarna, néha érdes rozsdával takar
tak. K e l y h e többnyire zárt; összehajló, hosszabb vagy rövidebb 
molyhos osztványaival majd a fölszínre, majd tágas, de sekély tá-
nyéralaku üregben ülő, melynek aljáról csinos, lapos ránezocskák in
dulnak a karima felé s onnan tovább, noha kevéssé észrevehetőleg 
néha a gyümölcs derekára is levonulnak a nélkül, hogy annakkerek-
dedségét megzavarnák. 

Színe. Bőre finom, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; ele-
jénte sáppadt zöld; értével élénk sárga vagy aranysárga; napos ol
dalán igénytelen pirossal mosott vagy csak belehelt és élénkebb piros, 
elmosódó, szakadozott csíkokkal is tarkázott; e csíkok mindinkább 
elhalványultán még a gyümölcs árnyas oldalán is szoktak gyakran 
mutatkozni. Pontozata r i tkás; apróbb nagyobb, fahéj szinű pettyek 
alakjában jelenkező, a piros színben elég szembetűnő. Rozsdaalakza
tok csak ritkán mutatkoznak fölületén: de szürkésbarna vagy fe
ketés, apróbb-nagyobb ragyaszeplők gyakrabban jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, igen finom, tömött, roppanós, de teljes ér
tével porhanyó; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, a Muskotály-renetre emlékeztető, sajátszerűen fűszeresízű. 
Magtokja zárt vagy kissé nyilttengelyű; szűkes fiókjaiban hosszas, 
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hegyes, barna, ép, néha idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid 
kilpalaku. 

Fája. Fiatal korában csaknem bnjanövésü, egészséges és edzett; ko
rán és a neki kedvező viszonyok közt igen bőven termő; föl- és szétálló 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól bernházkodaak, elég 
lombos, terjedelmes, lapos gömbalakú koronát alkotó. Díszlik minden
féle almaalanyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva, egyébb 
alakil fáknak is. Ugy látszik, csak emelkedettebb fekvésű vidékeken 
és kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem legjobban. Nálam meg
sínylette a hosszan tartó szárazságot. G-yümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hajlékonyak; elég 
egyenesek, alig könyökösek, fölállók vagy rendetlenül szétállók, sze
líden bordázottak; finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, piro
sas vagy zöldesbarnák, napos félőkön, különösen a rügyek talapjánál 
violaszinnel árnyalt feketésbá];nák; jókora nagy, kerek, fehéres pon
tokkal elég sűrűn és szembetünőleg pontozottak; többnyire hosszas 
levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, rövidkuposak, tompahegyűek, lapulok, szürké
vel tarkázott pirosasbarnák; majd alig, majd eléggé kiálló, három
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid hasaskúposak, tompahegyűek, szür
kével és pirossal árnyalt szennyesbarnák. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok, kissé vastag, de haj-
lékonyszövetűek; szép hosszas tojásdadok, itt-ott pedig széles tojás
dadok; többnyire hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben végző
dök ; csaknem mind laposak vagy széleiken csnk kevéssé fölhajlók ; alig 
íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon moly
hosak; felső lapjukon csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöl
dek; széleiken éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályo
san fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy igen rövid, vastag, merev, 
molyhos, tövénél violaszin-pirossal mosott vagy belehelt; rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomúak, nem tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei többnyire hosszabbak és keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak; rendetlenül föl-
és szétálló nyelőkről majd mereven, majd kissé lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Mandelreinette; Dietzer rothe Mandelreinette. 
Leírói. D i e 1, Míz^icMso^t&^i, XXI. füzet 126. lap. 

O b e r d i e c k , S^íá^sh. SCanQé. d&z &éM. IV. 143. 
M a S, S'omot ^énézaCc, VI I I . 1. 
L e r 0 y, S)ict. de, S'omot. IV. 875. és mások. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidéke
men talál, egyátalán fogva nem való; de hazánk emelkedettebb fek
vésű és igy almatenyésztésre kedvezőbb vidékein méltó volna, hogy 
nagyban is tenyészszük. Hiszem, hogy nagyobb folyóvizeink mellékén, 
még az alföldön is, hálásan kifizeti a helyet, melyet számára kertünk
ben juttatunk. 
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183. Doué-i renet. 
(Keinette de Doué; Beinette von Doué.) 

Származása. Bizonytalan. Neve után itélve Francziaországból, a 
Maine és Loire megyében fekvő, Doné városából származik. Kevéssé 
van még elterjedve. Oj<tővesszejét 1873-ban kaptam a Simou-Louis 
testvérek gyümölcstelepéről, Plantiéresből. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Oct. november; hűvösebb tájakon mártiusig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy jókora nagy. 
Alakja. Magasnak látszó kúpos gömbalaku; többnyire elég sza

bályosan boltozott; néha azonban kissé bordás íölületű. Zöme közép-
tájra, gyakran pedig jóval alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán mindinkább fogyva, kissé ferdén csoukázott kúpos 
végben enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, középvastag, 
fás, molyhos; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek 
falait többnyire finom, sugaras rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e 
zárt, néha félignyilt; fölálló, keskeny és molyhos osztványáival nem 
tágas, de elég mély üregben ülő, melynek falain finom ránczok s 
karimáján szelid emelkedések láthatók, melyek inkább vagy kevésbbe 
észrevehetőleg a gyümölcs derekára is főlvonulnak s annak kerekded-
ségét inkább vagy kevésbbe megzavarják vagy legalább a gyümölcs 
egyik oldalát hízottabbá teszik, miut a másikát. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, álltában kissé zsirostapintatu, 
bágyadtan fénylő ; elejénte világos zöld; értével zöldes-ságra; napos 
oldalán többnyire szelid, kékes-pirossal belehelt; néha azonban csakaem 
teljesen hiányzik róla a pirosság. Pontozata ritkás, fahéj-szinű, több
nyire azonban csak a bőr alul áttetsző fehér pettyekből álló, de elég 
szembetűnő. Rozsda a szármélyedést kivéve nem fordul elő íolületén. 

Belseje. Húsa fehéres, néha sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, 
finom vagy fél finom, nem tömött, hanem gyöngéd és porhanyó; 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyön
géden fűszeres-ízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; fiókjaiban kevés, 
világos-vörös, tojásdad, ép magot rejtő. Kehelycsöve hegyes kúpalakú. 

Fája. Későn hajt és későn virágzik; vígnővésü, egészséges, igen 
edzett; korán és igen bőven termő; föl álló vagy elég éles szögekben 
fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel kellőleg 
beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, magas gömbalaku 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-alanyon; alkalmas szálas 
fának és nyesés alatt tartva, gulafának is. Még vidékem mostoha 
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viszonyai közt is jól díszlik és, noha itt a kártékony rovarok miatt 
keveset terem, mégis ritkán marad meddő. Gyümölcsei jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noba kissé könyö-
kösek, szeliden bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők; ritkásan és finoman molyhosak, itt-ott csnpaszak, fényesek, 
violaszín-pirossal árnyalt sötét-barnák; apróbb-nagyobb, kerek, 
fehér, pontokkal aljnk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban, de 
rendszerint elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban elég hosszas levélközűek. 

Rügyej. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, tompahegyűek, 
lapulók, szenynyes barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak; elég 
kiemelkedő, két szélén laposan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdad-knposak, 
tompahegyűek, aljuknál szenynyesbarnák, hegyöknél fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és keményszö-
vetüek; kerülékesek vagy hosszas kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök; lapos-teknősek, itt-ott 
csatornásak s hegyökkel félrecsavarodók, itt-ott rendetlenül hiiUámo-
sak, alig íveltek; nyelőkkel egyirányban rézsunt fölfelé állók; alsó 
lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylök, sötét fűzöldek; széleiken apróbb-nagyobb, tompa fogakkal 
elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, 
középvastag, elég merev, finoman molyhos ; inkább vagy kevésbbé 
nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy rövid és kes-
kenylándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak 
vagy laposvölgy esek, hullámosak; fölfelé álló nyeleikről bokrétásan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Belle de Doné; Belle de Chatenay. 
Leírói. L e r o y , S>ict. $<i pcmof. IV 665. 

O b e r d i e c k , Mush. <^an9S. 9cz OőstL VIII. 141. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. E jeles almafaj is inkább való hazánk begyes vidé
keire, mintsem az alföldre: hiszem azonban, hogy nagyobb folyóvi
zeink mellékén s kellőleg nyirkos homokos területeken még itt, az 
alföldön is, hálásan kifizetendi a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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184. Coé arany-cseppje. 
(Goutte d'or de Coe.) 

Származása. Bizonytalan. Hogg Róbert, angol gyümölcsész sze
rint, Essex gyümölcsöseiben régóta el van terjedve: de Coé' Gerváz 
mégis ngy kezdette elterjeszteni, mintha ő nyerte volna magról. Elég 
az hozzá, hogy most már fönnebbi név alatt terjed a világon. Ojtó-
vesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek ismert gyümölcs
telepéről, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Fajom való
disága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. dec,; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
Alakja. Tojásdad-kupalakn vagy csaknem hengeres-kiipos; szabá

lyosan boltozott síkfölületü. Zöme a középtájnál jóval alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig szelí
den és mindinkább fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas, tompa kn-
pos véget alkot. S z á r a majd rövid, majd középhosszn, vékony, fás, 
bunkósan végződő; szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregbe he
lyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd finom sugaras rozs
dával bevontak. K e l y h e zárt, néha pedig nyilt vagy félig nyi l t ; 
fölálló, rövides, molyhos és törékeny osztványaival csaknem a fölszínre 
helyezett vagy csekélyke, lapos mélyedésben ülő, melynek alján apró 
húsos diidorkák vagy ránczok láthatók, de ezek sem az üreg kari
máján, sem a gyümölcs derekán, észrevehető bordás emelkedéseket 
nem alkotnak. 

Szine. Bőre finom, vékony, de SZÍVÓS ; sima gyöngéd, de száraz-
tapintatu, elég fényes; elejénte halvány zöld; értével világossárga; 
napos oldalán aranysárga s néha némi gyöngéd pirossal színezett. 
Pontozata ritkás ; jókora nagy, fahéjszinü pettyek alakjában jelenkező, 
elég szembetűnő. B înom vagy kissé érdes rozsdaalakzatok többnyire 
csak a gyümölcs száras és kelyhes végén szoktak jelenkezni. 

Belseje. Hiísa sárgás vagy zöldesfehér, finom, tömött roppanós; 
leve majd bő, majd elegendő, igen czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magtokja csaknem 
zárttengelyű; hosszas és szűk fiókjaiban több-kevesebb, tojásdad he
gyes, pirosasbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyü
mölcsbe kissé lehatoló. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és a neki kedvező 
körülmények közt, igen bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
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sűrülombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle al-
niaalanyon; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Vidékem mostoha 
viszonyai közt is elég jól díszlik és termékenynek is mutatkozik; de 
itt, száraz évjáráskor, a kártékony rovarok sokasága idő előtt elpusz
títja mindig a mutatkozó termést. Gyümölcsei jól daczolnak a fán, az 
erősebb szelekkel is. 

Vesszei. Számosak, hosszak, inkább vékonyak, mintsem közép
vastagok, hegyök felé csak keveset vékonyodók; egyenesek nem kö-
nyökösek, szelíden bordázottak; egész hosszukban finoman fehérmoly-
hosak; itt-ott csupaszak, világos pirosasbarnák vagy olajszinbarnák; 
apró, hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg pon-
tozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélkőzűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövidek, tompahegyüek, 
világospirosak, hegyöknél fehérmolyhosak; alig kiálló, hárombordás 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kissé szögletes tojásdadok, igen tom
pahegyüek ; aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok; vékony és tö-
rékeny-szövetüek; tojásdadok vagy széles tojásdadok; hirtelen elkes
kenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; csatornásak, nem íveltek, 
nyelőkről rézsiint fölfelé állók ; alsó lapjukon molyhosak; felső lap
jukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; 
széleiken jókora nagy, többnyire kettős, tompa fogakkal ritkásan és 
szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök hosszas, kissé vastag, merev, 
finoman molyhos, tövénél violaszin-pirossal kissé színezett; elég éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, fonál- vagy áridomuak, 
hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei egymásközt változó nagy
ságúak, többnyire azonban hosszabbak, keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, laposak és csak széleiken kissé íölhajlók, hullámosak s he
gyekkel félre görbülök; fölálló, merev nyelőkről rendetlenül szétte
rülök. 

Hasonnevei. Coes Golden-Drop. 
Leírói. L e r o y , 2)ict. 3& 'pomoí. III. 330. 

M a s , Se 9^&i^^cz; IV. 117. Mások tudtommal még nem 
írták le. 

Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű, hűvösebb és így al-
mateuyésztésre kedvezőbb vidékein méltó volna, hogy minden kert
ben helyet foglaljon. Az alföldön kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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185. Cornwalli zamatos. 
(Aromatique de Oornouailles; Comwalliser Gewürzapfel.) 

Származása. E kitűnő almafaj Angolországban, a Cornwalli gróf
ságban volt kezdetben elterjedve s onnan indult ki a nagy világba. 
Daczára fája termékenységének s gyümölcsei finom ízének még nap
jainkban is kevés figyelemben részesült a gyümölcsészeknél. Ojtóvesz-
szejét 1874-ben ajándékban kaptam Oberdieektól, Jeinsenből. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam uov. dec.; hűvösebb tájakon s kedvezőbb viszo
nyok közt januárig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartásigyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is. 
Alakja. Csaknem gömbalaku; egyik oldalán gyakran hízottabb, 

mint a máákon és többnyire kissé bordás-fölületű. Zöme csaknem kö
zéptájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de kelyhe 
felé mégis tíssé összébbhúzódva boltozódik, mintsem szára felé, ahol 
rendesen szélesebb karimában végződik, mintsem kelyhes végén. S z á r a 
rövid vagy rövides, elég vékony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan 
végződő; többnyire szépen kikanyarított, tágnyilásu, de ritkán mély 
üregbe helytzett, melynek falait többnyire sugaras rozsda szokta el
takarni. K el y h e kicsi egészen zárt ; Málló vagy összehajló rövid, 
molyhos oszlványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain 
és karimáján szembetűn öleg kiemelkedő ránczok és bordák szoktak 
váltakozni is ezek majd elenyészőleg, majd kissé kiemelkedve a gyü
mölcs derekára is levonulnak s annak gömbölydedségét néha, Éssé 
megzavarják. 

Szine. íőre vékony, de elég SZÍVÓS, sima, száraz és néha kissé 
érdestapintatu bágyadtan fénylő; elejénte világos-zöld; értével czit-
romsárga; napjs oldalán aranysárga és gyakran narancspirossal mo
sott vagy belelelt s e színezetben élénkebb, csaknem vérpiros, igen 
szakadozott csílokkal is tarkázott. Pontozata ritkás, fahéjszínű, a pi
ros színben elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok majd sűrűbben, majd 
ritkábban mindéi gyümölcsön fordulnak elő s itt-ott kissebb nagyobb 
hálózatos foltot cépeznek a gyümölcs fölületén. 

Belseje. Húia sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom igen tö
mött, roppanós vígy pezsgő; leve elegendő, czukros, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen lellemes fűszeres-ízű. Magtokja nyilttengelyű ; inkább 
vagy kevésbbé nyit fiókjaiban tojásdad, rövidhegyű, sötétbarna, ép 
magvakat rejtő. Ktkelycsöve rövid tölcséralakú. 

Fája. Fiatal lorában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzet;; korán és igen bőven termő; fölálló vagy elég 
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éles szögekbea fölfelé törekvő, később pedig szétterülő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sürűlombos, terjedel
mes, de nem nagy koronát alkotó. Díszlik Mindenféle almaalanyon; 
alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva, törpefáknak is. Mindenütt 
jól díszlik ugyan, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen 
és bőven. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, inkább vékonyak, mint közép vasta
gok, hegyök felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyö-
kösek, bordázatlanok; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; 
ritkásan és finoman molyhosak, sárgás vagy zöldesbamák ; apróbb-
nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és 
elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azoaban hosz-
szas levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, rövidkuposak, tompahegyfiek, laposhátuak, la
pulok, pirosasbarnák, sűrűn fehérmolyhosak; kissé duzzadt párkányos, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, kissé hegyesek, sűrűn 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; nem vastag, de 
elég keményszövetüek; kissé hosszas tojásdadok; hirtelen ekeskenyedő, 
inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; lipos-völgye-
sek, itt-ott csatornásak; alig vagy éppen nem íveltek; nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhostk; felső lap
jukon csxipaszak, elég simák, csaknem fénytelenek, bágyalt fűzöldek; 
széleiken előrehajló, kissé tompa fogakkal nem mélyen, de elég sűrűn 
és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, 
elég merev, molyhos és tövénél violaszínnel mosott; elég éles szögek
ben fölfelé álló. Levélpálhái kcskeny-lándsásak, szétállík, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei néha nagyobbak, néha pedig Msebbek, kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem lándsásak Tagy lándsás 
tojásdadok, völgyesek, kissé hullámosak; nyelőkkel egy irányban ren
detlenül szétállók. 

Hasonnevel. Cornish aromatic. 
Leirói. M a s , &omoC. fhiézaCa^ IX. 185. Mások tudómmal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is évenkint jól , 

köti gyümölcseit és gazdag termést igér: de itt a kár:ékony rovarok 
sokasága idő előtt el szokta pusztítani gyümölcseit igy, hogy csak 
kedvező évjárással szüretelhetünk fájáról ép gyümacsöket. Hazánk 
emelkedettebb, hűvösebb tájékain bizonyára megérdenelné, hogy nagy
ban is tenyésszük. 



425 

186. Bánffy Pál. 
Származása. E becses téli almafaj hazája Erdély. Valósziuüleg 

Zentelkén, BáníFy-Hunyad közelébeu kelt magról. Fönebbi uevét f. 
század első negyedében legidősebb Bodor Pál, Erdélynek akkoriban 
legkitűnőbb gyümölcsésze adta ez almának, mely jelenleg Erdélyben 
Z e n t e l k i m a g o n c z név alatt is széles körben ismeretes. Ojtó-
vesszejét 1874-ben bold. Nagy Ferencz tanár volt szíves nekem meg
küldeni Kolozsvárról. Több ízben termett már nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. január; hűvösebb tájakon május végéig 
is elhúzódik. 

Minósége. II . rendű csemege-, de I. rendű háztartásigyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kissebb is. 
Alakja. Lapos gömbalaku; néha tojásdad gömbalakra; elég sza

bályosan boltozott, noha egyik oldalán többnyire hízottabb és emel
kedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra, néha pedig kissé alább, 
száras vége felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bolto-
zódik s szára körűi elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva, gömbö
lyödik s kelyhe körül majd szűk karimában végződik, majd laposan 
gömbölyödve fogy el. S z á r a rövid, vékony, fás, molyhos, kissé 
bunkósan végződő; ritkán emelkedik fölebb az üreg karimája színvo
nalán; tágnyilásu, de szűk és mély tölcséralaku üregbe helyezett, 
melynek falait majd finom, sugaras, majd pedig kissé érdes, barnás
sárga rozsdamáz szokta eltakarni. K e 1 y h e kicsi zárt; bokrétásan 
fölálló vagy összehajló, keskeny, molyhos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé szűk és uem mély üregben ülő, melynek falain csak nyomai 
láthatók némi finom lapos ránczocskáknak, melyek az üreg karimáján kiszé
lesedvén, elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak ke-
rekdedségét néha kissé megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, álltában kissé zsírostapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt világos zöld; értével zöldes
sárga ; napos oldalán szelíd pirossal inkább vagy kevésbbé mosott 
vagy csak belehelt. Pontozata ritkás, alig szembetűnő; többnyire 
csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyek alakjában jelenkező. Rozsda 
alakzatok csak elvétve mutatkoznak felületén, de apróbb-nagyobb, 
barnás vagy feketés, néha cserepes ragyaszeplő itt-ott, gyakrabban 
találkozik rajta. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, elég finom, tömöttes, roppanó; leve 
bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha nem min
dig és mindenütt kellőleg füszeresízű. Magtokja nyilttengelyü; 
nyilt és tágas fiókjaiban számos barnáspiros, tojásdad, ép magot 
rejtő, melyek néha az érett gyümölcsben csörögni is szoktak. 
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Kehelycsöve majd kiipalaku, majd hengeres és a gyümölcsbe mélyen 
lehatoló. 

Fája*). Erőteljes növésű, igen edzett; korán és bőven termő; 
nyilt szögekben föl- vagy szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, de kellőleg 
szellős, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalauyon; 
alkalmas szálas fának is, nyesés alatt tartva egyébb alak\i iáknak is. 
Mindenütt jól díszlik ugyan; de kellőleg nyirkos talajban terem csak 
bőven és rendesen. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vasta
gok vagy középvastagok, hegyökfelé kissé elvékonyodók; elég egyenesek; 
noha kissé könyökösek; szelíden bordázottak; fölállók vagy kissé 
nyilt szögekben fölfelé törekvők; csaknem egész hosszukban 
finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, vörhenyes barnák; apró, 
kissé hosszas, szürkés pontokkal ritkásan és szabálytalanul pontozot-
tak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Többnyire kicsinyek vagy középnagyok, laposhátiiak 
tompahegyűek, lapulók, szürkével árnyalt sötétbarnák; elég kiemel
kedő, két szélén bordázott talapon ülők. 

Virágrügyeí. Nagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehérmoly
hosak, aljuknál itt-ott csupaszak, barnapirosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; vastag és keményszöve-
tűek; tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire félrecsavarodó, rövid 
és kissé tompahegyben végződök; völgyesek, itt-ott hullámosak; alig 
íveltek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon ritkásan és fi
noman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, széliden, de szabálytala
nul babosak, bágyadtan fénylők, sötétes zöldek; széleiken apróbb 
nagyobb, néha kettős, tompa fogakkal elég sűrűn, de nem szabályo
san fűrészesek. Levélnyelök többnyire középhosszú, középvastag, rit
kásan molyhos, tövénél pirosasbarnával színezett, rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái változó nagyságúak, többnyire lándsásak szét-
állók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd 
kisebbek, de aránylag hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön 
levők, csaknem laposak, hullámosak; hosszas, rugalmas nyelőkről 
rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Zentelki magoncz. 
Leírói. Id. B 0 d 0 r P á l , „&c3éüji §ae5a" 1884. évi folyama 3. 

és 4-dik lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel- Vidékem mostoha viszonyai közt ez is, valamint az 

almafajok legnagyobb része is, csak akkor terem bőven, ha az évjárás 
nem kedvez a kártékony rovarok elszaporodásának. Mint emelkedet-
tebb-fekvésű vidék szülötte, hazánk hegyes vidékein érzi magát ottho
nosan, a hol aztán szállításra is igen alkalmas gyümölcsei végett 
igen előnyös volna nagyban is tenyésztenünk. 

*) A mi ezen altnafaj növányzetéröl az alábbiakban olvasható ; aít csaknem 
szórói-szóra idősb Bodor Pál barátom leírása után közlöm itt. Id. Bodor Pál, ba
rátom, Kolozsvár egyik érdemes és jómódú polgára. O a gyümölcsészetet Erdély
ben, szüleitől öröklött szenvedélyével, ugy elméletileg, mint gyakorlatilag:, már 
tovább egy félszázadnál művelte eddig és 74 éves kora daczára, lankadatlanul 
műveli még most is. Az ö neve elég kezesség arra, hogy a növényzetnek — általa 
eszközölt 8 itt közlendő — leírása tökéletes. Nálam csak egy növésben megállapo
dott próba-ágon van meg ez a faj. 
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187. Mosolygó. 
Származása. E becses alma is Erdély ős gyűmÖlese. Bold. Nagy 

Perencz tanár szerint, Maros- és Udvarlielyszék a hazája. Nyár de
rekáig is épségben elálló gyümölcseivel a székely atyafiak nyereséges 
kereskedést űznek. ,Az öszszel vermekbe rakott gyümölcsöket késő 
tavaszon zsákokba szedik, mondja Nagy Ferencz s a megtelt zsáko
kat kíméletlenül egymásra hányva, fakó szekereiken, döczögős utakon 
szállítják a távolabbi piaczokra. A mosolygó alma épségben állja ki 
a szállítás viszontagságait." Ojtóvesszejét Vályi Elek, ref. esperes, ba
rátom Kenteikéről és Nagy Ferencz, tanár Kolozsvárról küldöttek 
meg nekem. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. mártius; hűvösebb tájakoQ nyár derekáig 
is épségben eláll a gyümölcse. 

Minősége. IL rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos 
gyümölcs. 

Nagysága. Kisded vagy csaknem középnagy. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalaku; majd szabályosan 

boltozott, majd szelíden bordás-fölűletű. Zöme többnyire középtájra 
esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége 
felé mégis kissé összébbhuzódva boltozódik és itt rendesen szűkebb 
karimában végződik, mintsem száras végén. S z á r a rövid, — ritkán 
emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, — elég vastag, kissé 
bnnkósan végződő; csinosan kikanyarított, tölcséralaku, szűk és in
kább vagy kevésbbé mély üregbe helyezett, melynek falai majd rozs
damentesek, majd némi áttetsző, finom, sugaras rozsdafátyollal takar
tak. K e 1 y h e zárt, néha pedig félig nyilt; bokrétásan fölálló, töré-
kenyhegyű, hosszas és molyhos oszt ványaival elég szűk és nem mély 
tányéralaku üregben ülő, melynek falain számos finom ráncz nyúlik 
föl a karimára s ezt szelíden hullámossá tevén, elenyésző, lapos bor
dák gyanánt a gyümölcs derekára is, de annak kerekdedségét e bor
dák ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre vastag és szivós, sima, száraz-tapintatu, fényes; 
elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán, főkép a 
napnak jól kitett példányain, — mosolygó szép pirossal mosott vagy 
csak belehelt. Árnyékban nőtt gyümölcseinél azonban vagy hiányzik 
vagy nagyon igénytelen a pirosság. Pontozata alig észrevehető ; több
nyire csak a bőr alul áttetsző, igen apró, fehéres pettyek alakjában 
jelenkező. Rozsdaalakzatok ritkán, de egy-egy, kiemelkedő rozsdás 
szemölcs, aztán pedig barnás ragyaszeplők gyakrabban tűnnek elő 
fblületén. Némely példányon egy-egy finom, varrányszerűleg kiemel
kedő hosszabb vagy rövidebb fonál-alaku csíkot is lehet észrevenni. 

Belseje. Húsa zöldes, néha sárgásfehér, elég finom, tömött, kemény 
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és roppanó; teljes értével azonban elég porhanyó; leve elég bő, elég 
eziikros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, sajátszerűen füszerea-
ízü. Magtokja nyilttengelyű; tágas fiókjaiban, szép hegyes-tojásdad, 
világos-vörhenyes, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kúpalakú, a gyü
mölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája.*) Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és szer
fölött bőven termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, de később a 
gyümölcs terhe alatt lefelé görbülő, izmos ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel korán és jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős terebélyes koronát alkoió. Díszlik mindenféle almaalanyon, 
alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának is : ugy látszik, 
hogy mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos talajban bővebben és 
rendesebben terem, mintsem száraz talajban. Gyümölcsei igen jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek, szelíden bordázottak; 
fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban 
sűrűn fehérmolyhosak; ért korukban csaknem végig csupaszak, vilá
gosvörössel gyöngén árnyalt zöldesbarnák; apró, többnyire hosszas 
pontokkal ritkásan poatozottak; rendetlen levélkezüek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposhátuak, tompahegyűek, lapulók; zöldes
barna pikkelyeik sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, szelíden bordá
zott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, tompahegyűek, sűrűn fehér
molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; kissé vastag és kemény-
szövetűek; tojásdadok vagy hosszas tojásdadok; szabályosan elkeske-
nyedő, hosszabb vagy rövidebb, éles vagy kissé tompa hegyben vég
ződök; kissé teknősek, többnyire íveltek és hullámosak; rézsunt föl
felé állók; alsó lapjukon ritkásan és finoman molyhosak; felső lap
jukon csupaszak; kissé rovátkosak, bágyadtan fénylök, homályos fű
zöldek; széleiken előre hajló, jókora nagy fogakkal elég mélyen, de 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök többnyire középhosszii, elég 
vastag, merev, ősz felé violaszínnel kissé árnyalt; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei több
nyire nagyobbak, mit a vesszőkön levők, hosszasak hegyesek; rézsunt 
fölfelé álló, hosszú rugalmas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói, N a g y F e r e n c z , oíttaai^avovszá^ f'ifümö(csésze,i& színez&tt 

tafzoá,San**) 21. lapján. 
Észrevétel. Nem való az alföldre. I t t erőtetve érik a gyümölcse 

és korán sem oly tartós, mint Erdélyben. A havasok alja az ő ott
hona. Ott aztán megérdemli, hogy elárusítás végett nagyban is te
nyésszük. 

*) A mosolygö alma növényietét is Id. Bodor Pál barátom leírása után 
közlöm itt; mert saját fámról ön-magam nem Írhattam azt le, mivel ea a faj is 
csak egy, idö előtt elvónhedt próba-ágon van meg kertemben. 

**) E munka G-irókuti szerkesztése alatt, a hatvanas évek elején indult meg : 
de csak ti füzetke jelent meg belőle képekkel és 48 lapra terjedő szöveggel. 
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188. Bullock pepinje. 
(BuUock's Pippin ; Bollock's Pepping.) 

Származása. E finomízű almafaj eredetéről csak annyit jegyez
tek föl a gytimölcsészek, hogy Amerikából származik s ott Golden 
Russet név alatt régóta tenyésztik. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a 
Simon-Loiiis testvérek gyümölcstelepéröl, Plantiéresból. Nálam is több 
ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Oet. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kúpos gömbalakii vagy tojásdad gömbalakií; elég szabá

lyosan boltozott, noha egyik oldalán, gyakran, kissé hízottabb, mmt 
a másikon. Zöme a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, 
honnét szára felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe körűi 
szűk karimában fogy el. S z á r a elég hosszú vagy csak középhosszú, 
vékony, fás, kissé molyhos; többnyire szűk és mély üregbe helyezett 
melynek sokáig zölden maradó falait, néha, finom, sugaras rozsdamáz 
borítja el. K e l y h e többnyire zárt ; néha félignyilt; fölálló, hosszas, 
keskeny, hegyes, sokáig zölden maradó osztványaival szűk és nem 
mély üregben ülő, melynek karimája gyakran jól észrevehető, öt 
bordára van osztva, mely bordák a gyümölcsön is végig nyomozhatok 
ugyan, de a gyümölcs kerekdedségét csak ritkán vagy éppen nem za
varják meg. 

Színe. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, elég sima, gyöngéd-, de szá
raz tapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével bágyadt 
czitromsárga; napos oldalán csaknem narancssárga s néha szelid pi
rossal gyöngéden színezett. Pontozata ri tkás; apróbb-nagyobb, fehér
rel szegett, fahéjszínű pettyecskékböl álló, nem szembetűnő. Finom, 
szürkés rozsdaalakzatokkal néha sűrűbben, néha ritkábban fátyolozott. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, gyöngéd, porhanyós és velős; leve 
bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngé
den fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; majd nyilt, majd csaknem 
zárt, tágas fiókjaiban számos, sötétbarna, ép magot rejtő. Kehelycsö-
ve hegyes kilpalakií, a gyümölcsbe kissé mélyen lehatoló. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és edzett; korán és a neki 
kedvező helyen igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
szép lombos, de kellőleg szellős, gömbalakú koronát alkotó. Vadonczon 
inkább díszlik, mint másféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és 
nyesés alatt tartva, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy bő-
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ven és rendesen teremhessen, kellőleg nyirkos talajt kivan. Gyümöl
csei jól áUják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé szelíden elvékouyodok; egyenesek, noha kissé könyökösek, szelí
den bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; rit
kásan és finoman molyhosak, szürkével árnyalt pirosas barnák; apró, 
többnyire hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, duzzadthátuak, tompahe-
gyüek, lapnlók, csaknem csupaszak, pirosas barnák, hegyüknél sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiáUó, finoman bordázott talapon ülök. 

Vírágrügyei- Középnagyok, hosszas vagy hasaskúposak, alig he
gyesek, simák, pirosas gesztenyeszínűek, hegyüknél sűrűn fehérmoly
hosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag, de haj-
lékony-szövetűek; kerülékesek vagy tojásdadok; inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak, alig íveltek; 
nyelőkről majd vízirányosan elállók, majd kissé lefelé konyulok; alsó 
lapjukon ritkásan és finoman molyhosak ; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, fényesek, élénk fűzöldek; széleiken apróbb-nagyobb, éles fo
gakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök kö
zéphosszú, középvastag, rugalmas, finoman molyhos, tövénél violaszin-
nel kissé színezett; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái áridomuak vagy rövid és keskenylándsásak, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei kissebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön 
levők, kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak; nyelőkről ívelten 
szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette de BuUock ; Reinette grise dorée ameri-
caine; Amerikán Golden Russet. 

Leírói. F 1 0 t o w, 3(Ust<c. SCCMM. 9&Z GCstL I. 337. 
M a s, £(í ^eí^cc, IV. 33. és mások. 

Észrevétel. Inkább való emelkedettebb fekvésű és igy hűvösebb 
tájakra, mintsem az alföldre; mert ott kevesebb a gyümölcsöket idő 
előtt elpusztító rovar, mintsem itt, az alföldön. Hiszem azonban, hogy 
kellőleg nyirkos homok- vagy kötött földben, még az alföldön is, ha
szonnal tenyészthetnők. 
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189. Canterbury. 
(Pomme de Canterbury; Eeinette von Canterbury.) 

Származása. Bizonytalan. Némely gyümölcsészek angol eredetű
nek tartják s a kenti grófság fővárosából Cantenburyból származott-
nak gyanítják; de gyanításuk aligba alapos; mert az angol gyümöl
csészek a gyümölcs eredetéről teljesen hallgatnak, hihetőleg azért, 
mert nem tartják hazájukbeli gyümölcsnek e lajt. Ojtóvesszejét 1873-
ban, a Simon-Lonis testvérek gazdag gyűjteményéből, Plantiéresból 
kaptam. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétség
telen. 

Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon mártinsig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alaltja. Két végén belapított gömbalaku. Zöme középtájra esik 

honnét szára felé elejénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül elég széles, lapos talpban végződik; kelyhe felé 
pedig elejénte szintén szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik 
s kelyhe körül többnyire szűk karimában fogy el. S z á r a elég hosszú 
vagy középhosszií, vékony vagy középvastag, fás, tövénél néha húsos, 
hegyénél bxmkósan végződő; táguyilásn, de többnyire szűk és mély, 
néha kissé szabálytalan üregbe helyezett. K e l y h e kicsi, többnyire 
zárt; fölálló és egymáshoz tapadó, hosszas, molyhos és sokáig zölden 
maradó osztványaival többnyire szűk és elég mély üregben ülő, mely
nek falai ránczosak s karimáján hnllámos emelkedések láthatók, me
lyek széles, lapos bordák alakjában inkább vagy kevésbbé észrevehe-
töleg az egész gyümölcsön végig nynjtóznak s a gyümölcs gömböly-
dedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatú, fényes; ele
jénte sárgás-zöld; értével zöldessárga; napos oldalán aranysárga és 
csak a napnak jól kitett példányain kap néha, némi piros árnyalatot. 
Pontozata ritkás, alig észrevehető. Rozsdaalakzatok nem fordulnak elő 
egyik példányon sem: de kissebb-nagyobb barnás ragyaszeplők néha 
találkoznak rajta. Jellemző e gyümölcsfajnál, hogy gyümölcseinek né
mely példányán, a szárüregtől a kehelyüreg széléig egy-két, varrány-
szerűleg kiemelkedő vonal szokott végig futni. 

Belseje. Hiísa fehér vagy kissé sárgásbajátszó fehér, elég finom, 
kissé laza és pezsgő; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
elég kellemes, noha nem mindenkor kellőleg fűszeresízű. Magtokja 
nyilttengelyű; nyilt fiókjaiban számos, pirosasbarna, tojásdad, ép, néha 
idétlen magot rejtő. Kehelycsöve kúpalakú, a gyümölcsbe elég mélyen 
lehatoló. 
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Fája. Erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; fólálló vagy 
nyiltszögekben szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, elég süríilombos, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának is, törpefáknak is. 
Víg tenyészetéhez és termékenységéhez kellőleg nyirkos talajra van 
szüksége. Gyümölesei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvas
tagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyö-
kösek, bordázatlanok; fölállók vagy nyiltszögekben fölfelé törekvők; 
elég sűrűn és finoman molyhosak, sötétpirossal mosott barnák; apróbb-
nagyobb, kerek, fehéres pontokkal nem sűrűn és nem szembetünőleg 
pontozottak; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, csaknem háromszögüek, laposhátnak, tom-
pahegyüek, lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, a vesszők 
hegye felé szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; vastag, de elég hajiékony-szövetüek; szé
les vagy kerek tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposteknösek, kissé íveltek; 
nyelőkről csaknem vízirányosan elállók ; alsó lapjnkon molyhosak, felső 
lapjukon cznpaszak, nem egészen simák, de elég fényesek, csaknem 
élénk zöldek; széleiken jókora nagy fogakkal elég mélyen, de tompán 
és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev moly
hos, tövénél violaszinpirossal színezett; majd vízirányosan el-, majd 
rézsnnt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, rövidlándsásak, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei hosszas, keskenykerülékesek, csaknem la
posak, szelíden hnllámosak, kissé íveltek; nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Pomme de Cantorbéry; Pomme de Cantorbnry ; Rei-
nette de Cantorbéry. 

Leírói. H e n n a i i , €ínna(. 9& fomoL I. 109. 
L e r o y , Qicl. de, fomoC, III. 201. 
M a s , S.e, '2?cz^e'!>, IV. lOV. 
J a h n , M'tcsl SCanSé. dat eestá. IV. 129. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak akkor képes 
gazdagon teremni, a mikor az évjárás nem kedvező a kártékony ro
varok elszaporodására. Hazánk emelkedettebb tájékain bizonyára ottho
nára talál ezen almafaj is : de itt, az alföldön kevés haszonnal járna 
tenyésztése. 
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190. Brabanti herczegnő/̂  
(A Loisel-féle.) 

(Eeinette duchesse de Brabant; Loisels Herzogin von Brabant.) 

Származása- E becses almafajt 1855-ben Loisel Alfréd, jeles gyü-
mölcsész nyerte magról, Falkenbergben, a Német-Alföldhöz tartozó 
Limbnrg berczegségben. Napjainkig sincs még kellőleg elterjedve. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéres-
ból. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. végétől, november végéig; Oberdieck szerint 
Németországban Dee. April. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alaíija. Magasnak látszó, kuposgömbalakú; szabályosan boltozott 

síkfolületű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a szá
ras vég felé esik, honnét szára felé többnyire hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül többnyire széles, laposas karimában végző
dik ; kelyhe felé pedig elejéate szelíden, aztán mindinkább fogyva, 
igen csonka kúpos végben vagy rendszerint szűkebb karimában fogy 
el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy igen rövid, vékony, fás, 
molyhos, kissé bunkósan végződő; tágnyilásil, de szűkes mély tölcsér-
alakú üregbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd 
pedig áttetsző, finom, zöldesbarna, sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e 
zárt, néha félignyilt; bokrétásan fölálló, hosszas, keskeny, hegyes, 
molyhos osztványaival elég tágas és elég mély, rendetlenül kikanya
rított üregben ülő, melynek aljáról mindinkább elszélesedő, lapos 
bordák indulnak a karimára s onnan tovább, elenyészőleg, a gyümölcs 
derekára is, de annak kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, értével kissé zsirostapintatii, 
elég fényes ; elejénte zöldessárga; értével szalmasárga; napos oldalán 
kissé élénkebb sárga és a napnak jól kitett példányain, néha szelid 
pirossal kisebb-nagyobb darabon belehelt. Pontozata ritkás; kisebb 
nagyobb, fahéjszínű vagy csak a bőr alul áttetsző, fehér pettyecskék 
alakjában jelenkező, itt-ott elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve 
mutatkozik íblületén. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt sárgásba játszó fehér, magtokja 
körül zöldessárga erekkel, finom, porhanyó; leve bő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden fűszeres-ízű. Magtokja 
nyilttengelyű; inkább vagy kevésbbé nyilt és jókora nagy fiókjaiban 

*) Megjegyzem itt, hogy napjainkban „Brabanti herozegnö''-nsvefc kát, egy
mástól lényegesen különböző almafaj is visel. Az egyik, a melyet itS leirok, a 
másik pedig a „Q-ailly-féle Brabanti herozegnö." Ez utóbbit Q-ailly, belga gyümöl
csész fedezte föl és terjesztette el. 

28 
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több-kevesebb, hosszas tojásdad, hegyes, barna, ép magot rejtő. 
Kehelycsöve kupalakii, a gyümölcsbe csak kissé lehatoló. 

Fája. Fiatal korában vígnövésü, később is egészséges és elég edzett; 
elég korán és igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn bernházkodnak, 
ritkáslombozatn, terebélyes koronát alkotó. Alkalmas szálasíanak és 
nyesés alatt tartva egyébb alakú fáknak is. Fája vidékemen kissé meg
sínylette a tartós szárazságot, miből azt következtetem, hogy vígtenyé
szetéhez s termékenységéhez kellőleg nyirkos talajt kivan. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók ; egyenesek, alig könyökösek, bordázatlanok; 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; csaknem egész 
hosszukban finoman és ritkásan molyhosak; itt-ott csupaszak, aljuk
nál zöldes, hegyöknél pedig pirosasbarnák; apró, kerek, fehéres 
pontokkal ritkásan és nem szembetüuőleg pontozottak; rendetlen levél-
közűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposak, kerekhegyűek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

VirágrOgyeí. Középnagyok vagy jókora nagyok, tojásdadknposak, 
tompahegyüek, halaványpirosak és sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; kissé vastag és elég 
keményszövetüek ; inkább vagy kevésbbé széles tojásdadok; többnyire 
rövidke, éles hegyben végződök; csatornásak, kissé íveltek; alsó lap
jukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előrehajló, kissé tompa 
fogakkal elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, közép
vastag, merev, sűrűn és finoman molyhos; rézsunt fölfelé álló. Levél-
pálhái aprók, keskenylándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei sokkal nagyobbak és hosszabbak, mint a vesszőkön levők, 
hosszú tojásdadok vagy kerülékesek, csatornásak, széleiken szelíden 
hullámosak; hosszií, hajlékony nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L o l s e l , €lnna(. 5c pomoí. V í . 87. 

O b e r d i e c k , 3(h,^h. SíandL 9&z 0ősU. VIII. 251. 
M a s , S'omoC ^énézafi. V I I I . 9. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, mint a milyeneket 
vidékemen talál, nem való e faj ; mert fája a tartós szárazságot meg
sínyli és csak kedvező évjárással terem. Kellőleg nyirkos talajban s 
hűvösebb tájakon, hiszem, hogy hazánkban is képes lesz mindenütt 
kifizetni a helyet, melyet számára juttatunk. 
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191. Braunaui rozmarin. 
(Bomarin de Braunau; Braunauer Eosmarinapfel.) 

Származása. E becses almafajt Ausztriában, Braunau környékén, 
nagyban tenyésztik s ott az Olasz rozmarin almával azonosnak tartják. 
Liegel, jeles német gyümölcsész, a ki először ismertette meg körül
ményes leírásban, csakhamar észrevette, hogy ez lényeges vonásokban 
különbözik az Olasz rozmarin almától s fönnebbi névre keresztelve, 
kezdette elterjeszteni. Ojtővesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Oct. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Változó; többnyire azonban tojásdad, néha a fehér roz

marin almához igen hasonló. Zöme majd középtájra, majd alább, a 
száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül inkább vagy kevésbbé szűk, tompa karimában 
végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább és 
néha szelid behajlással is fogyva, ferdén csonkázott csúcsban enyészik 
el. S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, tövénél, néha 
húsos, hegyénél bunkósan végződő; inkább vagy kevésbbé szűk és 
mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek falait finom, sugaras 
rozsda szokta borítani. K e l y h e zárt; bokrétásan fölálló, hosszas, 
törékenyhegyű, molyhos osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, 
melynek falain és ferdén álló karimáján számos ránczok és emelke-
déskék láthatók, melyek inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos 
bordák gyanánt végig vonulnak a gyümölcsön s ennek gömbölydedségét 
gyakran megzavarják és egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a má
sikat. 

Színe. Bőre finom, sima, száraztapintatű, fényes; elejénte sáppadt 
zöld; értével élénksárga, miből azonban csak a gyümölcs árnyas ol
dalán látható tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert csaknem az egész 
fölület majd élénkebb, majd bágyadtabb pirossal van színezve és sö
tétebb piros, szakadozott csíkokkal is becsapkodva. Pontozata ritkás, 
alig szembetűnő; többnyire csak a bőr alul áttetsző fehér pettyecskék 
alakjában jelenkező. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén; de 
feketés ragyaszeplők gyakrabban tűnnek elő rajta. 

Belseje. Húsa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom, porhanyó; 
leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes, íűszeresízű. 
Vidékem mostoha viszonyai közt, némely évjárással barnás, kesernyés, 
taplós foltok támadnak a húsában a bőr alatt. Magtokja nyiltten-
tengelyű; jókora nagy, kagylóalakú fiókjaiban számos, apró, hegyes 
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tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelyesöve kupalakú a gyümölcsbe 
inkább vagy kevésbbé lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen 
bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás, szellős, gömbalakú 
koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik, alkalmas szálas fának ée 
törpe fáknak is. Kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem legjobban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középbosszak, vékonyak vagy középvas
tagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha 
szembetünőleg könyökösek; hegyök felé szelíden bordázottak; föl
állók vagy nyilt szögekben elállók; finoman fehérmolyhosak, itt-ott 
esnpaszak, zöldesbarnák, hegyök felé pirosasbarnák; jókora nagy, 
kerek, fehéres pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de nem szem
betünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, szélestalpii kúposak, kissé duzzadt-hátuak, 
tompahegyüek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, rö
viden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok; majd hosszas, 
majd zömök tojásdadok, tompahegyüek; aljuknál szennyesbarnák, he-
gyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és lágyszövetűek; tojásdad 
gömbölyűek vagy széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, inkább 
vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy igen 
laposvölgyesek, nem íveltek, széleiken itt-ott szelíden hullámosak, 
nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon finoman molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöl
dek ; széleiken jókora nagy, tonxpa fogakkal nem mélyen és nem sza
bályosan fűrészesék. Levélnyelök középhosszú; elég vastag és merev, 
molyhos, tövénél violaszínnel mosott vagy csak belehelt; rézsunt föl
felé álló. Levélpálhái áridomiiak vagy rövid és keskenylándsásak, 
szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, 
keskenyebbek és hosszabbak, mint a vesszőkön levők, laposak, kissé 
hullámosak; nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. L i e g e 1, í&iíicá-íeiStt'nf'neucz&éstsozíen, 2-ik füzet, 12. lap. 

O b e r d i e c k , Musiz. SíandL 3í,t^ e6M. IV. 69. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés haszonnal 
járna tenyésztése; míg almatenyésztésre kedvezőbb viszonyok közt, 
bizonyára hazánkban is hálásan kifizetné a helyet, melyet a kertben 
elfoglal. • 
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192. Boskoopi szép. 
(Belle de Boskoop; Schöne von Boskoop.)' 

Származása- A renet-almák esaládába tartozó, eme jeles alma 
még folyvást az njdonságok közé tartozik. Ottolander uómetalíoldi gyü-
mölesész és faiskola-tulajdonos ayerte magról, valószinüleg az ötvenes 
években, Boskoopban és íonnebbi névre keresztelve, kezdette elterjesz
teni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több 
ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. febr.; hűvösebb tájakon tavasz derekáig 
is eltart. 

I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. • 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Kissé változó; majd lapos gömbalakn, majd ismét ma

gasnak látszó és gyakran knposgömbalakú; majd szabályosan, majd 
kissé szabálytalanul boltozott síkfölületű; néha egyik oldalán 
hízottabb és emelkedettebb kissé, mint a másikon. Zöme középtájra 
vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szeli • 
den gömbölyödve boltozódik s szára körül többnyire széles és la-
posas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint inkább vagy 
kevésbbé fogyva boltozódik s majd szűk, majd elég széles és szintén 
laposas karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, vastag vagy kö
zépvastag, fás, néha húsos; tágnyilásií, de elég szűk és mély üregbe 
helyezett, melynek falait finom, sngaras rozsdamáz szokta eltakarni. 
K e l y h e rendszerint zárt; fölálló és összehajló, de hegyökkel hátra 
görbülő, hosszas és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé 
tág, de rendszerint elég mély üregbe helyezett, melynek falain sze
líd, lapos bordák és barázdák váltakoznak, melyek az üreg karimáját 
hullámossá tevén inkább vagy kevésbbé szembetünöleg a gyömölcs de
rekára is fölvonulnak, de annak kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima többnyire kissé érdestapin-
tatu, bágyadtan fénylő, elejénte sáppadt-zöld; értével czitromsárga ; 
napos oldalán szelid pirossal mosott vagy csak belehelt s itt-ott kissé 
élénkebb-piros, szakadozott csíkokkal is tarkázott. Pontozata ritkás, 
fehérrel szegett szürkés pettyeeskékből álló, alig szembetűnő. Finom 
vagy kissé érdes, szürkés vagy fahéjszínü rozsda néha úgy behálózza 
és tarkázza a gyümölcsnek csaknem egész íolületét, hogy az alapszín 
csak egyes, apró foltokban látszik ki tisztán. 

Belseje. Húsa sárgás, finom vagy elég finom, tömöttes, elejénte 
roppanós, teljes értével porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czuk-
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magtokja 
nyilttengelyű; zárt vagy kissé uyilt fiókjaiban majd ép, majd idétlen 
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baraa magvakat rejtő. Kehelycsöve kupalakú, a gyümölcsbe jó mé
lyen lehatolí). 

Fája. Erőteljes, egészséges és elég edzett; korán és bőven termő; 
föl- és szétálló, elég merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, elég svlrűlombos, terjedelmes koronát alkotó. Dísz
lik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és törpefáknak is. 
Vidékemen megsínylette a hosszan tartó szárazságot, miből az tűnik 
ki, hogy kellőleg nyirkos földet kivan. G-yömölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvasta-
sok, hegyök felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
szelíden bordázottak; folállók vagy nyilt szögekben elállók ; elég sűrűn 
ég finoman molyhosak, pirosasbarnák, aljuk felé zöldesbarnák; ap
róbb-nagyobb, többnyire kissé hosszas, fehéres pontokkal itt-ott sű
rűbben, itt-ott ritkábban és kevéssé szembetünöleg pontozottak; ren
detlen levélközűek. 

Rügyei- Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, duzzadthátu-
ak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, szelí
den bordázott talapra helyezkedők. 

Vírágrügyeí. Elég nagyok, hosszas kúposak, tompahegyűek, al
juknál szenuyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; elég vastag- és keményszövetűek; széles 
kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hosszas éles hegyben vég
ződök ; lapos teknősek, széleiken hullámosak, nem íveltek; nyelők
ről csaknem vízirányosan eláUók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos 
fűzöldek; széleiken előrehajló, néha kettős, sőt hármas, éles fogakkal 
elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, 
közép vastag, e)ég merev, molyhos, tövénél violaszin-pirossal színezett; 
rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, kissé szétállók, 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságuak, kerülé
kesek, laposak, néha visszásán öblözöttek, kissé hullámosak; hosszas 
rugalmas nyelőkről kissé ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette beUe de Boskoop. 
Leírói. O t t o l a n d e r , St&ime. Se, t' azSotic^dtw^c^ 187-dik lap

ján. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. E jeles alma Aradon, Ottrubay Károly, barátom ker

tében igen jól díszlik és termékeny is. Nálam, mint fönnebb már emlí
tem, megsínylette a tartós szárazságot. Ebből az a tanulság, 
hogy hazánkban, száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban ne 
kívánjuk tenyészteni: hanem ott, hol a talaj nyáron át is kellő
leg nyírkos szokott maradni, vagy is almatenyésztésre kedvező vidé
keken, nagyon megérdemelné, hogy mindenütt, nagyban is tenyészszük. 
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193. Bödiker vadoncza. 
(Bödiker's Wildling.) 

Származása. B jeles, késő nyári és őszi almát Bödiker, főtör-
vényszéki elnök nyerte magról, Meppenben, a Hanover királyságban. 
Oberdieck, a ki e fajt, gyümölcseinek szépsége és jósága s fájának 
egészséges volta és termékenysége végett, terjesztésre méltónak talál
ván leírta, egyébb adatot nem jegyzett meg származásáról. Fajomat 
ojtóvesszökben még 1871-ben kaptam meg Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Azóta több ízben termett már nálam és így, fajom valódiságáról elég 
módom és időm volt meggyőződnöm. 

Érésideje. Nálam sept. elején; hűvösebb tájakon decemberig is 
elhúzódik. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kissebb is. 
Alakja. Majd lapos gömbalakú; majd kissé hosszasnak látszó, 

kuposgömbalakú; elég szabályosan boltozott síkföltiletű. Zöme a kö
zéptájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden 
gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; 
kelyhe felé pedig rendszerint összébbhúzódva boltozódik s kelyhe 
körül inkább vagy kevésbbé szűk, de szintén laposas karimában fogy 
el. S z á r a rövid vagy igen rövid, az üreg karimája színvonaláig rit
kán emelkedő, kissé vastag, fás; szépen kikanyarított, mély tölcsér
alakú üregbe helyezett, melynek falai többnyire mindig rozsdamente
sek. K e l y h e kicsi, zárt; fölálló, rövid, zöldes és molyhos osztványai-
val szűk és elég mély üregben ülő, melynek falain szelid, lapos rán-
czok váltakoznak: de ezek az üreg karimáján ritkán okoznak hullá
mos emelkedéseket s észrevehetőleg a gyümölcs derekára sem vonal
nak föl. 

Szine. Bőre finom, sima, ledörzsölve ragyogó fényes; elejénte 
szalmasárga; értével élénk sárga; napos oldalán gyöngéd-pirossal be
lehelt s közben-közben élénkebb-piros, szakadozott csíkokkal inkább 
vagy kevésbbé becsapkodott. Pontozata igen apró, ritkás, fehéres, alig 
szembetűnő. Rozsdaalakzatok nem fordulnak elő fölületén; de kissebb-
nagyobb, barnás ragyaszeplők néha találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, pezsgő és porhanyó; 
leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden 
illatos és fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyü; kissé nyilt fiókjaiban 
feketés, hegyes, ép, néha idétlen magot rejtő. Kehelycsöve rövid 
kupalakú. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven termő; 
íolálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő, de idöjártával szét
álló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrű-
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lombos, gömbalakií koronát alkotó. Vadonczra ojtva szálasfának igen 
alkalmas. Mindenütt jól díszlik; de vidékem mostoha viszonyai közt 
ritkán terem bőven. Gryümölcsei teljes érésök idejéig jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak elég vastagok, vagy közép vastagok; 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
csaknem bordázatlanok; íölállők vagy éles szögekben fölfelé törekvők; 
sűrűn és finoman molyhosak, pirosas-barnák, aljak felé pedig zöldes-
barnák ; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetü-
nőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyeí. Kicsinyek vagy középnagyok, rövidek, laposhátuak, tom-
pahegyűek, lapxilók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem bor
dáz atlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok vagy középnagyok, tompahegyüek, 
szenynyes fehér molyhozattal sűrűn takartak. 

Levelei. Középnagyok; vékony és hajlékonyszövetüek; tojásdadok 
vagy széles tojásdadok; inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben vég
ződök ; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; széleiken kissé hullá
mosak ; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon moly
hosak; felső lapjukon csupaszak, elég fényesek, világos zöldek; szólei
ken tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fürészesek. 
Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy középvastag, merev, fino
man molyhos, tövénél violaszínnel kissé mosott; inkább vagy ke
vésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái inkább vagy kevésbbé 
széles-lándsásak, nem hosszak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei keskeny kerülékesek vagy visszástojásdadok, laposak; nyelőkről 
rendetlenül szétállók és lefelé is konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , ÜCCti^h. SCandő. 3&v <9(stL I. 235. Mások 

tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvezőbb vidékeken megérdemelné, 

hogy minden kertben helyet foglaljon. Vidékem mostoha viszonyai 
közt csak gyümölcstermésre kedvező évjárással ad meglehetős termést; 
míg száraz évjáráskor a kártékony rovarok rendszerint idő előtt leszü
retelik fájáról a szépen mutatkozó termést. 
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194. Zichy Miklós gróf. 
(Comte Nicolas Zichy ; Gráf Nikolaus Zichy.) 

Származása. Bizonytalan. Boldogult Grloeker Károly, enyingi fö-
kertész barátom, még 1870-ben fönnebbi név alatt, mint terjesztésre 
méltó, jeles hazai almafajt küldötte meg hozzám ojtóvesszökben: de 
sem származása, sem elterjedése körülményeiről nem kaphattam tőle 
biztos adatokat. Nagyon valószinűnek tartom, hogy e becses faj ha
zánkban, a Dunántúl nem rég kelhetett az Ananász-renet magvairól, 
mely almafajhoz uövényzetében igen hasonlít. Több ízben termett már 
nálam. Minthogy gyümölcs-leírásokat tartalmazó könyveimben hozzá 
hasonló vagy vele azonosnak vehető almafajt egyet sem találok; gyü
mölcskedvelő honfitársaimnak, — mint igen becses hazai fajt, — 
ezennel bemxitatom. 

Érésideje: Nálam dec febr.; hűvösebb tájakon, bizonyára tava
szig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Lapos gömbalakú vagy kiiposgömbalakú; többnyire kal-

vilszerüen bordás fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább a száras 
vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s 
szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhefelé pedig majd 
szelíden majd kissé hirtelen fogyva boltozódik s kelyhe körül tompa 
karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, vékony vagy középvas
tag, fás molyhos, sárgás zöld, kissé bnnkósan végződő; tágnyilású, de 
mindinkább összeszűkülő, mély üregbe helyezett, melynek falait majd 
érdes, majd finom és sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e 
nyilt vagy félig nyilt ; fölálló, rövid, molyhos osztványaival inkább 
vagy kevésbbé tágas és ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról 
ránczok és bordák húzódnak a karima felé, a hol ezek rendszerint 
hullámos emelkedéseket képeznek és inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, 
lapos bordák alakjában egész a szármélyedésig is levonulnak s a gyü
mölcs kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraz- vagy néha szelíden 
érdestapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadtzöld; értével czit-
rorasárga; napos oldalán aranysárga és néha némi szelíd narancspi
rossal belehelt. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, fahéjszíuű 
pettyecskékből álló, itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. 
Finom rozsdaalakzatok itt-ott néha mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, 
porhanyó; leve elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt; 
igen kellemes, illatos és íűszeresízű ízzel. Magtokja nyilttengelyű, in-
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kább vagy kevésbbé nyilt, szűkes fiókjaiban tojásdad, rövid hegyű, pi
rosas gesztenyeszínű, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tágas kúpalakú 
a gyümölcsbe csak kevéssé lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és igen edzett; korán és 
igen bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, 
merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
sűrülombos, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaala
nyon; alkalmas szálasfáuak is, bokoralakú fának is. Mindenütt jól 
díszlik; de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és gazda
gon. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok vagy középvas
tagok, hegyökfelé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek 
alig észrevehetőleg könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy elég nyilt 
szögekben elállók; egész hosszukban, sűrűn és finoman fehérmolyhosak, 
zöldesbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehér pon
tokkal ritkásan, de elég szembetünőleg pontozottak; igen rövid le-
vélközűek 

RQgyei. Kicsinyek, inkább vagy kevésbbé rövid kúposak, tompa-
hegyűek, laposhátuak, lapiílók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló csak
nem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok; elég hasas, tojásdadok, tompahegyüek, 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; kissé vastag, de 
hajlékonyszövetüek; széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas, 
éles hegyben végződök; laposak vagy széleiken inkább vagy kevésbbé 
fÖlhajlók, nem íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó 
lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylők, homályos fűzöldek; széleiken jókora nagy, inkább vagy ke
vésbbé éles, kettős, sőt hármas fogakkal is, elég mélyen, de nem sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, vastag me
rev, molyhos, tövénél violaszínpirossal kissé színezett; rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái lándsásak, szétállók, de hegyökkel a nyélfelé kissé 
visszakanyarodók, tartósak, Virágrügyet körítő levelei kisebbek, keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők, kerűlékesek, laposak, szelíden hullá
mosak ; nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, ekkoráig még senkisem írta le. 
Észrevétel. Almateayésztésre kedvező vidékeken, hazánkban 

mindenütt megérdemelné, hogy nagyban is tenyészszük. Vidékem mos
toha viszonyai közt csak kedvező évjáráskor terem. Gyümölcseit ké
sőn kell leszedni fájáról; mert a korán leszedett gyümölcs álltában 
fonnyadni szokott. 
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195. Zsófia királynő. 
(Eeine Sophie; Köuigin Sophiengapfel.) 

Származása. B jeles téli alma valósziuüleg Angolországból szár
mazik. Diel, a ki körülményes leírásban először ismertette meg, folyó 
század elején, Loddiges angol gyümölcsésztől W i n t e r Q u e e n 
( = Téli királynő) név alatt kapta, de ezen angol nevet, mint nem 
nelyeset, III . György, angol király nejének, a mecklenburgi berezeg 
lányának nevéről Z s ó f i a k i r 4 1 y n ő névre változtatta el. Németor
szágban nagyon el van terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenből. Több ízben termett raár nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Novembertől tavaszig. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alal<ja. Csaknem hengeres tojásalakii; néha kiiposgömbalakú; 

többnyire elég szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik, de 
erre ritkán állítható fÖl, mert a gyümölcs, azon helyén, a hol a 
szártireg szokott lenni, rendszerint kicsucsorodik, mint a körtealakú 
birs vagy pedig sas-orr forma emelkedést képez; kelyhe felé pedig 
szelíden fogyva, rendszerint elég szvik karimában enyészik el. S z á r a 
majd hiányzik, mint a körtealakú birsnek, majd rövid és középvastag 
és ilyen esetben többnyire szépen kikanyarított, tágas ós inkább vagy 
kevésbbé mély törcséralakú üregbe helyezett. K e l y h e többnyire zár t ; 
néha félig nyilt; fölálló, rövides és molyhos osztványaival elég szűk 
és lapos csészealakú üregben ülő, melynek alján és falain csak szelíd, 
lapos ránczocskák láthatók, melyek az üreg karimáját csak alig teszik 
hullámossá s a gyümölcs derekára észrevehetöleg csak nagy ritkán vo
nulnak íol. 

Színe. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima és majd gyöngéd-, majd 
száraztapintatu, elég fényes, elejénte sáppadt vagy sárgás-zöld; érté
vel élénk czitromsárga; napos oldalán aranysárga és a napnak jól ki
tett példányokon, némi gyöngéd narancspirossal belehelt. Pontozata 
elég sűrű; apróbb-nagyobb fahéjszínű pettyecskék alakjában jelenkező. 
Finom rozsdaalakzatok s fátyolszerü rozsdafoszlányok néha fordulnak 
elő fölületén, kivált pedig a száras végén levő dudorodáson, melynek 
környéke jellemzőleg sokáig zölden szokott maradni. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, roppanós; teljes értével por
hanyó ; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
renetszerüen fűszeresízű. Magtokja zárt vagy néha kissé nyilttengelyű; 
lapos és szűk fiókjaiban számos, tojásdad, hegyes, pirosas barna, ép 
magot rejtő. Kehelycsöve rövid tölcséralaku. 
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Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; elég korán és bőven termő ; 
fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő nyxilánk ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de 
kellőleg szellős, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon ; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva giilafának is. 
Mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos talajban reudesi3bben és bő
vebben is terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, köz ép vastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, csaknem bor-
dázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban is, ért korukban is csaknem végig fehérmolyhosak; 
itt-ott azonban csupaszak, zöldes barnák, napos félőkön pirossal árnyalt 
sötétbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pon
tokkal sűrűn és szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban középhosszví levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, laposhátuak, 
tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, csaknem 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, tompahegyűek, aljuk
nál szürkés barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, a vesszőkön fölfelé közép
nagyok vagy kicsinyek; nem vastag, de erős-szövetűek; tojásdadok 
vagy kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosz-
szas, éles hegyben végződök; laposak vagy laposteknősek, alig íveltek ; 
nyelőkről részunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapju
kon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; szé
leiken előrehajló, igen éles fogakkal sűrűn, elég mélyen és szabályo
san fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy középvastag 
merev, molyhos, tövénél violaszínpirossal mosott vagy csak belehelt; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái lánd-
sásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kiseb
bek, de aránylag hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, 
kerülékesek, itt-ott csaknem lándsásak, laposak, széleiken hullámosak; 
hosszas, hajlékony nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Winter Queen; Lemon Pippin; Kirkes Leraon Pip-
pin Reinette von Madeira; Madérai renet *) 

Leírói . D i e l , eflaznoőstsoztan; X . 7 5 . 
O b e r d i e c k , Sfe^iistv. Man36. 9ct &6stL IV. 111. 
L e r ó y, ®ict. 9c pomoC. IV. 612. és mások. 

Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező viszonyok közt, hazánkban, 
úgy a felföldön, mint az alföldön is, nyereséges volna e jeles fajt 
nagyban is tenyésztenünk. Vidákem mostoha viszonyai közt csak ked
vező évjárással képes kielegítőleg teremni. 

*) Müderai renet név alatt Oberdiecktól a Zsófia királynőt kaptam meg oj-
tóvesszökben és B e i n e t t e vo n M a d e i r a nW alatt, Oberdieck, lényegtelen 
szóbeli külömbséggel, valóban is a Zsófia kir i lynöt írta le. (Lásd! Illustr. Handb. 
der Obstk. VIII. 105.) 
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196. Bonum. 
Származása. E kitűnő almafaj Amerikából származik. Észak-

Carolina államban, a folyó század közepén lépett a világba. Fönebbi 
latin elnevezésével gyümölcseinek kitűnő jóságát akarták jelezni. 
Európába csak 1860-ban került először Leroyboz, Angersba s onnan 
tovább, mindenfelé terjed még napjainkban is. Ojtóvesszejét 1875-beu 
kaptam a Simon-Louis testvérek rendkívül gazdag gyümölcs-gyűjte
ményéből, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam is. Fajom va
lódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam oct. dec.; bűvösebb tájakon vagyaimatenyész
tésre kedvezőbb vidékeken, tavasz derekáig is elbuzódik. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Kisded; gyakran középnagy. 
Alakja. Többnyire hengeres gömbalakú s igen szép termetű. Zöme 

középtájra, néha kissé alább, a száras vég felé esik, honnét mindkét 
sarka felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis többnyire 
kissé összébbhuzódva boltozódik és itt majd mindig szűkebb kari
mában végződik, mintsem száras végén. S z á r a hosszú vagy csak 
hosszas, vékony vagy középvastag, fás, molyhos, kissé bunkósan vég
ződő ; többnyire szépen kikanyarított, tágnyilású, de szűk és mély 
üregbe helyezett, melynek falait néha-néha finom, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. Ke 1 y h e többnyire zárt, néha pedig félignyilt; 
bokrétásan fölálló vagy összeboruló, rövides és molyhos osztványaival 
csinos mélyedéskében ülő, melynek falain és karimáján csak néha 
miitatkoznak csinos lapos emelkedéskék, melyek elenyésző, lapos bor
dák gyanánt a gyümölcs derekára is fölvonulnak, de ennek kerekded-
ségét alig zavarják meg. 

Szfne. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngéd és értével zsiros-
tapintatu; csaknem ragyogó fényes; elejénte sáppadt zöld; értével 
zöldessárga vagy czitromsárga; napos oldala, sőt gyakran csaknem 
egész fölülete inkább vagy kevésbbé élénk pirossal mosott és sötétebb 
piros, szakadozott csíkokkal is, majd sűrűbben, majd ritkábban be
csapkodott. Pontozata ri tkás; finom, fahéjszínű pettyecskókből álló, a 
piros színben elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok ritkán miitatkoznak 
fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, 
gyöngéd, noha roppanós; leve igen bő, czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, finoman illatos és fűszeresízű. Magtokja kissé 
nyilttengelyű; kagylóalakú, kisded és mégis tágas fiókjaiban kevés, 
de ép, tojásdad, barna magot rejtő. Kehelycsöve szűk tölcséralakú, 
a gyümölcsbe jó mélyen lehatoló. 
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Fája, Vígnövésü, egészséges és edzett; korán, bőven és többnyire 
csomósán termő; rendetlenül fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűríílombos, szabálytalan, 
magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalauyon; 
helyben és talajban, úgy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók; elég egyenesek, hajlékonyak, kissé könyökösek, hegyökfelé sze
líden bordázottak ; fölfelé törekvők; ritkásan és csak hegyökfelé moly
hosak ; nagyrészt azonban csupaszak, simák, csaknem fényesek, piros
sal mosott sötétbarnák; aljok felé itt-ott szakadozottan fehér hártyá-
sak; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres pontokkal elég sű
rűn és szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, laposhátuak, tompahegyűek, lapu
lók, szürkével árnyalt pirosasbarnák; alig kiálló, szelíden bordázott 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, hegyesek, szürkével 
tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és elégkemény-
szövetüek; széles és hosszas tojásdadok, itt-ott kerülékesek; inkább 
vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy igen la
pos-teknősek ; íveltek; nyelőkről ívelten lefelé görbülök; alsó lapju
kon kissé molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylük, világos zöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles 
fogakkal elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosz-
szas vagy középhosszú, közép vastag, elég merev, tövénél violaszinpi-
rossal színezett; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái középhosszak, 
keskenylándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, lapo
sak, hullámosak; szétálló, hosszas, rugalmas nyelőkről lankadtan le
felé csüggök. 

Hasonnevei. Magnum bonum. 
Leírói. L e r 0 y, 3>ict. 9e, pomo(, III. 147. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel Víg tenyészésben és termékenységben, még vidékem 

mostoha viszonyai közt is vetekedik bármely almafajjal. Almatenyész
tésre kedvezőbb vidékeken méltó volna, hogy hazánkban nagyban is 
tenyészszük. 
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197. Borovitsky. 
Származása. E rikító szép színezetű és jó nyári alma valószínű

leg Oroszország déli részéből származik, honnét Európában számos 
nyári alma van már elterjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban a Simou-Louis 
testvérektől kaptam Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. végétől aug. közepéig; néha ang. végéig is 
elhiizódik. 

Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Aíal(ja. Lapos gömbalakú, széptermetű, noha egyik oldalán gyak

ran hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme csaknem a 
középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de kely-
hes vége felé többnyire mégis kissé összébbhuzódva boltozódik s mind
két sarkán laposas karimában fogy el. S z á r a hosszas vagy középhosz-
szú, vékony vagy középvastag, fás, néha kissé húsos, molyhos, bunkó-
san végződő ; tágnyilású, de szűk és mély üregbe helyezett. K e 1 y h e 
zárt; fölálló, hosszns, molyhos osztványaival; tágas és elég mély 
üregben ülő, melynek fenekén apró dudorok, falain pedig lapos ránczok 
és bordácskák láthatók, melyek a karimán, néha, szeliden hullámos 
emelkedéseket alkotnak s elszélesedve, gyakran az egész gyümölcsön 
végig vonulnak, de annak gömbölydedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapiutatu, fáján 
finoman hamvas, ledörzsölve elég fényes; elejénte fehéres zöld; értével 
viaszfehér vagy szalmasárga; napos oldalán, sőt a napnak jól kitett 
példányain csaknem körös-körül, rikító lángos-piros, szakadozott csí
kokkal majd sűrűbben, majd ritkábban becsapkodott. Pontozata apró, 
alig szembetűnő; többnyíre csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecs-
kékből álló. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. Teljes értével a 
gyümölcs kellemes illatot áraszt maga körül. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, kissé 
laza, porhanyó és pezsgő; leve bő, czukros, finom, néha kissé éles-
savanyuyal emelt, kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magtokja 
kissé ijyilttengelyü; kissé nyílt fiókjaiban, több-kevesebb, széles tojás
dad, hegyes, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralakú, a gyü
mölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is egészséges 
és igen edzett; korán és igen bőven termő; fölálló vagy nyílt szö
gekben elálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkod
nak, sűrű-lombos, de elég szellős, félgömbalakú koronát alkotó. Vadon-
czon inkább díszlik, mint más almaalanyon; szálas fának alkalmasabb, 
mintsem törpefáknak. Mindenütt jól díiszlik; de, hogy rendesen és 
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bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, kosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, hajlékonyak, 
könyökösek, bordázottak; fölállók vagy elég nyilt szögekben elállók; 
hegyök felé sűrűn és finoman molyhosak; aljuk felé nagyrészt csupa-
bzak, violaszín-pirossal mosott sötétbarnák; apró, kerek vagy i t t-ott 
hosszas, fehéres pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban, 
de kevéssé szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

R Ügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, csaknem szívalakuak, tom-
pahegyűek, lapulók, kissé molyhosak, pirosas sötétbarnák; alig kiemel
kedő, két szélén észrevehetöleg bordázott, széles talapon ülők. 

Vlrágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, tom-
pahegyűek, pirosasbaraák, csaknem egészen csupaszak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok, elég vastag és keményszöve-
tűek; kerek vagy széles tojásdadok ; inkább vagy kevésbbé hosszas, 
éles hegyben végződök; csaknem laposak, szelídea hullámosak, kissé 
íveltek; alsó lapjukon ritkásan molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, fényesek, homályos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal 
nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas, vas
tag vagy középvastag, elég merev, violaszín-pirossal mosott; elég éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fiatal fák erősebb hajtásain lándsásak, 
tartósak, idősebb fák vesszein többnyire rövid áridomuak, nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei széles kerülékesek vagy pedig viszás tojás
dadok, laposak, hullámosak; hosszú, rugalmas nyelőkről bokrétásan 
szétterülök vagy kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Charlamowsky; Duehesse d'Oldenburg. 
Leírói. F 1 0 t o w, Mustz. &Caii3i. 9ct> G6stL I. 95. 

Mas , fc 9^e,zgct,, V. 5. lap. 1. szám alatt, és mások *) is. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt keveset terem; de 

ritkán marad teljesen meddő. Almatenyésztésre kedvezőbb helyeken, 
főkép népes városok közelében megérdemelné, hogy nagyban is te
nyésszük. 

*) Leroy Borowicti név alatt egy, egészen más, nagyfajta, téli almát irt le. 
("Lásd : „Dict. de pomol. III. 149.); Bivort pedig a Borowitskyt és Duehesse d' 
Oldenburgot, mint egymástól különböző fajokat írja le. (Lásd Les fruits du jardin 
Van Mons. 17. és 19. lapjait.) 
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198. Bíborpiros agát-alma 
(Purpurrother Agát-Apfel.) 

Származása. E kitűnő jó és csinos alma hihetőleg Hollandból 
származik. Diel, legalább, onnan kapta meg ^Rode Tiilp-Kroon" név 
alatt e fajt és fönebbi, zárjel közt kitett név alatt írta le és terjesz
tette azt. Gyümölcsei szépsége s finom íze daczára, — bárha nagyon 
megérdemlené, — még napjainkban sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesz-
szejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. dec ; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási-gyümölcs. 
Nagysága. Kisded, mint egy Masánczki-alma; néha csaknem 

középnagy. 
Alakja. Gömbalaktí; többnyire mindig szabályosan boltozott, sík-

fÖlületü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem 
egyenlően boltozódik s mindkét sarkán szűk karimában végződik. S z á r a 
rövid, vékony vagy igen vékony, fás, zöldessárga; szűk és ritkán mély 
üregbe helyezett, melynek sima falain csak néha mutatkozik némi fi
nom, sugaras rozsdamáz. K e l y h e zárt vagy félignyilt; fölálló, de he-
gyökkel hátragörbülő, sokáig zölden maradó osztványaival szűk és 
ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról finom, lapos ránczocskák 
indulnak a karima felé s ott szelíden hullámos emelkedéseket alkot
nak, melyek inkább vagy kevésbbé eleuyészöleg néha a gyümölcs 'de
rekára is fölvonulnak, de annak kerekdedségét csak nagy ritkán za
varják meg. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú; fáján sűrűn és fino
man hamvas,ledörzsölve elég fényes ; elejénte zöldessárga; értével szép 
czitromsárga, miből azonban a napnak jól kitett példányokon alig 
látszik ki tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület biborpiros-
sal van színezve s e színezetben sötétebb jjiros szakadozott csíkokkal 
becsapkodva. Gyakran azonban a pirosság majd szakadozott, majd az 
egész gyümölcsön is végig nyúló, széles csíkokban jelenkezik és e csí
kok közt az alapszín ugyanilyen, szakadozott csíkokban szokott átcsil-
lámlani. Pontozata elég sűrű ; többnyire csak a bőr alul áttetsző, sár
gásfehér pettyecskékböl álló s a piros színben elég szembetűnő Rozsda 
majd sohasem mutatkozik fölületén. 

Belseje. Hiísa sárga, bőre alatt néha pirosas-sárga, igen finom, 
tömött, teljes értével gyöngéd velős és omlós; leve bő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerűen illatos és fűs/eres-
ízű. Magtokja nyilttengelyű; szűk vagy néha kissé tágas és nyilt 
fiókjaiban majd kevés, majd számos, szabálytalan tojásalakú, feketés, 

29 
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ép magot rejtő. Kehelycsöve szűk, tölcséralakú, a gyümölcsbe kissé 
lehatoló. 

Fája. Erőteljes igen edzett; nem korán, de aztán igen bőven 
termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és sűrűn beruházkodnak, ritkás 
lombozatú, szellős, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle al
maalanyon. Alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva gulafának is. 
Helyben éa talajban ligy látszik, kevéssé válogatós; még vidékem mostoha 
viszonyai közt is, — ha almatenyésztésre kedvező idő jár, — gazdagon 
terem. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, inkább vékonyak, mintsem 
közép vastagok, hegy ökf elé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, 
nem könyökösek, bordázatlanok; folállók vagy elég éles szögekben föl
felé törekvők; egész hosszukban sűrűn fehérmolyhosak; itt-ott csupa-
szak, homályos pirosasbarnák; apró, kerek, fehér pontokkal rendkivül 
ritkán és nem szembetüuüleg pontozottak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposhátuak, tompahe-
gyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló csaknem bordázat-
lan talapon ülök. 

Viragrügyeí. Kicsinyek hoszasak, igen tompahegyűek, aljiiknál 
szenuyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy itt-ott középnagyok; kissé vastag, de 
lágyszövetűek; tojásdadok, itt-ott kerülékesek; többnyire hirtelen elkes
kenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy lapos völgye
sek; majd éppen nem, majd csak alig íveltek; nyelöbről csaknem víz-
irányosan elállók; alsó lapjukon sűrűn molyhosak; felső lapjukon is 
hamvasak, fénytelenek, homályos zöldek; széleiken kissé tompa fogak
kal inkább vagy kevésbbé mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Le-
vélnyelök rövid, középvastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszín
pirossal színezett; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái aprók, fonál- vágy áridorauak, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változó-nagyságuak, többnyire hosszas kerülékesek, lapo
sak, szelíden hullámosak, széleiken éles fogakkal sűrűn és finoman fű-
részesek ; hosszas, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Rode Tnlp-Kroon; Engel'sche Aagt ; Purpurrother 
Winter-Agatapfel. 

Leírói. D i e 1, dCcx.no6stsox,tan^ X. 39. 
O b e r d i e c k , §Unstz. SCandStt-cA 9&z &őstL I. 4i7. Mások 

tudtommal még nem írák le. *) 
Észrevétel. Megérdemli, hogy hazánkban minden kertben helyet 

foglaljon. Almatenyésztésre kedvezőbb vidékeinken nyereséges volna 
nagyban is tenyésztenünk. 

*) Leroy B e l l e - A g a t h e név alatt leirt egy almafajt ás ennek hasonneve 
gyanánt említi föl a fönnebbit, de hibásan ; mert e kettő szembeszököleg külön
bözik egymástól. 
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199. Boisbunel kalvilja. 
(Calleville de Boisbunel.) 

Származása. Ezen almafajt Boisbunel, franezia gyümölcsész 
Ronenban nyerte magról, folyó század közepe táján. A magról kelt és 
ojtatlanul fölnevelt anyafa 1859-ben termett nála először. Fönebbi 
név alatt 1862-ben kezdett elterjedni. Ojtóveszszejét még 1869-ben 
kaptam Reutlingenböl bold. Dr. Lucas-tól. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; almatenyésztésre kedvezőbb vidéke
ken februárig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; néha jókora nagy. 
Alakja. Magasnak látszó knposgömbalakú; kelyhe felé szelíden 

bordás íolületű; néha egyik oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb, 
mint a másikon. Zöme a közóptájnál alább a száras vég felé esik, hon
nét szára felé inkább vagy kevésbbé hirtelen gömbölyödve boltozódik 
s szára körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig 
rendszerint összébbhnzódva boltozódik s ferdén csonkázott kúpos vég
ben enyészik el. S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag vagy közép
vastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásu és elég mély tölcséralakú 
üregbe helyezett s oda, gyakran, egy-egy hiísos dndortól beszorított. 
Ezen üreg sokáig zölden maradó falait majd részben, majd egészen is, szaka
dozott, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zárt, néha félignyilt; 
bokrétásau Málló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival 
többnyire szűk és inkább vagy kevésbbé mély tányéralakú üregben 
ülő, melynek falain és karimáján bordás emelkedések váltakoznak, de 
ezek a gyümölcs derekán "rendszerint elenyésznek s a gyümölcs kerek-
dedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony és nem szivós, sima gyöngédtapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte bágyadt vagy sárgás zöld ; értével világos
sárga ; napos oldalán, — kivált a napnak jól kitett példányain piros
sal inkább vagy kevésbbé színezett. Pontozata elég sűrű; apróbb-na
gyobb, barnás vagy fahéjszínű pettyecskékből álló, elég szembetűnő. 
Szakadozott rozsda-szilánkok csak néha mutatkoznak fölületén: de 
egy-egy, kisebb-nagyobb, szürkésbarna ragya-szeplő többször jelen-
kezik rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, nem tömött, elejénte roppanós, ér
tével porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt elég kelle
mes, noha nem kalvilszerűen fűszeresízű. Magtokja inkább vagy ke
vésbbé nyilttengelyű; hosszas kagyló-alakú fiókjaiban hosszas, lapo
sas, barna, ép, néha idétlen magot rejtő. Kehelycsöve rövid, hegyes 
kúpalakú. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges,és elég edzett; elég korán 
29* 
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68 a neki kedvező viszonyok közt gazdagon termő; fölálló vagy kissé 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel elég jól beruházkodnak, sürülombos, terjedelmes gömbalakú koro
nát alkotó. Nálam doiicin vagy pedig paradicsomalanyra ojtva inkább 
díszlik, mint vadonczon; miért is itt inkább alkalmas törpe fáknak, 
mintsem szálas fának. Hogy vígan tenyésszék s kielégítöleg teremjen; 
kellőleg nyirkos talajra van szüksége. Gyümölcsei igen jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, vastagok, hegyök felé is alig 
vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; szelíden bordázottak ; 
fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; hegyök felé sűrűn 
és finoman molyhosak; aljnk felé nagyrészt csupaszak, zöldesbarnák, 
hegyök felé pedig világos pirossal árnyalt barnák; jókora nagy, ke
rek, fehéres pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban és elég szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban kissé hosszas le-
vélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, knposak, laposhátuak, tom-
pahegyűek, lapulok, itt-ott kissé elállók, sűrűn fehérmolyhosak; elég 
kiálló, hosszan, de szeliden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de erős 
szövetüek ; széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, igen hosszú, éles 
hegyben végződök; lapos teknősek, széleiken hullámosak, nem íveltek, 
de hegyökkel gyakran félreesavarodók; a vesszőtől csaknem vízirányo-
san elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, si
mák, fényesek, élénk fűzöldek; széleiken jókora nagy, éles fogakkal 
elég mélyen és sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
hosszas, igen vastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszínpirossal 
kissé színezett; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái rendkívül 
hosszak, lándsásak, szétállók, igen tartósak. Virágrügyet körítő leve
lei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; hosszas, vékony, 
rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Qid. 9c povioí. III. 180. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Az alföld melegét, szárazságát megsínyli a fája és 

itt ritkán és keveset is terem; aztán gyümölcsei itt erőtetve érnek s 
kellő finomságukat nem képesek mindenkor kifejteni. Hazánk emelke-
dettebb-fekvésü s almatenyésztésre kedvezőbb vidékein tegyünk vele 
kísérletet és én hiszem, hogy ott, hálásan kifizeti a helyet, melyet a 
kertben elfoglal. 
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200, Magyar kormos renet. 
(Beinette grise hongroise; Ungarische graue Reinette.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínűleg azonban egyike azon szá
mos magyar almafajnak, melyeket a gytimölcsészet irodalmában még 
senkisöm emlegetett föl ekkoráig. Török Géza, birtokos barátom, Kál-
nóról (Ndgrádmegye), 188:í-ben, egy, ápril 11-ről hozzám intézett le
velében azt írja e fajról, hogy Déznáról (Aradmegye) vitte magával 

Nógrádba, mint igen becses fajt, melyet Déznán Pranczia kormos re-
netnek tartottak, de hibásan; mert sem gyümölcseiben, sem növény
zetében nem egyezik a Franczia kormos-renettel és ennek leírásaival. 
Hogy valódi nevét kipiihatolhassa; Török Géza barátom gyümölcs
példányokat küldött meghatározás végett Németország legtekintélyesebb 
gyümölcsismeröihez és pedig Potsdamba Lenche-hoz és Rentlingenbe 
Dr. Lucas Edéhez, a kik odanyilatkoztak aztán, hogy e faj előttök 
ismeretlen, de igen becses faj, melyet Dr. Lucas ajánlatára fönnebbi 
név alatt ezennel bemutatok. 

Érésideje. Dec. febr.; alkalmas, hűvös helyen, fonnyadás nélkül, 
késő tavaszig is eltartható. 

Minősége. 1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy tojásdadgörabalakú; néha csaknem 

hengeresgömbalaktí; kissé szabálytalanul boltozott s egyik oldalán több
nyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a közép
tájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik_, honnét mindkét vége 
felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébbhu-
zódva boltozódik. S z á r a igen rövid, — alig emelkedik a szárüreg 
karimája színvonaláig, — vékony vagy középvastag, fás, bunkósan 
végződő; szűk töleséralakú, inkább vagy kevésbbé mély üregbe he
lyezett. K e l y h e többnyire nyilt; fölálló, rövid, keskeny, törékeny-
hegyű és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas és mély 
csészealakii üregben ülő, melynek falain és karimáján szelíd, lapos 
ránczok és emelkedések láthatók, melyek elenyésző, lapos bordák gya
nánt a gyümölcs derekára is föivonulnak s annak kerekdedségét kissé 
megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, szelíden érdestapintatú; elejénte 
zöldessárga; értével aranysárga; napos oldalán némi igénytelen piros
sal is belehelt vagy itt-ott márványozott. Ezen alapszínből azonban 
csak alig csillámlik ki tisztán egy-egy parányi foltocska; mert az 
egész fölület elejénte barnás, később homályos vörhenyesre változó 
rozsdamázzal van behúzva s itt-ott érdes, hálózatos rozsdával elta
karva. Pontozata ritkás; jókora nagy, kiemelkedő, fehéres pettyees-
kékből álló, elég szembetűnő. 
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BelsejO. Húsa fehéres, néha sárgásba vagy zöldesbe játszó fehér, 
fiuom, tömött, roppanós; teljes értével porhanyó; leve elegendő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres ízzel. Mag
tokja zárttengelyű; kisded és szűk fiókjaiban egy-egy, laposra nyo
mott, tojásdad, hegyes, barna, ép, néha pedig idétlen magot rejtő. 
Kehelycsöve rövid knpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; korán, rendesen és igen 
bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, erős 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beniházkodnak, elég 
sűrülombos, de kellőleg szellős, magas gömbalakú koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának is, gulafá-
nak is. Mindenütt jól díszlik; de, valószinüleg, csak kellőleg nyirkos 
talajban terem rendesen és bőven; mert Török Géza szerint, „egyike 
azon kevés almafajoknak, a melyek még a nedves, vadvizes agyagban 
is jól tenyésznek és rendesen teremnek". Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé szelíden elvékonyodók; sugáregyenesek, alig vagy 
éppen nem könyökösek, csaknem| bordázatlanok; fölállók vagy kissé 
éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosszukban finoman molyhosak, 
sötétviolaszinnel árnyalt barnák; apróbb-nagyobb kerek, fehéres pon
tokkal elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, több
nyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy közép nagyok, szélestalpu kúposak, la-
poshátuak, tompahegyüek, lapulók, pirosasbarnák, sűrűn fehérmolyhosak; 
alig kiemelkedő, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkuposak, alig hegyesek; al
juknál szennyes pirosasbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; vastag és keményszövetűek; széles kerü-
lékesek vagy kerek tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy 
kevésbbé hosszas és többnyire félrecsavarodó, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak, itt-ott szelíden hullámosak; kissé íveltek; nyelőkről 
kissé hanyatt görbülten fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; 
széleiken tompa fogakkal inkább vagy kevésbbé mélyen, de nem sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, vastag és 
merev, finoman molyhos; alsó felén sötétviolaszínnel csaknem egész 
hosszában befuttatott; éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái majd 
áridomuak és nem tartósak; majd lándsásak és ez esetben igen tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei hosszas, keskeny kerülékesek, völgye
sek, kissé hullámosak, íveltek; fölfelé álló, merev nyelőkről bokrétásan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, ekkoráig még senki sem írta le, 
Észrevétel. E jeles almafaj még nem termett nálam. Pönebbi le

írását azon gyümölcspéldányokról készítettem, a melyeket Török Géza 
barátomtól két ízben is kaptam volt. Mennyire válik be vidékem 
mostoha viszonyai közé ? még nem tudhatom; de hajlandó vagyok 
hinni, hogy inkább való hazánk hegyes vidékeire, mintsem az al
földre. 
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201. Nyári daru. 
Származása. E beesés alma Mezö-Túron, rég idő óta ismeretes. 

Egyike az ott legkapósabb gyümölcsökuek; mert e városnak több
nyire földmivelőkböl álló lakossága már július elején ezen almával 
szokta ételét kellemes savanyúvá tenni; aztán, mert alkalmas, hűvös 
belyen, líjévig is eláll, egész nyáron át részint ételben főzve, részint 
nyersen, egész élvezettel fogyasztgatja. Minthogy a mező-túri népnek 
a Darualma az almák királya; ezen almát, megkülönböztetésül. Nyári 
daru almának nevezte el, noha pedig e két faj sem növényzetére, sem 
gyümölcseire nézve nem rokon egymással. Valódi neve után "hasztalan 
kutattam könyveimben. Hozzá némileg hasonló fajnak egyedül a né
metek B r a u n e r S o m m e r K a s-A p f e 1-ját találtam: de, minthogy 
ez utóbbi leírása nem illik rá minden pontjában a Nyári daru almára, 
e két faj közti azonosság kérdéses maradt előttem. Mint valószínűleg 
hazai, terjesztésre igen méltó almafajt, fönebbi népszerű neve alatt, 
Dörgő Dániel barátomnál, Mezö-Túron körülményesen leírtam s itt 
ezennel bemutatom. 

Érésideje. Aug. sept.; alkalmas, hűvös helyen decemberig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Igen változó; többnyire azonban szabálytalan gömbalakú; 

néha kissé kúpos vagy tojásdadgömbalakií; egyik oldalán többnyire hízot-
tabb, mint a másikon s rendszerint kalvilszerűen bordázott fölületű. 
Zöme csaknem középtájra, néha pedig kissé alább, a száras vég felé 
esik, honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve bol-
tozódik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s elég 
széles, hiűlámos vagy ormós karimában enyészik el. S z á r a rövid 
vagy igen rövid, vékony, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de 
szűk és mély üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó, szelí
den bordás és barázdás falain egy-egy sugaras rozsdasziláuk majd 
mindig mutatkozik. K e l y h e többnyire zárt, néha félignyilt; fölálló, 
rövid, keskeny és hegyes osztványaival majd elég tágas, majd szűk, de 
elég mély, szabálytalanul kikanyarított üregben ülő, melynek falain 
bordák és barázdák nyúlnak a karima felé s onnan tovább a gyü
mölcs derekán is végig s ezek a gyümölcs kerekdedségét gyakran 
megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, értével zsirostapintatú, elég fényes ; 
elejénte sárgás világos-zöld; értével világos czitromsárga ; napos ol
dalán, sőt gyakran egész fölületén, elejénte füstösnek látszó, később 
pedig derültre változó pirossal van belehelve s e színezetben élénkebb 
piros, szakadozott csíkokkal is sűrűbben vagy ritkábban becsapkodva. 
Pontozata elég sűrű, de nem szembetűnő. Rozsda nincs fölületén. 
Értével kellemes illatot áraszt. 
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Belseje. Hilsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, kevéssé 
tömött, elejénte keményes, később gyöngéd és velős; leve igen bő, 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden fűszeresízű. 
Magtokja nyilttengelyű ; egészen nyilt fiókjaiban többnyire kevés ép, 
hanem idétlen magot rejtő. Kehelycsőve tölcséralakú, a gyümölcsbe 
mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán, rendesen és bőven 
termő; uyiltszögekben, rendetlenül szétálló, erős ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, terjedelmes lapos 
gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; legalkal
masabb szálasfának; mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos, iszap
lerakodásból álló talajban rendesebben és bővebben terem, mintsem 
száraz, vagy könnyen kiszáradó laza talajban. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok, merevek, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; ritkán egyenesek, hanem kissé gör
bék és könyökösek, csaknem bordázatlauok; rendetlenül fol- és szét-
állók; csaknem egész hosszukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak, 
pirosasbaruák; aljuktól kezdve fölfelé, jó darabon, fehéres hártyával 
takartak; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal rendkívül ritkán 
és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, szélestalpú rövidkuposak, dazzadthátuak, 
tompahegyűek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem 
bordázatlan talapon ülök. 

Vírágrügyei. Jókora nagyok; zömök tojásdadok, tompahegyűek 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy jókora nagyok; vastag és kemény-
szövetűek ; széles tojásdadok; hirtelen elkeskeuyedő és félre is csava
rodó, hosszas, éles hegyben végződök; a vesszők alján csaknem lapo
sak, a vesszők hegye felé pedig csatornásak; szelíden íveltek; nye
lőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, világos zöldek; széleiken 
kerek vagy tompahegyű fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan 
fürészesek. Levélnyelök rövid, vastag merev, molyhos, alsó felén, jó 
darabon, violaszin-pirossal mosott; majd vízirányosan el-, majd rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái nem hosszak, láudsásak, szétállók, tartósak. 
Virágrügyet köríoö levelei többnyire nagyobbak, hosszabbívk, mint a 
vesszőkön levők, hosszas tojásdadok vagy kerülókesek, laposak, kissé 
hullámosak; szétálló, vastag, merev nyelőkről kissé ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Tudtommal nincsenek. 
Leírói. Valószínűleg még senki sem írta le. 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén és hazánkban minde

nütt, a hol a föld kellőleg nyirkos, méltó arra, hogy minden kertben 
helyet juttassunk számára. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talaj
ban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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202. Keményke pepin. 
* (Kleiner Steinpepping.) 

Származása. Bizonytalan, Diel, a ki körülményes leírásban elő
ször ismertette meg, Angolországból „Stoue Pippin" név alatt kapta 
meg e jeles fajt. Még napjainkban sincs tigy elterjedve, a mint azt 
fája termékenységénél s gyümölcsei jóságánál fogva megérdemelné. 
Ojtóvesszejét 1871-beu kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

ÉrÓsIdeJQ. Nálam nov. jan.; bűvösebb tájakon nyár elejéig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Többnyire kúpos és hengeres gömbalakú; szabályosan 

boltozott síkfólületü. Zöme néha középtájra, többnyire azonban alább, 
száras vége felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül rend
szerint szűkebb karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövides 
vagy középhosszú, vékony, fás, bnnkósan végződő ; elég szűk és nem mély 
üregbe helyezett, melyet egy-egy kiemelkedő hús-dndor, mely a szá
rat rendszerint félre nyomja, még inkább el szokott szűkíteni. Ez 
üreg falain némi finom sugaras rozsdamáz csak néha mutatkozik. 
K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fölálló vagy kissé összehajló, hegyes 
és molyhos osztványaival tágas, lapos és sekély mélyedésben ülő, 
melynek alján és falain szelid, lapos ránczok és bordácskák láthatók; 
de ezek a gyümölcs derekán bordás emelkedéseket ritkán alkotnak s 
annak kerekdedségét nem zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, száraztapintatu, bágyadtan fény
lő ; elejénte világos zöld; értével világossárga ; napos oldalán csak
nem aranysárga s kisebb-nagyobb darabon szelid halványpirossal be
lehelt s e színezetben csak kissé élénkebb piros, szakadozott csíkokkal 
ritkásan becsapkodott vagy csak pettyezett és márványozott. Ponto-
zata elég sűrű, rendszerint igen apró, fehérrel szegett fahéjszínű pety-
tyekből álló; majd alig, majd eléggé szembetűnő. Rozsda csak elvetve 
mutatkozik itt-ott íolületén: de feketés ragyaszeplők néha mutatkoz
nak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, igen finom, tömött, roppanós, de gyöngéd; 
leve elég bő, igen ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fű
szeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlőcskéiben soványas, hosz-
szukás, hegyes, barna, ép, néha idétlen magot rejtő. 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő; nagy 
fát nem nevel, de folyvást egészséges és igen edzett; korán és igen 
bőven termő; fol- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, sűrűlombos, gömbalaká koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és törpe fának is. Min
denütt jól díszlik; de, hogy rendesen és gazdagon teremhessen, kel
lőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, vékonyak és he-
gyök felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökö-
sek; finoman bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők; ritkásan és finoman molyhosak, pirosasbarnák, aljuk felé 
zöldesbarnák; apró, kerek, fehér pontokkal ritkásan és nem szembe-
tünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, laposhátuak, tom-
pahegyűek, lapulók, pirosasbarnák, nagyrészt azonban fehérmolyho-
sak; alig kiálló, hárombordás, széles talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, tompahegyűek, szennyes-
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony, de kemény-
szövetűek; tojásdadok, itt-ott kerülékesek; többnyire hirtelen elkeske-
nyült, hosszas éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy igen 
laposvölgyesek; vagy éppen nem, vagy csak alig íveltek; nyelőkről 
csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső 
lapjukon csupaszát, elég simák, fényesek, homályos fűzöldek; szélei
ken előrehajló, apróbb-nagyobb, többnyire éles fogakkal majd szabá
lyosan, majd szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök rövides vagy kö
zéphosszú, középvastag, merev, finoman molyhos, tövénél violaszínpi
rossal kissé színezett; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái lándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet kö
rítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, lapo
sak, huUámosak; rézsunt fölálló, nyelőkről kissé lekonyultán szétte
rülök. 

Hasonnevei. Englischer kleiner Steinpepping; Stone Pippin. 
Leíróio D i e 1, S(&i>no6stsozte.n, XI. 119. 

O b e r d i e c k , Muslz. Mandő. Sex- &SiM. I. .323. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is csak ritka 
évben marad teljesen meddőn; kedvező esős évjárással mindig bőven 
termett. Hazánk hegyes vidékein s nagyobb /folyóvizeink mellékén 
még az alföldön is nagyon megérdemelné, hogy minden kertben he
lyet juttassunk számára. 
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203. Herweg renetje. 
(Herwegs Beinette.) 

Származása. E jeles télialmáaak eredete bizonytalan. Diel ha
lála után, ennek fia, Fridrik ismertette meg először rövid jellemzésben 
e jeles almafajt, de eredetéről mit sem említett meg. Neve után itélve 
valószínű, hogy Németországból származik. Daczára becses tulajdonai
nak még napjainkban sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Dec.;íebr.; hűvösebb tájakon vagy alkalmas hűvös he
lyiségben, tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartásigyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Knposgömbalakú ; elég szabályosan boltozott, noha egyik 

oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme 
középtájra vagy kissé alább, száras vége felé esik; honnét szára felé 
majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül 
elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig rendszerint 
összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül szintén laposas karimában 
végződik. S z á r a rövid vagy rövides, — gyakran alig emelkedik föl a 
szárüreg karimája színvonaláig, — vékony, fás, bunkósan végződő; 
tágnyilásu, de szűk és elég mély tölcséralakú "üregbe helyezett, mely
nek falait finom, barnás vagy fahéjszínű rozsda szokta borítani s e 
rozsda szakadozott foszlányokban, néha az üreg karimáján túl is ter
jeszkedik. K e l y h e többnyire nyilt vagy félignyilt; fólálló, de he-
gyökkel hátragörbülő, hosszas de törékenyhegyű osztványaival tágas 
és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek falain finom, lapos 
ránczok indulnak a karima felé s onnan tovább, elenyésző, lapos bor
dák gyanánt, a gyümölcs derekára is fölvonulnak; de annak csinos 
kerekdedségét észrevehetőleg nem zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, sima, itt-ott finoman érdes és száraztapintatu, 
bágyadtan fénylő ; elejénte zöldes szalmasárga ; értével bágyadt sárga; 
napos oldalán homályos pirossal belehelt; néha azonban hiányzik róla 
a pirosság. Pontozata elég sűrű, szabálytalan alakú, kisebb-nagyobb 
fahéjszínű vagy szürkés pettyecskékből álló ; néha alig, néha pedig 
eléggé szembetűnő. Finom rozsdaalakzatok s néha kisebb-nagyobb, 
barnás vagy cserepes ragyaszeplök is, majd minden gyümölcsön for
dulnak elő. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, finom, tömött, roppanós, teljes értével 
porhanyó ; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle
mes, füszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; kissé nyilt fiókjaiban 
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számos pirosasbarna, tojásdad, hegyes, ép magot rejtő. Kehelycsöve rö
vid kúpalakú. 

Fája. ^ígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő; 
fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlorabos, görabalaku koro
nát alkotó. Díszlik mindenféle alma-alanyon; alkalmas szálasfának. Min
denütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos talajban rendesebben és gazda
gabban terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, nem könyökösek, 
bordázatlanok; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; csak 
nem egész hosszukban elég sűrűn, de igen finoman molyhosak, olajszin-
zöldek, hegyök felé pirosas barnával árnyaltak; apróbb-nagyobb, kerek 
vagy hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünőleg pon-
tozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, kissé hosszas kúposak, tompahegyűek, elég 
duzzadthátuak, lapulók; szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmoly-
hosak; alig kiemelkedő, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadok, tompa
hegyűek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de keményes-szövetűek; tojás
dadok ; többnyire hirtelen elkeskenyedö, nem hosszas, de elég éles és 
többnyire félrecsavarodó hegyben végződök; lapos-völgyesek, rendetle
nül hullámosak; alig vagy éppen nem íveltek; nyelölskel egy irányban, 
rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupa-
szak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előre 
hajló, éles fogakkal inkább vagy kevésbbé mélyen, sűrűn és elég szabá
lyosan fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, vastag és me
rev, finoman molyhos; tövénél pirossal kissé színezett; inkább vagy 
kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái majd fejletlenek, ár-
idomuak, majd pedig lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei változó nagyságúak, laposak, hullámosak; nyelőkről bokrétásan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Herwegs weisse Reinette. 
Leírói. D i e l F r i e d r i k , @ataíog- Ihte, éFoiitsctzung, 1833. 39. lapján. 

O b e r d i e c k , cfíCiostt. Sfan96. dcz GML IV. 125. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. E jeles almát hazánkban mindenütt, a hol a föld nyá
ron át is kellőleg nyirkos maradhat, érdemes volna nagyban is tenyész
tenünk : de almatenyésztésre mostoha vidékeken kevés haszonnal járna 
tenyésztése. 
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204. Virginiai rózsaalma. 
(Eose de Virginie; Virginisoher Eoaen-Apfel.) 

Származása. Bizonytalan. Neve után ítélve Amerikából kellett 
volna származnia; de róla e tekintetben senkisem jegyzett föl biztos 
adatot. Diel, a ki körülményes leírásban először ismertette meg, Har
lemből kapta meg e jeles fajt, mely napjainkban már, többféle név 
alatt, Európaszerte el van terjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben Ober-
diecktól, Jeinsenból és másoktól is több ízben kaptam meg. Csakha
mar termett nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam Jnl. végén, aug. elején. 
Minősége. I I . rendű csemege-, de I. rendvi háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
A!al<ja. Változó ; majd lapos, majd kuposgömbalakú; majd sza

bályosan boltozott, majd és többnyire szabálytalan bordás vagy szög-
letes-fölületű. Zöme majd középtájra, majd alább, a száras vég felé 
esik, honnét szára felé szépen kidomborodva boltozódik s szára körül 
széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig majd szelíden 
fogyva boltozódik és széleses karimában végződik, majd pedig mind
inkább összehúzódván, tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a rö
vides, csak néha emelkedik fölebb a szárnymélyedés karimája színvo
nalán, vékony vagy közópvastag, fás, bunkósan végződő, finoman 
molyhos ; tágnyilásu, de mély és szűk üregbe helyezett, melynek so
káig zölden maradó falain szelid, lapos barázdák és karimáján hul
lámos emelkedések szoktak váltakozni. K e l y h e zárt ; bokrétásau 
fölállő, sokáig zölden maradó és molyhos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé tágas és elég mély üregben ülő, melynek aljáról lapos rán-
czok és bordácskák indulnak a karima felé, a hol aztán hullámos 
emelkedéseket alkotnak s egyenetlen lapos bordák gyanánt gyakran az 
egész gyümölcsön is végig nyújtóznak. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, fáján szelíden ham
vas, ledörzsölve ragyogó fényes; elejéute fehéreszöld; értével világos
sárga ; napos oldalán szelid piros, szakadozott csíkokkal ritkásan be
csapkodott ; némely talajban és némely évjáráskor, sűrűbb és élénkebb 
rajta a piros csíkozat. Pontozata csak a bőr alul áttetsző, fehéres pet
tyek alakjában jelenkezik. Rozsda nem mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, laza és gyöngéd; leve bő vagy ele
gendő, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes, gyöngéden íUatos, 
de nem mindenkor kellőleg fűszeresízű. Magtokja többnyire nyiltten-
gelyű; tágas fiókjaiban majd ép, majd idétlen, barna magvakat rejtő. 
Kehelycsőve rövid kupalakú. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is erőteljes 
és igen edzett; korán, rendesen és igen bőven termő; fölálló vagy 
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jellemzőleg hirtelen fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrülombos, magas giílaalaku 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának 
is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodők; elég egyenesek, noha könyökösek; fölállók vagy éles 
szögekben fölfelé törekvők; szelíden bordázottak; finoman és ritkásan 
molyhosak; itt-ott csiipaszak, homályos pirosas-barnák; apróbb-na
gyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem 
szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, szívalakuak, laposhátuak, lapulók, sűrűn fehér-
molyhosak ; alig kiálló, szelíden bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn 
fehérmoly hosak. 

Levelei. Nagyok és a vesszők alján rendkívül nagyok ; elég vé
kony és hajlékony szövetűek; tojásdadok vagy hosszas tojásdadok; 
többnyire hirtelen elkeskenyedö, rövidke vagy itt-ott hosszas, tompa
hegyben végződök; csak nem lajtosak vagy laposvölgyesek; alig 
íveltek; széleiken többnyire hullámosak; nyelőkről rézsunt elállók vagy, 
főkép a vesszők aljánál, lefelé konyulok; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, homályos zöldek; szóleiken apróbb-nagyobb, 
tompa fogakkal szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, vastag és elég merev, molyhos és tövénél violaszín
pirossal belehelt; rézsunt és kissé hanyatt görbülten fölfelé álló. Le-
vélpálhái fejletlenek, áridomuak vagy lándsásak, nem tartósak. Virág-
rügyet körítő és a gyümölcs-peczkeken levő levelei igen nagyok, la
posak, hullámosak; nyelőkről többnyire lefelé lógók. 

Hasonnevei. Virginiseher Sommer-Rosenapfel; Siberischer Grlas-
Apfel; Pomme de Jerusalera ; Lieflánder Liebling; Favorité de Livonie. 

Leírói. D i e 1, SlcznoC'stsozhn, XI I . 57. 
O b e r d i e c k , Üí^^sh ManBé. 9&z eőstá. I. 229. 
M a s , &'<y>no(. gcivitaCc. VIII. 85. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is ritka évben 
marad teljesen meddőn. Nagyobb folyóvizeink mellékén s almatenyész
tésre kedvezőbb, hegyes vidékeken, főkép nagy városok közelében nyere
séges volna piaczi darusításra nagyban is tenyésztenünk. 
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205. Weilburgi alma. 
(La Weilbourgeoise; Der Weilburger.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki először írta le körülményesen, 
csak annyit mond eredetéről, hogy valószinűleg német gyümölcs, mely 
Oberdieck szerint, a Lahn vize melletti Weilburgban született vagy 
legalább ott lehetett kezdetben leginkább elterjedve. Ojtóvesszejét 1870-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már fajfámon. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dee. ; hűvösebb tájakon júniusig is eltart-
hatónak mondják. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartásigyümölcs. 
Na gysága. Középnagy; néha nagyobb is, kissebb is. 
Alal(ja. Gömbölyded vagy kuposgömbalakú; néha xigy alakjára 

mint nagyságára nézve a Masánczki-almára emlékeztető; elég szabályo
san boltozott síkfölületű. Zöme csaknem a középtájra esik, honnét 
szára felé csinosan gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, laposas 
talpban végződik; kelyhe felé pedig rendszerint kissé összébbhuzódva 
boltozódik és mindig szűkebb karimában fogy el, mintsem száras vé
gén. S z á r a rövid vagy rövides vékony vagy középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő; tágnyilású és mély tölcséralakú üregbe 
helyezett, melynek falait majd finom, sugaras, majd pedig ér
des cserepes rozsda-máz szokta borítani. K e l y h e néha nyilt, több
nyire azonban zárt vagy félignyilt; rendetlenül összehajló, törékeny 
hegyű, rövides és molyhos osztványaival tágas, lapos mélyedésben ülő, 
melynek aljáról finom, lapos ránczok indulnak a karimaí'elé s onnan 
tovább lapos bordákká szélesedve, néha még a gyümölcs derekán is 
átvonulnak, de annak kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngéd- és álltában kissé 
zsirostapintatú, elég fényes; elejéate zöldessárga; értével élénk szalma-
sárga; napos oldalán elejénte homályos, később azonban elég élénk kar-
min-pirossal mosott, mely színezet néha, finom, kékespiros árnyalat
ként a gyümölcs árnyas oldalára is átszokott húzódni. Pontozata ri t
kás ; néha alig, néha pedig elég szembetűnő, többnyire, csak a bőr 
alul áttetsző, fehér pettyek alakjában jelenkezö. Némely gyümölcsön, 
különösen annak kelyhes és száras végén, finom rozsdaalakzatok és 
rozsdás szemölcsök vagy kisebb-nagyobb, barnás ragya-szeplők is ta
lálkoznak. 

Belseje. Húsa fehér, néha zöldesbe vagy sárgásba is játszó fehér, 
finom, tömöttes, porhanyó; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes fűszeresízű, de e tekintetben a Masánczki-almával még 
sem vetekedhetik. Magtokja nyilttengelyű; nyilt fiókjaiban számos, to
jásdad, sötétgesztenyeszínű, ép magot rejtő. Kehelycsöve kupalakú, a 
gyümölcsbe inkább vagy kevésbbé lehatoló. 
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Fája. Vígnövésű, egészéges és edzett; elég korán és a neki ked
vező helyen rendesen és igen böyen termő; fölálló vagy éles szögekben 
fölfelé törekvő, számos, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruliázkodnak, sürűlombos, de kellőleg szellős, magas 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának 
is, gnlafának is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talaj
ban terem rendesen és gazdagon. Gyümölcsei igen jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Számosak, bosszak, vékonyak, kaicsuak, hegyök felé még 
inkább elvékonyodók; egyenesek, noba kissé könyökösek; itt-ott szelí
den bordázottak ; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; 
ritkásan és finoman molyhosak, aljuknál zöldes vagy sárgásbarnák, íölebb 
azonban pirossal árnyalt barnák; apró, többnyire kissé hosszas, fehéres 
pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnőleg pontozottak; rendetlen 
levélközüek. 

RQgyei. Középnagyok, kissé szélestalpu kúposak, laposhátúak, 
tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden és 
szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, tompa
hegyűek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetűek; hosszú 
tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles 
hegyben végződök; lapos völgyesek vagy csatornásak; alig íveltek; nyelők
ről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon 
csupaszak, elég simák és elég fényesek, világos fűzöldek; széleiken tompa, 
de a levél hegyefelé elég éles fogakkal szabálytalamü fűrészesek. Levélnye-
lök hosszas vagy középhosszil, középvastag vagy elég vastag, merev, 
finoman molyhos, tövénél violaszín-pirossal mosott vagy csak belehelt ; 
inkább vagy kevésbbó éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletle
nek és nem tartósak, itt-ott pedig rövid és keskeny lándsásak, és ez 
esetbon tartósak. Virágrügyet körítő levelei igen hosszak, laposak; 
nyeleikről ívelten szétterülök. 

líasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e l , S{&zno6shotte/n, I. 149. 

O b e r d i e c k , (%%Mfo. SCaiiSS. 3cz 0ísU. VIII. 129. 
Észrevétel. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban, itt az 

alföldön, kevés haszonnal járna tenyésztése; de nagyobb folyóvizeink 
mellékén és hazánk emelkedettebb tájékain méltó volna eladás] végett, 
nagyban is tenyésztenünk. 
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206. Ben-Davis. 
Származása. Bizonytalan. Leroy szerint valószinű, hogy az éjszak-

amerikai Egyesült-Államok déli részéből, a XVIII. század vége felé kez
dett elterjedni s kezdetben New-York Pippin (== Uj-yorki pepin) név 
alatt volt ismeretes; fouebbi, jelenleg már átalánosan elfogadott nevét 
Downer, amerikai faiskola-tulajdonos adta volt neki. Európában, még 
napjainkban is kevéssé van elterjedve. Ojtóvesszejét 1875-ben kap
tam a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. jau.; hűvösebb tájakon s kedvezőbb viszo
nyok közt, tavasz derekáig is eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyü
mölcs. 

Nagysága. Valamivel nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora 
nagy. 

Alakja. Többnyire kuposgömbalakú vagy két végén belapított 
gömbalakú; elég szabályosan boltozott síkfölületO, de egyik oldalán 
többnyire hízottabb kissé és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a 
középtájnál többnyire kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas 
karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindin
kább fogyva összébbhuzódik s kelyhe körül kissé ferdén álló karimá
ban fogy el. S z á r a rövid vagy rövides, középvastag, fás, bunkósan 
végződő; tágnyilásu, de csakhamar összeszűkülő, mély üregbe helyezett, 
melynek sokáig zölden maradó falai finom, sugaras rozsdával csak néha 
és nem teljesen vannak eltakarva. K e l y h e többnyire zárt; néha 
féliguyilt; bokrétásan íölálló, rövides, törékenyhegyű és molyhos oszt-
ványaival tágas és kevéssé mély tányéralakú üregben ülő, melynek 
falain és karimáján észrevehető, bordás emelkedések nem szoktak mutat
kozni. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, sima, álltában kissé zsiros-
tapintatu; elejénte sárgás-zöld; értével czitromsárga; napos oldalán 
szelíd, halavány-pirossal mosott vagy csak belehelt s e színezetben élénk
piros, szakadozott csíkokkal majd sűrűbben, majd ritkábban becsapko
dott. Árnyékban nőtt példányainál a pirosság csak halványpiros, ritkás 
csíkokban jelenkezik a gyümölcsön. Pontozata itt-ott sűrűbb, itt-ott 
ritkább ; kisebb-nagyobb, fahéjszínű pettyekből álló, elég szembetűnő. 
Finom rozsdaalakzatok hálózatos vagy szakadozott foszlányokban, kivált, 
a gyümölcs napos oldalán, gyakran szoktak mutatkozni. 

Belsejt). Húsa fehér, elég finom, kevéssé tömött, porhanyó; leve 
elég bő, cznkros, finom savanynyal emelt, kellemes, gyöngéden illatos 
és fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; zárt fiókjaiban kevés, 
hosszas, sötétbarna, sovány, de ép magot rejtő. Kehelycsöve hegyes kúp
alakú. 

80 
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Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és bőven 
termő; í'ölálló vagy nyiltszögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szel
lős, magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; 
alkalmas szálasfának és formaiaknak is. Mindenütt jól tenyészik: de 
kellőleg nyirkos talajban rendesebben, bővebben és szebb gyümölcsöket 
terem, mintsemszáraz talajban. Gyümölcsei igen jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok; hegyök felé is csak keveset vékonyodók s hegyök-
nél gyakran bunkósan végződök; elég egyenesek, noha szembetiinöleg 
könyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; sűrűn és finoman molyhosak; itt-ott csupaszak szürkével 
árnyalt granátvörösek; apró, kerek, fehér pontokkal igen ritkásan és 
nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövides 
levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, duzzadthátiiak, 
tompahegyüek, lapulók, szennyes l'ehérmolyhozattal síirűn takartak; elég 
kiemelkedő, három bordás, széles talapon ülök. . 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid tojásdadok, tompa
hegyüek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; kissé vastag és kemény-
szövetűek; tojásdadok, itt-ott kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hosz-
szas, kissé félrecsavarodó, éles hegyben végződök; lapos teknősek, 
széleiken kissé hullámosak; alig íveltek; alsó lapjukon finoman moly
hosak ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, világos fűzöldek; 
széleiken előrehajló, tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, merev, molyhos, tö
vénél violaszíu-pirossal színezett, nyilt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei 
változó nagyságnak, hosszas kerülékesek vagy lándsásak, laposak, szelí
den htillámosak; szétálló, hosszas, vékony rugalmas nyelőkről. csaknem 
víziráuyosan szétterülök. 

Hasonnevei. Uj-yorki-pepin; New-York Pippin. 
Leírói. L e r o y , Qíct. Se, pomo(. III . 126. Mástól még nem olvas

tam leírását. Az angol gyümölcsészek közül többen is leírták. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvezőbb vidékeken, szállításra is 

igen alkalmas gyümölcsei végett, nyereséges volna hazánkban nagyban 
is tenyésztenünk: de olyan mostoha viszonyok közt, a milyeneket vi
dékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 



467 

207. Bernát herczeg. 
(Herzog Bernhard.) 

Származása. E jeles alma Jahn szerint Szász-Meiningen herczeg-
ségben régóta ismeretes. 'Kezdetben Winter Ananas ( = Téli ananász) 
név alatt ismerték ot t : de később a meiningeni pomológok, uralkodó 
herczegflk tiszteletére, „Bernát berezeg" névre keresztelték azt el. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam meg Oberdiecktól, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídbje. Nálam nov. dee.; bűvösebb tájaJion húsvétig is el
húzódik. 

Minősége. I I . rendű csemege- de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Változó; majd magasnak látszó gömbalakú, majd hosszas 

és tompa kupalakú; elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán 
kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme a közép
tájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbö
lyödve boltozódik s szára körül tompa karimában végződik; kelyhe 
felé pedig szeliden, de mindinkább fogyva IJtompa kúpos végben 
enyészik el. S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, bun-
kósan végződő ; szépen kikanyarított, szűkes és elég mély tölcséralakú 
üregbe helyezett, melynek falai többnyire rozsdamentesek. K e l y h e 
zárt; fölálló és egymáshoz tapadó, molyhos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé szűk és többnyire sekély üregben ülő, melynek falain és kari
máján finom ránczok és inkább vagy kevésbbé tompa ormok mutat
koznak és ezek keskeny, lapos bordák alakjában, többnyire jól észreyehe-
tőleg, az egész gyümölcsön végig vonulnak; de annak kerekdedségét 
alig zavarják meg. Jellemző ez almafajnál, hogy rajta, egyik sarkától 
a másikig, varrányszerüleg kiemelkedő vonal, néha 3—4 is, — nyú
lik végig. 

Színe. Bőre elég finom, sima, gyöngédtapintatú; fáján finoman 
kékesbamvas; ledörzsölve is csnk bágyadtan fénylő; elejénte sárgás
zöld ; értével czitromsárga; napos oldalán igénytelen pirossal belehelt 
és sötét karminpiros, szélesebb vagy keskenyebb, szakadozott csíkokkal 
sűrűn becsapkodott. E csíkozat elmosódottan többnyire a gyümölcs 
árnyas oldalára is kiterjed ugyan; de itt mégis az alapszín az uralkodó. 
Pontozata csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló és nem 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve rautatkozik fölületén: de barnás ragya-
szeplők néha találkoznak rajta. Értével, a gyümölcs kellemes illatot 
áraszt maga körül. 

Belseje. Húsa fehér, elég finom, tömöttes, elég porhanyó; leve 
nálam, — gyakran nem elegendő, hanem elég czukros, finom savany-
nyal emelt, gyöngéden illatos, kellemesízű. Magtokja csaknem zárt-

30* 
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tengelyű; fiókjaiban kevés, apró, feketés, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
hengeres csöalakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is egészséges 
és igen edzett; elég korán, rendesen és bőven termő; fölálló vagy 
rendetlenül szél álló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól be
ruházkodnak, ritkás lombozatú, terebélyes koronát alkotó. Díszlik min
denféle almaalanyon; szálas fának csak korona magasságban ojtva 
alkalmas, mert földszint ojtva, bajos volna róla szép egyenes törzset 
nevelni. Mindenütt jól díszlik ngyan, de, hogy rendesen és bőven te
remhessen, legalább is kellőleg nyirkos talajt követel. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, hegyök felé 
finoman bordázottak; rendetlenül föl- és szétállók, egész hosszukban 
ritkásan és finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, pirossal árnyalt 
barnák; apró, kerek, fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg 
pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Riigyei. Kicsinyek, laposhátuak, tompahegyüek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; kissé kiálló, hárombordás, szűk talapra helyezkedők. 

Virágrűgyei. Középnagyok; szögletes kúposak, alig hegyesek, bar
nák, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok; vastag és kemény 
szövetűek; széles kerülékesek vagy széles tojásdadok; hirtelen elkes
kenyedő, rövidke hegyben végződök ; laposak és kissé félrecsavarodók ; 
kissé íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosau elállók; alsó lapjukon 
finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, finoman és sűrűn bor-
sókásak, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken apróbb-nagyobb 
tompa fogakkal nem mélyen, de elég sűrűn fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszii, középvastag, merev és molyhos, tövénél violaszín-piros ; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsi
nyek, fejletlenek vagy itt-ott keskenylándsásak, elég tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei változó-nagyságnak, többnyire hosszabbak és kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, laposak, hullámosak; fölálló hosz-
sas, rugalmas nyelőkről bokrétásán szétterülök. 

Hasonneveí. Téli ananász; Winter-Ananas. 
Leírói. D i 11 r i c h, Séstlu^Be., I. 131. 

J a h n, Mxosh. éVa^M. Scz &ősM. IV. 9. Mások tudtommal 
még nem írták le. 

Észrevétel. Emelkedett fekvéuü, hűvösebb tájék szülötte levén 
ezen almafaj, hiszem, hogy hazánk hegyes vidékein szintén otthonára 
fog találni, a hol aztán fája bőven is terem s gyümölcsei valóban 
tartós téli gyümölcsök lesznek. Alföldünk melegében siettetve érnek 
gyümölcsei s fája itt a kártékony rovarok miatt, bőven teremni sehol-
sem lesz képes. 
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208. Barbaria. 
(Barbarie.) 

Származása- Bizonytalan. Mikor F és hol született a világra ? k i 
től ? és mikor kapta fönebbi nevét ? arról hallgat a gyümölcsészet kró
nikája. Leroy szerint, Prankhonban a Maiue és Loire megyében, An-
gers vidékén, rég óta el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban kap
tam a Simon-Lonis testvérek hires gyümölcstelepéről, Plantiéresból. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erósideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon s alkalmas hűvös 
helyen, késő tavaszig is elhúzódik a nélkül, hogy a gyümölcs megfony-
nyadna. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Két végen igen ellapított gömbalakií; elég szabályosan bol

tozott s szelíd bordáitól eltekintve, elég síkfölületű ; egyik oldalán gyak
ran hízottabb kissé, mint a másikon. Zöme csaknem középtájra esik. 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé 
mégis kissé összóbbhuzódva boltozódik és itt, rendesen, szükelib kari
mában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy rövides, vas
tag vagy elég vastag, fás, bunkósan végződő, tágnyilásu és inkább 
vagy kevésbbé mély tölcséralaká üregbe helyezett, melynek falait 
finom, fahéjszínü sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e 
zárt vagy félignyilt; bokrétásan vagy néha rendetlenül fölálló, 
hosszas, molyhos és sokáig zölden maradó osztványaival tágas, 
lapos mélyedésben ülő, melynek fenekéről csinos lapos ránezok síigár-
zanak szét és mindinkább elszélesedve, inkább vagy kevésbbé észreve-
hetőleg csaknem az egész gyümölcsön végig nyiijtóznak s annak kerek-
dedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag ós szívós, sima, gyöngédtapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte sárgás-zöld; értével czitrorasárga; napos oldalán 
szelid pirossal belehelt s halvány rózsaszínnel szakadozottan csíkozott. 
Árnyékban nőtt gyümölcseinél azonban teljesen hiányzik a piros szín. 
Pontozata ri tkás; apróbb-nagyobb, fahéjszínű pettyecskék alakjában 
jelenkező, elég szembetűnő. Rozsda-alakzat csak elvétve mutatkozik 
fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, nem tömött, rop
panós, de a szájban csaknem teljesen szétolvadó; leve bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerüen illatos és fűszeres ízű. 
Magtokja majd zárt, majd nyilttengelyü; kissé nyilt vagy néha zárt 
fiókjaiban majd ép, sötétesbarna, majd idétlen magvakat rejtő. Ke-
helycsöve kupalakú. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; de nálam csak mérsékelt-növésü ; 
elég korán és bőven termő; rendetlenül föl- és szétálló, merev ágaival 



470 

melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrülombos, 
rendetlen alakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkal
mas szálas fának és nyesés alatt tartva, gulafának is. Úgy látszik, csak 
kellőleg nyirkos talajban növekedik vígan, és terem bőven és szépen 
fejlődött gyümölcsöket, melyek rendszerint igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középbosszak, vastagok, 
begyök felé szelíden elvékonyodók ; egyenesek, merevek, alig könyö-
kösek; begyök felé is csak alig észrevebetőleg bordázottak ; fölállók vagy 
nyilt szögekben szétállók ; csaknem egész hosszukban sűrűn és fino
man molyhosak; itt-ott csupaszak, violaszínpirossal mosott sötétbar
nák; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, rövidkúposak, kerekhegyűek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bordázott talapon ülők 

Virágrügyei. Középnagyok, csaknem gömbölydedek; szennyesfehér 
molyhozattal sűrűn eltakartak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vastag, de hajlékony-szö-
vetüek; széles tojásdadok; rövidke szúrós hegyben végződök ; laposak 
vagy laposteknősek ; kissé íveltek; itt-ott rendetlenül hullámosak; nye
lőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lap
jukon csupaszak, bágyadtan fénylök, homályos zöldek; széleiken jókora 
nagy, éles fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan fürészesek. Levél-
nyelök rövid vagy rövides, igen vastag, merev, molyhos, tövénél vio-
laszín-pirossal mosott; majd vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái elég nagyok, lándsásak, szétállók, de hegyökkel a nyélfelé 
összegörbülők, igen tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyob
bak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, többnyire széles és hosz-
szas kerülékesek, széleiken kissé fölhajlók; nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. L e r 0 y, ®ict. 3c pomof. III. 90. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. E jeles alma nagyon megérdemli, hogy számára ha

zánkban mindenütt, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos marad
hat, helyet juttassunk. Nagyobb folyóvizeink mellékén s hazánk emel
kedettebb tájékain méltó volna nagyban is tenyésztenünk. 
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209. Belga gránát renet. 
(Belgisobe G-ranatreinette.) 

Származása. E becses téli almafajnak, neve ntán itélve, Belgium
ból kellett származnia. Gyümölcsleírásokat tartalmazó könyveimben nem
hogy leírását, de még puszta nevét sem találom sehol fölemlítve. Ojtó-
vesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól,' Jeinsenböl. Több ízben ter
mett már nálam. Valódiságában nem kételkedem; mert a gyümölcsé-
szet megdicsőült apostola, Oberdieck, a ki irányomban sok jósággal vi
seltetett, kedveskedésiü, ajándékban küldötte azt nekem; róla tehát vé
teknek tartanám ágy vélekedni, hogy nekem ajándékban, netán előtte 
is ismeretlen vagy hamis fajt küldhetett volna. 

Érésideje. Nálam dec. mártius; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy 
késő tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alal(ja. Grömbölyded vagy két végén belapított gömbalakii; elég 

szabályosan boltozott, noha egyik oldalán néha hízottabb, mint a másikon. 
Zöme középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, 
de kelyhes vége felé mégis összébbhuzódva boltozódik és itt rendsze
rint mindig szűkebb karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a 
középhosszú, elég vastag vagy közép vastag, fás, néha kissé hiisos, kissé 
bunkósan végződő; tágnyilású, de mély és szűk tölcséralakú üregbe he
lyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd szennyes vagy bar
nás, sugaras rozsdával, szakadozottan eltakartak. K e l y h e kicsi, több
nyire zárt; fölálló, keskeny és molyhos osztványaival többnyire szűkes 
és nem mély üregben ülő, melynek falain finom, lapos ránczoeskák ész
lelhetők, de, a melyek az üreg karimáján elenyésznek s a gyümölcs de
rekára észrevehetöleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, itt-ott pedig kissé érdes és 
száraztapintatu, igen fényes; elejénte zöldes sárga; értével aranysárga; 
napos oldalán szelid sárgás pirossal belehelt s kissé élénkebb-piros, sza
kadozott csíkokkal is tarkázott. Pontozata ritkás; apró fahéjszínű, itt-
ott alig, itt-ott pedig — főkép a gyümölcs száras végén, — elég ész
revehető pettyecskékböl álló. Szakadozott rozsdahálózat gyakran látható 
fölületén és néha barnás, cserepes ragyafolt is mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, roppanós, de teljes értével 
elég porhanyó; leve elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyű; fiókjaiban 
hosszas, hegyes, sötétbarna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. Ke-
helycsöve kupalakú, a gyümölcsbe majd alig, majd elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán ós bőven termő; fölálló 
vagy éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümöl-
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czöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, 
magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; al
kalmas szálas fának és nyesés alatt tartva, formafáknak is. Mindenütt 
jól díszlik ugyan: de abból Ítélve, hogy vidékemen csak esős évjárás 
után terem gazdagon, hiszem, hogy ez is, mint minden almafaj, kellő
leg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindinkább 
elvékonyodók; nem eléggé egyenesek, igen könyökösek; fölállók vagy 
kissé nyílt szögekben fölfelé törekvők; csaknem bordázatlanok; finoman 
fehérmolyhosak; ért korukban nagyrészt csupaszak, pirosasbarnák, aljuk 
felé azonban sárgás vagy zöldesbaruák ; apró, kerek, többnyire azonban 
hosszas, fehéres pontokkal jellemzöleg sűrűn, de nem szembetünőleg 
pontozottak; elég rendes levélközüek. 

Rügyeí. Középnagyok, laposhátuak, tompahegyűek, lapulók szürké
vel tarkázott pirosasbarnák; elég kiálló, két szélén röviden bordázott 
talapon ülök. 

Virágrűgyei. Kicsinyek, kúposak vagy karcsú tojásdadok, alig 
hegyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de durva-
szövetűek; tojásdadok vagy szélestojásdadok; csaknem laposak vagy 
széleiken kissé fölhajlók, kise hullámosak; nem íveltek; nyelőkről 
rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon ritkásan molyhosak; íelső lapjukon 
csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken 
részint tompa, részint kissé éles fogakkal nem mélyen és nem sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, 
hajlékony; tövénél violaszínpirossal mosott s néha végig is belehelt; 
majd éles, majd nyílt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, 
keskenylándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
többnyire kisebbek, mint a vesszőkön levők, vékony és hajlékony szö-
vetűek, laposak; rézsunt fölfelé irányulva szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tiidtommal még senkisem írta le. 
Észrevétel. Gyümölcstenyésztésre kedvezőbb vidékeken méltó 

volna hazánkban nagyban is tenyésztenünk. Vidékem mostoha viszonyai 
közt ez is éppen úgy, mint az almafajok legtöbbje, csak kedvező évjá-
ráskor képes teremni. 
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210. Anyóka fontos. 
(Pomme de Livre ; Haus-Mütterohen.) 

Származása- Bizonytalan. A gyümölcsészek tekintélyes része való-
szinünek tartja, hogy Németországból származik. A nagy gyümölcsöket 
termő fajok átka, hogy ritkán és keveset teremnek, hogy gyümölcseik 
alakja, színezete ugyanegy fajnál is, a viszonyok sokfélesége szerint, 
sokféle változatot mutat. Innét van, hogy a gyüm'ilesészek egyik nagy 
gyümölcsöt termő fajt a másik szintén nagy gyümölcsöt termő fajjal 
összetévesztik s ugyanazon egy fajt többféle név alatt is szerepeltetik. 
Fajom Belle Josephine név alatt 1868-ban Bivorttól, a Van Mons-kert-
ből kaptam Belgiumból; 1871-ben pedig Hausmütterchen név alatt 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Mind a két helyről került fajom több ízben 
termett már Oberdieck leírásával igen jól egyező gyümölcsöket. 

Erésideje. Oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege- de I. rendű gazdasági és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy; törpe fákon gyakran rendkívül 

nagyra fölhízik. 
Alakja. Változú; többnyire azonban inkább vagy kevésbbé lapos 

gömbalakú; egyik oldalán csak ritkán hízottabb, mint a másikon és 
szelíd lapos bordáit leszámítva rendszerint igen szép termetű. Zöme a 
középtájnál többnyire alább, száras vége felé esik, honnét szárafelé 
hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, laposas és több
nyire hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig szelíden és mind-
mindinkább fogyva, rendszerint jóval szűkebb karimában végződik, 
mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy középhosszú, vékony vagy 
középvastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély töl
cséralakú üregbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd,— 
főkép az üreg alja felé, — némi finom, sugaras rozsdával bevontak. 
K e l y h e nyilt; néha pedig zárt vagy félignyilt ; bokrétásan fölálló, 
hosszabb vagy rövidebb, törékenyhegyű osztványaival inkább vagy ke
vésbbé szűk, de elég mély üregbe helyezett, melynek falain szabály
talan lapos bordák nyúlnak föl a karimára és ezt hullámossá tevén, 
inkább vagy kevésbbé szembetüuőleg az egész gyümölcsön végig vo
nulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, elég 
fényes; elejénte fehéres vagy kissé sárgás-zöld; értével viaszfehér; na
pos oldalán csak kissé élénkebben színezett s néha főkép a gyümölcs 
száras végén, — némi gyöngéd-pirossal, kisebb-nagyobb darabon homá
lyosan csíkolt vagy belehelt. Napszegte darabjain a pirosság élénkebb 
és nagyobb terjedelmű s többnyire mosolygó szép, szakadozott, piros 
csíkokban s pettyekben jelenkező. Pontozata majd sűrűbb, majd rit-
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kább; apró; fahéjszínű vagy csak a bőr alul áttetsző, feliér pettyekből 
álló, nem szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Hvísa fehér, magtokja körül sárgás vagy zöldes erekkel, 
finom porhanyó; leve bő, ezukros, finom savanynyal emelt, kellemes, 
noha kevéssé fűszeresízü. Magtokja nyilttengelyű; inkább vagy kevésbbé 
nyilt fiókjaiban elég számos, tojásdad, pirosasbarna, ép, néha azonban 
idétlen magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralakií, a gyümölcsbe inkább 
vagy kevésbbé Jehatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán és a neki ked
vező helyen elég bőven termő; fölálló, vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvő nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól be
ruházkodnak, elég lombos, de szellős, terebélyes koronát alkotó. Dísz
lik mindenféle almaalanyou; alkalmas szálasfáuak is, de még inkább 
léczezet melletti művelésre formafáknak. Mindenütt jól díszlik; de csak 
kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és elég bőven. Gyümölcsei 
nagyságuk mellett is elég jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy közép vastagok, 
hegyökfelé szelíden el vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökö-
sek; hegyökfelé szelíden bordázottak, fölállók vagy kissé nyilt szögek
ben fölfelé törekvők; begyökfelé finoman fehérmolyhosak ; aljukfelé 
csaknem középtájukig, fehér hártyával szakadozottan takartak, sötétpi
rossal mosott barnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal elég 
sűrűn és elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rögyei. Középnagyok, kúposak, alig hegyesek, lapulók, szürkével 
árnyalt pirosasbarnák; alig kiálló, röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrögyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, tompahe-
gyűek; aljuknál pirosas szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Nagyok ; elég vastag és törékenyszövetűek; hosszas kerü-
lékesek vagy pedig hosszas tojásdadok; majd szabályosan; majd hirtelen 
elkeskenyedő, hosszas vagy rövid, éles hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy széleiken kissé teknősen fölhajlók; alig íveltek, itt-ott 
hullámosak; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, fényesek, világos fűzöldek ; széleiken tompa vagy itt-ott kissé 
éles fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyel ök 
középhosszú, elég vastag, merev, finoman molyhos, tövénél violaszín-
pirOssal színezett; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Le-
vélpálhái kicsinyek, széles lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszőkön levők, laposak sze
líden hullámosak; szétálló, merev nyelőkről kissé lankadtan ^szétterülök. 

Hasonnevei. Ménagére ; Belle Josephine.*) 
Leirói. L e r o y , ®iat. d& pomot. III. 435. 

O b e r d i e c k , m>ost. SCandS. 9&v &ís(L VIII. 225. és mások. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak ritkán és keve

set terem. Kedvező viszonyok közt, hiszem, hogy bővebben fog teremni 
hazánkban is. Nagysága és szépsége végett szívesen juttathatunk szá
mára helyet egy-egy fának kérteinkben. 

*) Leroy többsíiSr idézett munkájában egy egészen különböző fajt ír le, 
Balle Josephine név alatt, melyet aztán a fönebbi faj haaonnevei költ nem is em
lít föl. 
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211. Áttetsző sárga. 
(.Transparente jaune.) 

Származása. E jeles nyári alma Oroszország balti tenger melléki 
tartományaiban,,Révaii alma." „Áttetsző fehér" ésfönnebbi név alatt rég
óta el van terjedve s onnan indult a nagy világba is. Ojtóvesszejét 
1870-ben Veress Perencz, kolozsvári fényképész volt szives nekem meg
küldeni. Több ízben termett már nálam. Fajom Valódisága kétség
telen. 

Érésídeje. Nálam jnl. második felében és tart aug. elejéig. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Knposgömbalakú; egyik oldalán kissé hízottabb, mint a 

másikon s inkább vagy kevésbbé szembetünőleg bordásfölületű. Zöme a 
középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé ele-
jénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül szé
les, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden 
aztán mindinkább fogyva, szűk-es karimában enyészik el. S z á r a kö-
zéphoBSZii, középvastag, néha vékony, fás, kissé molyhos, végig sáppadt 
zöld; tágnyilású, de szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek fa
lain, néha áttetsző, sugaras rozsdamáz szokott mutatkozni. K e l y h e 
zárt; fölálló és egymásra boriiló, molyhos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé tágas, de elég mély üregben ülő, melynek falai szelíden rán-
czosak s karimáján hullámos emelkedések miitatkoznak, melyek szélesebb 
vagy keskenyebb lapos bordák gyanánt a gyümölcs derekán is végig vo
nulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, csaknem áttetsző, gyöngédtapintatú, 
bágyadtan fénylő; elejénte zöldesfehér; értével zöldessárga; napos ol
dalán kissé élénkebb sárga s néha halványpiros, szakadozott csíkok nyo
maival is megjelölt. Pontozata elég sűrű, de többnyire csak a bőr alul 
áttetsző fehéres pettyecskékből álló. Rozsda nem vagy csak elvétve mu
tatkozik felületén. 

Belseje. Hiísa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, gyöngéd, 
roppanós vagy pezsgő; leve bő, ezukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyíi, zárt 
vagy kissé nyilt fiókjaiban tojásdad, hegyes, barnapiros, ép magvakat 
rejtő. Kehelycsöve hengeres-kupos, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán és bőven termő; fölálló 
vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, lapos görabalakú 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; léezezet melletti mű
velésre formafáknak és korona magasságban ojtva szálas fának is alkal
mas. Gyömölcsei nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé elvékonyodők; elég egyenesek, noha könyökösek, sze
líden bordázottak; gyenge korukbaia molyhosak; ért korukban nagy
részt csupaszak, zöldesbarnák, napos félőkön vörössel mosott barnák; 
apróbb-nagyobb, kerek vagy hosszas pontokkal elég sűrűn és elég 
szembetünőleg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban hosszas le-
vélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövidek, csaknem háromszö-
güek, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, sze
líden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok, tompahegyűek, sű
rűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, nem vastag, de erős szövetűek; hosszas és széles 
tojásdadok vagy kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak; a vesz-
szők hegye felé szeliden völgyesek; nem íveltek, alsó lapjukon finoman 
molyhosak; felső lapjukon csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, vilá
gos fűzöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal nem mélyen és 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas, elég vastag, hajlékony, 
finoman molyhos; alsó felén violaszín pirossal színezett; kissé hanyatt 
görbülten fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, áridomuak, nem tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei nagyok, széles kerülékesek, laposak, hul
lámosak ; hosszú, hajlékony nyelőkről rendetlenül szétterülök vagy lefelé 
konyulok. 

Hasonnevei. Áttetsző fehér ; Révaii alma ; Transparente de Saint-
Léger. 

Leírói. L e r 0 y, 3)iat. de, pomof. IV. 846. Mások tudtommal még 
nem írták le. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól teremne; 
de itt a kártékony rovarok nagyon sok kárt tesznek évenkint gyümöl
cseiben. Hazánk emelkedettebb tájékain, hiszem, hogy haszonnal lehet 
tenyésztenünk. 
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212. Amerikai színes. 
(Fardée d' Amérique.) 

Származása. E gyönyörű szép színezetű és finomízü alma erede
téről, mit sem találtam még könyveimben följegyezve. Hihetőleg ame
rikai njdonság. Neve a Simon-Louis testvérek catalogjában, a taniü-
mány alatt levő gyümölcsök közt, mint I. rendű, nagy, őszi gyümölcsnek, 
csak 1869-ben van először fölemlítve. Ojtóvesszejét 1870-ben, Veress 
Perencz, kolozsvári fényképész volt szives nekem megküldeni, mint 
kitűnő újdonságot. Több ízben termett már nálam. Könyveimben hozzá 
hasonló vagy vele azonosnak vehető almát lelkiismeretes kutatás után 
sem találván, hiszem, hogy fajom valódi. 

Érésideje. Oct. nov.; hűvösebb tájakon vagy hűvös helyen tartva 
karácsonyig és elhúzódik. 

Minősége. I. rendű csemege- háztartási és piaezos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja- Magas gömbalakú vagy kupos-gömbalakú ;"szép termetű; 

noha egyik oldalán kissé hízottabb is, mint a másikon. Zöme a közép
tájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden göm
bölyödik s szára körül elég széles, lapos talpban végződik ; kelyhe felé 
pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva kissé ferdén álló, szű
kes karimában fogy el. S z á r a rövid, középvastag, fás, néha húsos; tág-
nyilásii, de szűk és mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek falai so
káig zölden maradók s gyakran áttetsző barnás rozsdamázzal is bevontak. 
K e l y h e nyilt vagy telignyilt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, 
rövid, keskeny és molyhos osztványaival kevéssé tágas és kevéssé mély 
tányéralakú üregben ülő, melynek falain csak szelid, lapos ráuczocs-
kák nyúlnak a karimára s onnan tovább, elenyésző lapos bordák gya
nánt, a gyümölcs derekára is, de annak kerekdedségét alig vagy éppen 
nem zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de szivós, sima, gyöngéd vagy itt-ott kissé 
érdes-tapintatu, elég fényes; elejénte sárgás-zöld; értével aranysárga ; 
napos oldalán, sőt többnyire körös-körül inkább vagy kevésbbé élénk 
pirossal színezett s e színezetben elmosódó, szakadozott sötétpiros csí
kokkal is sűrűn becsapkodott. Kedvezőbb viszonyok közt, hiszem, hogy 
e pirosság oly erős mosatként is jelenkezhetik, hogy benne a csíko-
zatnak nyoma sem látható. Pontozata nem sűrű; egyenlően elszórt, 
sárgás-szürke pettyekből álló, a piros színben igen szembetűnő. Rozs
da csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa világos vagy zöldessárga, magtokja körül zöldes 
erekkel, finom, könnyű, ropanós és pezsgő ; leve igen bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, füszeresízű. Magtokja kissé nyilttenge-
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lyű; zárt és szűk fiókjaiban többnyire idétlen magvakat rejtő. Kehely-
csöve tágas, de rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán, rendesen és bőven 
termő, nyilt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, ritkás, szellős, terjedelmes koronát al
kotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és lécze-
zet melletti müvelésre formafáknak is. Helyben és talajban, úgy látszik 
nem válogatós. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég bosszak, középvastagok vagy elég 
vastagok, begyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, alig 
könyökösek, begyök felé szelíden bordázottak; fölállók vagy nyilt szö
gekben szétállók; csaknem egész bosszúkban sűrűn és finoman moly-
bosak; itt-ott csupaszak, olajszín zöldesbarnák; apró, kerek, fehér 
pontokkal elég sűrűn és szembetünőleg pontozottak; rendetlen, több
nyire azonban bosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé bosszasak, lapos-
bátuak, tompabegyüek, lapulók, sűrűn febérmolybosak; alig kiálló, 
csaknem bordázatlan, de a vesszők begye felé bordázott, széles ta
lapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkupoaak, alig begyesek, nagy
részt szennyesbarnák, hegyöknél febérmolybosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vékony és baj-
lékonyszövetüek; többnyire széles tojásdadok; a vesszők alján széles 
kerülékesek; birtelen elkeskenyedö, inkább va^y kevésbbé rövid, éles 
begyben végződök; laposak vagy lapos-teknősek; a vesszők alján 
szelíden buUámosak, nem íveltek, a vesszőtől csaknem víz-
irányosan elállók; alsó lapjukon molybosak; felső lapjukon csu
paszak, bágyadtan fénylök, bomályos zöldek; széleiken előre-
bajló, éles fogakkal inkább vagy kevésbbé mélyen és nem szabályosan 
fürészesek. Levélnyelök rövides, igen vastag és merev, molyhos és tö
vénél violaszínuel kissé színezett; nyilt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálbái elég nagyok, széles lándsásak, szétállók, igen tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei kerülékesek vagy visszás tojásdadok, laposak, szélei
ken itt-ott kissé fólhajlók; nyelőkről majd vízirányosan elállók, majd 
bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. tí-eschminkter-Apfel von Amerika. 
Lefrói. Tudtommal, körülményesen, még senkisem írta le. Rövid 

jellemzése olvasható az ,Obstgarfcen" czímű folyóirat 1882. évi folyama 
323. lapján. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is, ritka évben 
marad teljesen meddőn. Almatenyésztésre kedvezőbb vidékeken mél
tán megérdemelné, hogy hazánkban nagyban is tenyésszük. 
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213. Angol király. 
(Eoi d' Angleterre ;EnglÍ6cher Königsapfel ?) 

Származása. Régi, bizonytalan. Neve alatt többféle alma lap
panghat a világon, mit onnan gyanítok; mert azon leírások, melyek e 
név alatt közölvék, egymással lényeges pontokban ellenkeznek. Fajom, 
melyet Oberdieck nekem a 70-es évek elején két ízben is megküldött 
ajándékban s mely hozzá a Simou-Louis testvérektől került, még leg
jobban egyezik azon, kissé felületes leírással, melyet Leroy fönebbi 
zárjel közt kiírt franczia neve alatt közlött volt. 

Érósideje. Nálam oct. dee.; hűvösebb tájakon s alkalmas, hűvös 
helyen tartva a gyümölcsöt, februárig is elhúzódik. 

Minősége, f- rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Kuposgömbalakú; egyik oldalán kissé hízottabh, mint a 

másikon s derekán végig, gyakran a Canadai-renetre emlékeztető, lapos 
bordák nynjtózkodnak. Zöme a középtájnál alább, a száras vég felé 
esik, honnét szára felé hirtelen göbölyödve boltozódik s szara körül 
széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig redszeriutösszébb-
hiizódva boltozódik s rövid, igen tompa, kúpos véget alkot. S z á r a 
rövid, ritkán emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, elég vastag, 
fás, néha hűsos; tágnyilású, de mély tölcséralakú üregbe helyezett, 
melynek falait néha vagy egészben vagy részben, finom sugaras rozsda 
szokta eltakarni. K e 1 y e zárt; fölálló vagy összehajló, rövid, moly
hos osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbé mély tányéralakú 
üregben ülö, melyneli falain lapos bordák nyúlnak a karimára s ezt 
hullámossá tevén inkább vagy kevésbbé kiemelkedve az egész gyümöl
csön végig vonulnak s annak: kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Szine. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte sápadt-zöld; értével czitromsárga; napos oldalán arany
sárga s néha uarancspirossal bemosott vagy csak belehelt. Pontozata 
elég sűrű; szembetűnő, nagyocska, barnás pettyek alakjában jelenkező. 
Finom rozsda szakadozott foszlányokban csak a gyíimölcs két végéu 
szokott mutatkozni. 

Belseje. Húsa sárgás vagy zöldesbe játszó fehér, finom, tömött, 
porhanyó; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű, többnyire szűk és zárt fiók
jaiban kevés, lapos, tojásdad, sötétbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
rövid kupalakú. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, igen edzett; korán és kedvező viszo
nyok közt igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben rendetlenül 
szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól 
beruházkodnak, elég sűrűlombos, de kellőleg szellős, terebélyes koro-
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nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon ; alkalmas szálasfánafc és 
nyesés alatt tartva, formafáknak is. Mindenütt jól díszlik; de, azon 
körülményből Ítélve, hogy nálam csak akkor terem bőven, ha a föld 
legalább két éven át kellőleg nyirkos maradhat, azt hiszem, hogy alma 
tenyésztésre kedvezőbb viszonyokat vagy legalább kellőleg nyirkos föl
det kivan. Q-yümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, 
hegyökfelé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig kö-
nyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy nyílt szögekben fölfelé 
törekvők; egész hosszukban sürün és finoman molyhosak; aljuknál 
zöldesbarnák, hegyökfelé pirosasbarnák; apróbb-nagyobl>, kerek, fehé
res pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban, de elég szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövidkuposak, tompahe-
gyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak ; alig kiálló, két szélén és köze
pén bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok, alig hegyesek, 
szennyes barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok, elég vastag és elég 
keményszövetüek; széles tojásdadok; inkább vagy kevésbbé rövid, éles 
hegyben végződök; lapos csatornásak, kissé íveltek; nyelőkről csaknem 
víziránylian elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon esiipaszak, 
elég fényesek, élénk fűzöldek; széleiken kissé éles vagy tompa fogak
kal inkább vagy kevésbbé mélyen, de szabálytalanul fűrészesek. Levél-
nyelök rövides, elég vastag, merev, finoman molyhos, tövénél viola-
szin-pirossal kissé színezett; többnyire nyilt szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái rövidek, keskeny sarlós-lándsásak, kissé szétállók, de he-
gyökkel a nyél felé kanyarod<ík, tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
majd nagyobbak, majd kisebbek, többnyire azonban hosszabbak is, mint 
a vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem laposak, hullámos-szélüek; 
előre hajló, éles fogakkal elég mélyen és sűrűn fűrészesek; rézsunt föl
felé álló nyelőkről kissé lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , 2)ict. 9e- pomcí. IV. 758. 

F 1 0 1 o w, dCíudz. &íandL de,z &6sU. IV. 25. Kérdéses, hogy 
ez utóbbi leíró a fönel)bit írta-e le ? mert leírása lényeges vonásokban 
tér el az enyémtől. 

Észrevétel. Mindenütt, hol a viszonyok az almatenyésztésré ked
vezők, megérdemlené, hogy hazánkban nagyban is elterjeszszük. Olyan 
mostoha viszonyok közt azonban, mint a milyeneket vidékemen talál, 
kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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214. Alant alma. *> 
(Fomme d' aunée; Alant-Apfel.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint, hihető, hogy Hol
landiából származik; mert Knoop Hermán, hollandi gyümölcsész volt 
az első, a ki azt a múlt század közepe táján körülményesen ismer
tette volt. Mindenfelé el van már terjedve. Ojtővesszejét 1870-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. KÖzépnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; majd hosszastojásdad, majd hengeres 

vagy igen csonkakupos; kissé szabálytalamil boltozott, de síkfölü-
letü. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szeliden gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; helyhe felé pedig rend
szerint kissé összébb hiizódik s többnyire ferdén álló, elég széles, hul
lámos karimában fogy el. S z á r a majd rövid és vastag, majd közép
hosszú, középvastag, fás, kissé bunkósau végződő; tágas és mély 
tölcséralakű, üregbe helyezett, melynek fala majd rozsdamentes, majd 
finom sugaras rozsdával kissé eltakart. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; 
összehajló, rövid, hegyes és molyhos osztványaival inkább vagy ke
vésbbé szűk és ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról lapos rán-
czok és bordák nyúlnak föl a karimára s ezt hullámossá tevén, ele
nyésző lapos bordák alapjában az egész gyümölcsön végig nyújtóznak 
s annak kerekdedséget inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőré finom, de SZÍVÓS, sima, gyöugédtapintatií; fáján kissé 
hamvas, ledörzsölve elég fényes; elejénte sárgás-zöld; értével élénk 
czitromsárga; napos oldalán szelid pirossal belehelt s kissé élénkebb 
piros, szakadozott csíkokkal majd sűrűbben, majd ritkábban bees.ip-
kodott. Pontozata elég sűrű, de nem szembetűnő, többnyire csak a 
bőr alul áttetsző, zöldes vagy fehéres pettyecskék alakjában jelenkező. 
Rozsda nem mutatkozik fölületén; de barnás ragyaszeplők, itt-ott, 
néha jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, 
porhanyó; leve elegendő, igen cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja egészen 

*) Készakarva hagytam meg ez alma nevében a német „Alant" szót, mely 
magyarban egy, orvosi czélokra használt, fűszeres növényt, az „Örvény gyökér^-t 
jelenti; mert így rövidebb a gyümölcs név és nem is oly csodálatos hangzású 
mint, ha magyarul „Örvény gyökér almá'-nak akarnám azt elnevezni 
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nyilttengelyű ; tágas és nyilt fiókjai mindenikében, két-két, duzzadt, 
tojásdad, hegyes, sötétpiros, ép, néha idétlen magot rejtő. Kehelycsöve 
szűk tölcséralakil, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és bőven 
termő; föl és szétálló, nynlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól heruházkodnak, sürűlombos, de kellőleg szellős, terjedelmes, 
gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon ; alkalmas 
szálas fának és nyesés alatt tartva formafáknak is. Mindenütt jól 
díszlik : de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és gazdagon. 
Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé sze-
liden elvékonyodók; egyenesek, noha elég könyökösek; szelíden 'bor-
dázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; finoman 
és elég sűrűn fehérmolyhosak; itt-ott csnpaszak, sárgás világos
barnák s pirossal kissé színezettek; apró, kerek, itt-ott kissé hosszas, 
fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kúposak, duzzadt-há-
hátuak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló 
röviden bordázott, széles talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas tojásdadok, tompahegyűek; 
aljuknál szenynyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei- Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és kemény-
szövetüek; kerülékesek vagy elég hosszas tojásdadok; hirtelen elkes
kenyedő, elég hosszas, éles hegyben végződök; lapos-teknősek, itt-
ott csatornásak; nem íveltek; nyelőkről kissé rézsunt fölfelé állók ; 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bá
gyadtan fénylők, világos vagy kissé sárgás-zöldek; széleiken apró, 
tompa fogakkal nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövides vagy középhosszií, középvastag, rugalmas, finoman 
molyhos, tövénél violaszín-pirossal kissé színezett; inkább vagy ke-
vésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonál- vagy 
áridomuak, itt-ott keskenylándsásak, szétállók, elég tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vessző
kön levők, laposak, nyelők felé inkább elkeskenyedők, mint hegyök 
felé, szeliden hullámosak; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről lan-
kadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nagy nemes herczegnö; Grosser edler Prinzessin-
Apfel; Gestreifter Imperial; Grosser gestreifter Kaiser-Apfel; Pomme 
carrée stb. 

Leírói. D i e l , i^icznoísísonéín, III. 39.; XT. 24. és az almákat és 
körtéket tárgyazó I, 1. lapján. 

L e r 0 y. S>tct. Se, fomoC. III. 83. 
O b e r d i e e k , MUsh. SiandL 3az 06stá. I. 249. és mások. 

Észrevétel. E jeles alma inkább való hazánk emelkedettebb fek
vésű vidékeire, mintsem az alföldre; mert itt csak akkor képes bőven 
teremni, a mikor az esős, hűvös évjárás nem kedvez a gyümölcsöt 
pusztító, kártékony rovarok elszaporodásának. Hazánk felföldé [̂ kü-
lönben is, minden tekintetben kedvezőbb a gyümölestenyésztésre, 
mintsem az alföld síksága. 
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215. Amerikai parmén. 
(Tankee-Parmáne.) 

Származása. Valószínűleg Amerikából származik. Oberdieck a ki 
először ismertette meg körülményes leírásban, Bődikertől kapta 
Franendorí'ból, hová a faj állítólag Amerikából került. Bárha ilyen nevű 
alma az amerikai gyümölesészek műveiben nincs is fölemlítve; Ober
dieck, mint terjesztésre méltó gyümölcsöt körülményesen leírta s ojtó-
vesszőkben nekem is megküldötte azt Jeinsenböl, (Hanovera) 1871-ben. 
Több ízben termett már nálam Oberdieck leírásával jól egyező gyü
mölcsöket, 

Erésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási 

gy ümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja, Többnyire knposgömbalaktí; elég szabályosan boltozott 

síkföltiletü, de egyik oldalán kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme 
a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimában 
végződik; helyhe felé pedig rendszerint kissé összébbbiizódva bolto
zódik s kelyhe körül szintén elég széles, de mégis szűkebb karimában 
fogy el, mintsem száras 'végén. S z á r a rövid vagy rövides, elég 
vékony, fás, tövénél néha húsos, hegyénél pedig bunkós; tágnyilású 
és mély tölcséralakú üregben helyezett, melynek falai néha áttetsző; 
finom, sugaras rozsdával takartak. K e l y h e zárt vagy félignyilt; 
bokrétásan fölálló, törékenyhegyű, molyhos osztványaival majd tágas, 
majd szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek alján 
és falain ránezok és lapos emelkedések láthatók, melyek a karimát 
inkább vagy kevésbbé hullámossá tevén, elenyésző, lapos bordák 
alakjában a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét, 
néha, kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, értével zsirostapintatn, elég fényes; ele-
jénte zöldes-sárga; értével élónksárga; napos oldalán, elejénte homá
lyos, később derültre változó pirossal színezett s e színezetben söté
tebb vagy élénkebbpiros, szakadozott, hosszas csíkokkal majd sűrűb
ben, majd ritkábban becsapkodott. Pontozata ritkás; apró, fehér pety-
tyek alakjában jelenkező; a piros színben elég szembetűnő. Rozsda 
csak elvétve mutatkozik rajta; de barnás ragyaszeplők, itt-ott, gyak
rabban találkoznak fölületén. 

Belseje. Hiísa sárgás vagy sárgásba játszó fehér; igen finom, 
tömöttes, de gyöngéd és porhanyó; leve bő, igen czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magtokja inkább vagy 
kevésbbé nyilttengelyű; zárt vagy kissé nyilt, szűkes fiókjaiban 
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szép tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelyesöve rövid ktip-
alakú. 

Faja. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán és bőven 
termő; fölálló vagy inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé 
törekvő, hajlékony ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház
kodnak, elég sűrű-lombos, de kellőleg szellős, gömbalakú koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt 
tartva»gnlafának is. Vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik 
ngyan, de csak akkor terem kellőleg, ha a megelőző év esős volt s a 
következő tavaszon hűvös, nyirkos időjárás uralkodott. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek, bor-
dázottak; fölállók vagy elég nyUt szögekben fölfelé törekvők; csaknem 
egész hosszukban elég sűrűn és finoman fehérmolyhosak, pirosasbarnák ; 
igen apró, hosszas, teher pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, 
de nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid és igen tompakuposak, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, elég hosszan és élesen bordázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, szürkés molyhozattal 
takart pirosasbarnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és elég keményszövetűek; szép-
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, de 
nem éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy igen lapos völgye
sek ; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapju
kon molj'hosak; felső lapjiikon csupaszak, elég simák, bágyadtan fény
lők, világos zöldek ; széleiken jókora nagy, elég éles fogakkal inkább 
vagy kevésbbé sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszú, közép vastag, merev, finoman molyhos, tövénél violaszín 
pirossal színezett; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái hosszak, keskenylándsásak, szétállók, a nyél tövétől több
nyire kissé fölebb a nyélre helyezettek, igen tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változónagyságuak, kerülékesek vagy visszás tosásdadok, 
laposak, szelíden hullámosak; fölfelé álló nyelőkről rendetlenül szétte
rülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , 3(hvd^. MandL dct GÉM. IV. 327. Mások 

tiidtommal meg nem írták le. 
Észrevétel. E kitűnő alma nagyon megérdemli, hogy, a hol a 

föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, széltére mindenütt terjesz-
szük el hazánkban. Jó lélekkel ajánlhatom figyelmébe a gyümölcs
tenyésztőknek. 
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216. Szabadkai nagy szercsika. 
Származása A rambiír-almák családába tartozó, eme becses 

faj valószinüleg édes hazáuk szülötte. A Dima és Tisza közt levő, 
többnyire homokos lapályon, Szeged vidékétől kezdve le, délfelé, rég 
idő óta nagyban el van terjedve. — Származásáról semmi adatot nem 
említhetek itt föl; mert, a kikhez e végett levelezés utján fordul
tam, hazafias esdeklésemre néma hallgatással feleltek. — Ojtóvessze-
jét még 1870-ben, Enyingröl kaptam bold. Glocker Károly barátom
tól, a ki e fajt Csehországba, Traiittenberg bárónak is megküldötte, 
honnan aztán, — hihetőleg a ,Szabadkaer"- szónak hibás kiírása 
vagy kiolvasása folytán, — gSzaba Kaer" elferdített név alatt, a Si-
mon-Louis testvérek nagyszerű gyűjteményébe is eljutott. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódiságában nincs okom kételkedni, mert 
a fönemlített vidékről, többektől kaptam már róla gyümölcs-példá
nyokat, melyek fajommal teljesen egyeztek. 

Érésideje. Nálam nov. jan; kedvezőbb viszonyok közt és hűvö
sebb tájakon, hiszem, hogy tavaszig is eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaezos gyü
mölcs. 

Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Majd lapos, majd knpos gömbalakú; kissé szabálytalamil 

boltozott, szelíden bordás, de különben elég síkfölületű ; egyik olda
lán többnyire kissé hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme majd középtájra, majd kissé alább, a száras vég felé esik, hon
nét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, 
laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán 
mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe körül elég szűk és többnyire 
ferdén álló karimában enyészik el. S z á r a rövid, elég vastag, fás, 
bunkósan végződő; tágnyilásu, de mindinkább összeszűkölő, mély töl
cséralakú üregbe helyezett, melynek haragos zöldszínű falain csak 
néha mutatkozik egy-egy sugárszerű rozsdaszilánk. K e l y h e zár t ; 
bokrétásan fölálló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival 
inkább vagy kevésbbé szűk, de elég mély táuyéralakú üregben ülő, 
melynek aljáról szelíd ránezok és bordácskák nyiílnak föl a karimára, 
hol inkább vagy kevésbbé szembetünőleg fölemelkednek s aztán elenyé-
szőleg a gyümölcs derekán is átvonulnak s ennek kerekdedségét, — 
néha elég észrevehetőleg megzavarják. 

, Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, álltában zsírostapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte élénk zöld; értével czitromsárga; na
pos, oldalán kissé élénkebb sárga és gyakran igénytelen kékes vörös
sel is inkább vagy kevésbbé belehelt. Pontozata ritkás; jókora nagy, 
fehéres pettyek alakjában jelenkező; a piros színben igen szembetűnő. 
Rozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 
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fliísa sárgásba játszó fehér, magtokja körűi zöldes erek
kel, elég fiuom, tömöttes, roppanós, teljes értével elég korhanyó; leve 
elég bő, ezukros, fiaom savanyuyal emelt, igeu kellemes, gyöngéden 
illatos és íűszeresízü. Magtokja zárt- vagy csak kissé nyilttengelyű ; 
fiókjaiban kevés, többnyire idétlen magot rejtő. Kebelycsöve rövid 
kupalakú. 

Fája. Fiatal korában csaknem biijanövésű; később is egészséges 
és igen edzett; korán és a neki kedvező viszonyok közt gazdagon 
termő; föl- és szétálló, erős ágaival melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, sűrülombos, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; szálas fának igen alkalmas; mindenütt jól 
díszlik, de vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjárással 
terem kielégítőleg. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok 
vagy középvastagok; hegyök felé lassudan el vékonyodók; elég egye
nesek, noha könyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy nyilt 
szögekben fölfelé törekvők, csaknem egész hosszukban sűrűn és fino
man íehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, pirosasbarnák, aljuk felé és 
árnyas félőkön többnyire olajszínbarnák ; igen apró, kerek, fehérpon
tokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkásan és nem szembetünőleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, laposhátuak 
kissé tompahegyűek, lapulók, szürkével sűrűn tarkázott pirosasbar
nák; alig kiálló, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kiíposak, elég hegyesek, pirosas szeny-
nyesbarnák, nagyrészt azonban sűrűn fehér molyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és igen kemény-
szövetűek; csaknem kerekdedek vagy széles tojásdadok; hirtelen el-
keskenyült, jellemzőleg hosszú éles vagy kissé tompa hegyben végző
dök; völgyesek vagy csatornásak; majd alig, majd éppen nem íveltek; 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, de 
elég fényesek, élénk fűzöldek; széleiken éles fogakkal, elég mélyen, de 
igen szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, 
igen merev, molyhos és tövénél violaszínpirossal belehelt; igen 
nyilt szögekben elálló. Levélpálhái fejletlenek, nem tartósak vagy 
keskenylándsásak, kissé szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön levők, széles kerülékesek, 
csaknem laposak, hullámosak ; rendetlenül föl- és szétálló nyelőkről 
elég mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Szegedi szercsika; Szabadkaer szercsika. 
Leirói. Tudtommal ekkoráig, még senkisem írta le. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező vidékeken mindenütt nyere

séges volna nagyban is tenyésztenünk. Gyümölcsei igen kapósak s mikép 
Barcsay Károly, gyógyszerész, öcsém értesít. Szegeden 4 krjával veszik 
már almaszüretkor is darabját. Száraz laza talajban is megérdemli, hogy 
egy-egy fának helyet juttassunk számára. 
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217. Nemes pepin. 
(Punktirter Knaokpepping.) 

Származása. E jeles almát Schiüz, főkertész nyerte Scliamnburg-
ban. Schiilz halála után Diel ismertette meg először s Pettyes rop
panó pepin ( = Punktirter Knackpepping) név alatt kezdette elter
jeszteni. E név ellen azonban már Oberdieeknek is kifogása volt, mert 
a gyümölcsnek pontozata nem mindig szembetűnő s aztán búsa, ba 
jól megért, nem roppanó, banem porbanyó és a Nemes renet búsá
nak finom ízével vetekedő. Oberdieek valószínűnek tartja, bogy e be
cses fajnak a Nemes renet magvárói kellett kelnie: jónak láttam te-
bát a németeket nem utánozni s a belytelenül választott név belyett 
fönebbi belyesebb névvel mutatni be e jeles almát. Ojtóvesszejét 1871-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; bűvösebb tájakon tavaszig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű csemege- és báztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Kisded; gyakran középnagy. 
Alakja. Majd lapos, majd kúpos gömbalakú; egyik oldalán gyak

ran kissé hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; különben 
elég szabályostermetű. Zöme majd középtájra, majd kissé alább a 
száras vég felé esik, honnét szára felé többnyire hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe 
felé pedig rendszerint kissé összébbhuzódva boltozódik és szűkebb 
karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid, vastag, 
húsos; néha csaknem középbosszú, elég vastag fás; szépen kikanya
rított, tágas és inkább vagy kevésbbó mély üregbe helyezett, melynek 
falai gyakran rozsdamentesek és sokáig zölden maradók, néha pedig 
finom, sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e zár t ; néha nyilt vagy 
félignyilt; bokrétásan fölálló vagy összehajló, rövidebb vagy hosszabb, 
zöldes és molyhos osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbé mély 
üregben ülő, melynek falain csinos, lapos ránczok láthatók, melyek 
mindinkább elszélesedve, a karimára s onnan tovább a gyümölcs de
rekára is fölvonulnak, de ennek kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapintatu, elég fényes; 
elejénte sárgás zöld; értével czitromsárga; napos oldalán csaknem 
aranysárga s néha némi igénytelen, bágyadt pirossal belehelt. Ponto
zata sűrű ; többnyire jókora nagy, barnás vagy fahéjszinű szögletes 
pettyek alakjában jeleakezö; rendszerint igen szembetűnő. Rozsda
alakzatok vagy rozsdás szemölcsök s itt-ott feketés ragya-szeplök 
néha mutatkoznak rajta. 
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Belseje. Hiísa sárgásba játsző fehér, igen finom, tömött; ele-
jénte roppanó ; teljes értével porhanyó; leve elég bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja csak
nem zárttengelyű; kisded fiókjaiban számos, fényesbarna, ép, magot 
rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Elég erőteljes, egészséges és edzett; korán és kedvező vi
szonyok közt igen bőven termő; föl és szétálló, nyúlánk ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jó] beraházkodnak, elég sürűlombos, la
pos gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; al
kalmas szálasfának és nyesés alatt tartva, egyébbalakú fának is. 
Mindenütt jól díszlik; de nálam, a próbafán a tartós szárazságot 
megsínylette s csak kedvező évjárással termett. Gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyökfelé is csak keveset 
vékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek, szelíden bordázottak; 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők ; elég sűrűn, de 
igen finoman molyhosak; itt-ott csiipaszak, nagyrészt zöldesbarnák, 
hegyöknél és napos félőkön pirosasbarnák; apró és majd hosszas, 
majd kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen többnyire azonban középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szívalakuak, laposhátiiak, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, éles párkányos, de három 
bordával ellátott talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, sűrűn 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; 
hosszas tojásdadok, itt-ott kerülékesek; többnyire szabályosan elkeske
nyedő, hosszas éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos-
teknősek ; alig vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák és elég fényesek, világos fűzöldek; 
széleiken előrehajló, elég éles fogakkal elég szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök középhosszú, középvastag vagy elég vastag, merev, fino
man molyhos ; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben elálló. Levél-
pálhái majd fejletlenek és áridomuak, majd keskenylándsásak és elég 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak és hosszab
bak, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, hullámosak ; nye
lőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Pettyes roppanó pepin; Knack ponctuée. 
Leírói. D i e 1, SCczno6st^oíte.n, almákat és körtéket tárgyazó V. 85. 

O b e r d i e c k , 3CC%i,st-o. SCan96. 9cz OőstL I. 467. 
L e r o y , 2>icí. 3& pomoí. í l l . 418. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. E becses almafaj inkább való hazánk emelkedettebb 

tájékaira, mintsem az alföldre. Amott mindent föltalál, a mi vígtenyé
szetéhez és termékonységéhez kívántatik: míg itt a folytonos száraz
ságban, ha nem hal is el, de gyakran marad meddőn. 
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218. Ravaillac. 
(Pomme Eavaillac.) , 

Származása. A piros renet-almák családába tartozó eme ter
mékeny, mosolygó szép és finomízű, téli almafaj eredete, előttem leg
alább, még teljesen bizonytalan. Neve után itélve Francziaországból 
kell származnia; de neve az ujabbkori gyümölcsjegyzékekben és gyü
mölcsleírásokat tartalmazó könyvekben, — tudtommal — még nem 
fordult elő. Lehet, hogy újdonság; de lehet olyan régibb gyümölcsfaj 
is, mely napjainkban már nevét vesztette. Ojtóvesszejét 1870-ben kap
tam Veress Perenez fényképésztől, Kolozsvárról, a ki gyümölcsfajait 
Belgiumból és Francziaországból szerezte volt be. Minthogy könyveim
ben e terjesztésre igen méltó almafajhoz hasonlót vagy vele azonos
nak vehetőt nem találok; jónak láttam azon név alatt mutatni i t t 
be, a mely név alatt hozzám került. 

ÉrésiJeje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon valószínűleg tava
szig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alaícja. Lapos gömbalakú; elég szabályosan boltozott; noha egyik 

oldalán többnyire kissé hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően 
boltozódik: de száras végén mindig szélesebb és laposabb karimában 
végződik, mintsem kelyhes végén. S z á r a rövid vagy rövides, alig 
emelkedik a szárüreg karimájának színvonala fölé, vékony, fás, moly
hos, kissé bunkósan végződő ; kissé tágnyílású, de szűk és mély töl
cséralakú üregbe helyezett, melynek falait, néha, finom, sugaras 
rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zárt vagy félignyilt; fölálló, de 
hegyökkel hátragörbülő, hosszas, keskeny és molyhos osztváuyaival 
tágas és elég mély tányéralakú üregben ülő, melynek falain finom, 
lapos ránczocskák nyújtóznak a karima felé s itt szelíden hullámos 
emelkedéseket alkotván, elenyésző, lapos bordák gyanánt az egész 
gyümölcsön végig nyújtóznak s gyakran a gyümölcs kerekdedségét is 
megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú, ragyogó fényes ; ele-
jénte zöldessárga; értével homályos sárga, miből azonban csak ár
nyas oldalán látszik ki tisztán egy-egy nagyobbka folt, mert csaknem 
az egész fölület sötétes vérpirossal van eltakarva s e színezetben sár
gás piros csíkokkal is tarkázva. A gyümölcs árnyas oldalán a piros 
szín csak hosszas, keskeny, szelíd piros csíkokban szokott jelentkezni. 
Pontozata alig észrevehető; még a piros színben is csak a bőr alul 
áttetsző, apró fehér pettyecskék alakjában jelenkezö. Rozsda csak el
vétve mutatkozik itt-ott fölületén. 
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Bfllseje. Hűsa sárgás, finom, tömött, roppanós; teljes értével 
porhanyó; leve bő, cznkros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
fűszeres-ízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; zárt vagy kissé nyílt 
fiókjaiban számos, zömök tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kéhelycsöve 
szűk tölcséralakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; korán és rend
kívül bőven termő ; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, me
rev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
sűrülombos, magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Mindenütt jól 
díszlik és még vidékem mostoha viszonyai közt is ritka évben marad 
teljesen meddőnek. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, középvasta
gok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyö-
kösek. bordázatlanok ; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők, 
egész hossziikban finoman hamvasak; inkább, mintsem molyhosak, he-
gyökfelé pirosasbarnák, aljuk felé pedig zöldesbarnák, igen apró, 
kerek, fakó pontokkal sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; rö
vid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szélestalpúak, háromszö-
gűek, tompahegyűek, lapulók; aljuknál szennyes barnák; hegyöknél 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon 
ülők. 

VirágPŰgyei. Elég nagyok, hosszaskúposak, tompahegyűek ; egy
másra lazán boruló pikkelyei sötétbarnák, hegyöknél sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de durva 
szövetüek; tojásdadok vagy széles tojásdadok; majd szabályosan, majd 
hirtelen elkeskenyedő és többnyire hátra és félre is görbülő, hosszas 
hegyben végződök; laposak vagy széleiken kissé fölhajlók, szelíden 
hullámosak; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó 
lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, 
csaknem fénytelenek, homályos fűzöldek; széleiken előre hajló, tompa 
fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid 
igen vastag, merev, molyhos tövénél violaszin-pirossal színezett; in
kább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálháí rövidek, 
lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagy
ságnak, többnyire hosszas és keskeny kerülékések, laposak, hullámo
sak ; rövid, vastag és merev nyelőkről mereven föl- és szétállók. 

Hasonnevei. Előttem ismeretlenek. 
Leírói. Tudtommal még nincs leírva sehol. 
Észrevétel. Megérdemli, hogy minden kertben helyet foglaljon. 

Almatenyésztésre kedvező vidékeken, piaezi elárusításra, nyereséges volna 
nagyban is tenyésztenünk. 
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219. Rudolf masánczkija. 
(Borsdorf-Ognon de Rudolph; Rudolph's Zwiebelborsdorfer.) 

Származása- E jeles téli almát SpÉith, berlini hires gyümölcs
kertész és faiskola-tulajdonos nyerte, hihetőleg a Hagymaalakii ma-
sánczki magvairól, melyhez a gyümölcs nagyon hasonlít; míg a nö
vényzet nagyon elüt ez ntóbbi növényzetétől. Mint igénytelen újdonság, 
daczára gyümölcsei finomságának, még kevéssé van elterjedve. Ojtó-
vesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Loiiis testvérek hires faiskolájából, 
Plantiéresból. Több ízben termett már nálam a Simou-Louis testvérek 
faiskolájáról kiadott, nagy catalog rövid jellemzésével teljesen egyező 
gyümölcsöket; minél fogva fajom valódiságában nincs okom ké
telkedni. 

£résídeje. Dec. január; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; gyakran középnagy. 
Alakja. Laposgömbalakú; éppen mint a Hagymaalakú masánczki; 

elég szép termetű noha rajta szelid bordák is észlelhetők s a gyü
mölcs egyik oldalán hízottabb is gyakran, mint a másikon. Zöme 
középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően bolto-
zódik s mindkét sarkán laposas karimában fogy el; gyakran azonban 
száras vége felé inkább összehúzódik, mintsem kelyhes vége felé. 
S z á r a középhosszú; igen vékony, fás, kissé bunkósan végződő; tág-
nyilásu, de szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek falait néha 
finom, sugaras rozsda szokta kissé eltakarni. K e l y h e kicsi, zárt vagy 
íélignyilt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, rövid, keskeny és 
molyhos osztványaival igen tág, de sekély és lapos mélyedésben ülő, 
melynek falain csak finom, lapos ránczocskák láthatók, melyek a ka
rimát szelíden hullámossá teszik s elenyésző, lapos bordák gyanánt a 
gyümölcs derekán is nyomozhatok. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, fényes; elejénte zöldessárga ; 
értével szép élénksárga; napos oldalán pirossal szelíden mosott vagy 
csak belehelt s kissé élénkebbpiros, szakadozott csíkokkal is tarkázott. 
Pontozata ritkás, a piros színben fehéres pettyecskék alakjában jelen-
kező, de nem szembetűnő. Rozsda nem, de finom rozsdával bevont 
szemölcs vagy egy-egy zöldesbarna ragyaszeplő néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tö
mött, korhanyó; leve igen bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magtokja zárttengelyü; 
apró fiókjaiban zömök tojásdad, pirosas-barna, szögletes, ép vagy idét
len magot rejtő. Kehelyesöve rövid, hegyes kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán és bőven termő; elég 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek-
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kel csak mérsékelten ruházkodnak be, elég sűrűlombos, terjedelmes 
koroaát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; szálas fának legal
kalmasabb, mindenütt jól díszlik; de, bogy bőven teremhessen, kellő
leg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok; 
hegyök felé lassudan elvókonyodok; egyenesek, alig könyökösek, bor-
dázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; sűrűn és 
finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, olaj szín-zöldek, napos félő
kön és hegyök felé pirosas-barnák; apró, kerek, fehéres pontokkal 
elég sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban elég rövid levélközüek. 

RÜQyeí. Kicsinyek, rövidek, szélestalpuak, tompahegyüek, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, hosszan bordázott, széles tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok vagy csaknem göm
bölydedek, igen sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; vastag és keményszövetűek; hosszas és széles 
tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö és félre
csavarodó, hosszas hegyben végződök; laposak vagy igen lapos-völ
gyesek ; szembetünőleg íveltek és kissé hullámosak; nyelőkről csaknem 
vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupa
szak, elég simák, fényesek, világos-zöldek; széleiken előrehajló, tompa 
fogakkal nem mélyen, de elég sűrűn és elég szabályosan íurészesok. 
Levélnyelök rövid vagy középhosszú, igen vastag, merev és molyhos; 
majd vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái inkább 
vagy kevésbbé rövidek, lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei többnyire kisebbek, mint a vesszőkön levők; többnyire kerü-
lékesek vagy visszás tojásdadok; vékony rugalmas nyelőkről rendetle
nül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Még ekkoráig seholsem találtam leírva. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező vidékeken, mint szállításra 

is alkalmas gyümölcsöt, megérdemlené, nagyban is tenyésztenünk: de 
száraz talajban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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C) SZILYAK. 
83. Gömörí nyakas. 

(Quetsche de Q-ömör; Gömörer Zwetsche.) 

Származása. A közönséges magvaváló vagy Beszterezei szilvának 
eme jeles változványa valószinüleg Gömörmegyéből származik és nagy 
becsben áll a felvidéken, különösen pedig Hont- és Nógrádmegyékbeu 
is, a hol termékenyebbnek mutatkozik a Beszterezei szilvánál és gyök-
hajtásairól éppen úgy elszaporítható, mint a Beszterezei szilva. Ojtó-
vesszejét 1874-ben kaptam először Török Géza, birtokos barátomtól. 
Káinóról, Losoncz mellől; később pedig, 1881-ben Konyha József, ref. 
lelkész honfitársamtól, a Rima-Szombathoz közeleső Zeherje nevű fa-
Inból. Több ízben termett már nálam is. Mint terjesztésre méltó, 
becses hazai szilvafajt ezennel bemutatom. 

Érésideje. Aug. végén, sep. elején ; rendszerint egyszerre érik a 
Beszterezei szilvával vagy csakhamar eziitán. 

Minősége. I. rendű csemege-, de kitünőteg I. rendű háztartási 
gyümölcs, éppen mint a Beszterezei szilva. 

Nagysága. Ritkán nagyobb, sőt néha kissebb is a közönséges 
Beszterezei szilvánál. 

Alakja- Szabálytalan, nyakas tojásalakú. Zöme középtájra esik, 
honnét száras vége felé elejénte szelíden gömbölyödik, aztán pedig 
hirtelen behajlással fogyva nyakat alkot és a gyümölcs előrésze felé 
görbülő tompa-kiipos végben enyészik el; hegye felé pedig szelíden 
fogyva boltozódik s csaknem félgömbalakulag végződik. Két oldala és 
előrésze csak szelíden domborodik ki ; de hátsó vagy vágányos része a 
középtájon jól ki van duzzadva s félhold-alakot mutat. Vágánya igen 
sekély, alig észrevehető; többnyire egyenetlen félre osztja a gyümöl
csöt. S z á r a rövid vagy rövides, középvastag, finoman szőrös, kissé 
bunkósan végződő; a gyümölcs csúcsáról, szűk mélyedéskéből kiálló. 
Bibepontja a gyümölcs hegyén, az előrész és az egyik oldal fölemel
kedése mellett, csaknem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós; a gyümölcsről, ennek értével, 
jól lehámozható; csaknem teljesen kékes-fekete. Poutozata igen apró, 
szabad szemmel észre sem vehető. Hamva elég sűrű, világos-kék. 

Belseje. Húsa homályos '/öldes-sárga, finom, sugaras, tömött; leve 
elegendő, igen ezukros, gyöngéd savanynyal emelt, éppen oly kellemes
ízű, mint a közönséges, jóféle Beszterezei szilva. Magva, mely húsától 
könnyen elválik, a gyümölcs nagyságához mérve kicsinynek mondható, 
szabálytalan tojásalakú; laposas és csak kevéssé érdespofás; háta kes-



494 

kény, tompataréjos. Száras végén hirtelen összesztikölő tompakiípos 
csúcsot vagy nyakacskát alkot. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, igen edzett; korán, rendesen és igen 
bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, nyú
lánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
lombos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Szálas fának legalkalma
sabb. Mindenütt jól díszlik: de kötött, termékeny és kellőleg nyírkos 
földben terem legszebb és legtöbb gyümölcsöt, melyek teljes érésök 
után sem egy könynyen hullanak le a fáról. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek; aljuk
nál bordázatlanok; hegyök felé észrevehetöleg bordázottak; egész 
bosszúkban csupaszak, pirosas barnák, árnyas félőkön zöldes barnák; 
aljuknál fehéres, reczés hártyával jó darabon tarkázottak; rendetlen 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók, szürkével tarkázott barnák; elég duzzadt, három 
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok, csupaszak, világos 
gesztenyeszínüek. 

Levelei A vesszők alján elég nagyok; egyebütt csak középna
gyok vagy pedig kicsinyek; nem éppen vastag, de durvaszövetüek ; 
többnyire széles kerülékesek ; rövidke, tompa, néha kissé éles hegyben 
végződök; laposak, kissé íveltek; széleiken fodrosak vagy hullámosak; 
nyelőkről csaknem vízirányosan elállók és gyakran félre is görbülök; 
alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak,nem simák, 
de fényesek világos zöldek; széleiken tompa fogakkal nem mélyen 
de sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy rövi
des, elég vastag, merev, finoman szőrös; majd vízirányosan el-, majd 
nyilt szögekben fölfelé álló; mirigyei majd hiányzanak, majd a levél
tányér szélére helyezvék. Levélpálhái aprók, szárnyas és fogas lánd-
sásak, nem tartósak. 

Hasonnevei Beszterczei nyakas. 
Leírói. Tudtommal még senki sem írta le. 
Észrevétel. A hol a Beszterczei szilva termékeny, ott ez még ter

mékenyebb és — minthogy mindazon czélokra, a melyekre a Beszter
czei szilvát használni szoktuk, ezt éppen ugy fölhasználhatjuk, — va
lójában még inkább megérdemli, hogy nagyban elszaporítsuk. Vidékem 
mostoha viszonyai közt ugy a Gömöri-nyakas, mint a közönséges 
Beszterczei szilva, csak igen kedvező évjáráskor képes teremni. 
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84. Hegyes szilva. 
(Quetsche pointue; Spitzzwetsche ) 

Származása. Bizonytalan. Liegel, a ki először írta le körülmé
nyesen, csak annyit mond eredetéről, hogy e jeles szilvafajt, „Provinz-
zwetsche" név alatt ISlb-ban Eiehstádt-böl, Grob, veteményes ker
tésztől kapta. Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Gyakran termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepe táján; hűvösebb tájakon ang. vége felé. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczos és háztartási 

gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Hosszas tojásalakú. Zöme a középtájnál jóval fölebb, a 

száras vég felé esik, honnét hegye felé mindinkább összehúzódva bol-
tozódik s tompán hegyes véget alkot; szára felé pedig hirte
len fogyva boltozódik s rövidke, tompakúpos végben enyészik el. Két 
oldala szelíden domború; előrészén és hátsó vagy vágányos részén kissé 
benyomott. Vágánya széles, lapos és nem mély; csaknem egyenlő fél
re osztja a gyümölcsöt. S z á r a hosszas, vékony, kissé görbe, ritkásan 
és finoman szőrös, zöldszínü; a gyümölcs sarkán szűk és mély ü^regbe 
helyezett vagy oda mintegy erőszakosan benyomott. Bibepontja a gyü
mölcs hegyén, bemélyedés nélkül, a íolszinen látható. 

Szine. Bőre vékony, de szívós; a gyümölcsről, ennek értével, le
hámozható ; elejénte kékes-vörös, értével csaknem feketés-kék. Pontozata 
ritkás, igen apró. Egyes rozsdafoltocskák csak ott látszanak fölületén, 
hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. Hamva elég sűrű, ké
kes-fehér. 

Belseje. Hilsa sárgás, elég finom, tömöttes, de nem oly húsos, 
mint a Beszterczei szilva; leve igen bő, czukros, üdítő savanynyal 
emelt, kellemes, noha, — legalább vidékem mostoha viszonyai közt, 
— kevéssé fűszeresízű. Magva, mely húsától nem szokott elválni, a 
gyümölcs nagyságához mért, igen keskeny és hosszas tojásdad, tehát 
inkább lándsásnak mondható; száras végén összeszűkülő, hosszas, tompa 
hegyben végződő, az ellenkező sarkon pedig lassudan elkeskenyedö, 
hegyes véget alkotó; két oldala csak laposas domború; héttaréja csak 
a száras vég felé éles és kiemelkedő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán csaknem rende
sen és igen bőven termő ; fölfelé törekvő, sűrű ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos, magas, felfordí
tott kúpalakú koronát alkotó. Alkalmas szálasfának is, gulafának is. 
Mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos talajban terem legszebb és 
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legjobbízü gyümölcsöket, melyek teljes érésök idejéig jdl állják helyo-
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, hegyök 
felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek ; hegyök 
felé szelíden bordázottak; íolállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők; egész hosszukban csupaszak, simák, violaszín pirossal ár
nyait sötétesbarnák; árnyas félőkön itt-ott zöldesbarnák; aljuk felé 
finom, reczés hártyával szelíden tarkázottak; rendetlen, többnyire azon
ban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszas, karcsúkuposak, 
hegyesek, a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók ; szürkével kissé 
tarkázott pirosas gesztenyeszínűek; elég kiemelkedő bordázatlan, de a 
vesszők hegye felé szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyel Kicsinyek, kúpos tojásdadok, kissé hegyesek, piro
sas gesztenyeszínűek ; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken je-
lenkezők. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de d\irva szövetűek, széles to
jásdadok ; inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; lapo
sak, hullámosak vagy fodrosak és néha egész hosszukban félre csa
varodok ; nyelőkről majd vízirányosan elállók, majd — főkép az alsó le
velek, — lefelé csüggök; alsó lapjukon finoman szőrösek, felső lapjukon 
csupaszak, nem simák és nem fényesek, csaknem sötét-zöldek; szé
leiken tompa fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök elég rövid, középvastag, merev, alsó felén csupasz, 
felső felén finoman szőrös; majd vízirányosan el-, majd rézsunt 
fölfelé álló; egy vagy két, kisded mirigykéje többnyire a levéltá
nyér szélére helyezett. Levélpálhái fejletlenek, fogaslándsásak, aljuk
nál szárnyaltak, hamar elhullók. A gyümölcspeczkeken levő levelei 
kicsinyek, laposak, néha viszásan öblözöttek; rövides, vékony nyelők
ről ívelten lekonyulok. 

Hasonnevei. Provinzzwetsche. 
LefrÓi. L i e g e 1, S{&n'ntniss 3&Z S'flaii/me.n, II . 3 3 . 

O b e r d i e c k , Sieust. Standé. Saz GésiL III. 247. 
Mas , S'omoL ^ánéí>aü II. 51. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb tájékain vagy nagyobb folyó

vizeink mellékén, főkép népes városok mellett, piaczi elárusítás végett 
nyereséges volna e szép, jó és nagy szilvát nagyban is tenyésztenünk. 
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85. Fehér diapré, 
(Diaprée blanohe; "Wahre weisse Diapráe.) 

Származása. Bizonytalan. A gyümölcsészet birodalmában Fehér 
diapré név alatt több szilvafaj is van forgalomban. Melyik az eredeti, 
a valódi Fehér diapré ? bajos volna meghatározni. Diel, maga is két 
Fehér diaprét írt le s e kettő közül azt tartja és nevezi valódinak, 
melyet itt bemutatni akarok ezúttal. Ojtővesszejét 1872-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fajom va
lódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. 
közepéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; ritkán közelíti meg a középnagyságot. 
A!al(ja. Kissé változó ; legtöbbnyire azonban szép tojásdadalakú. 

Zöme többnyire középtájra esik, honnét szára felé rendszerint összébb-
huzódva boltozódik, mintsem hegye felé; száras végén többnyire rö
vidke, kúpos csúcsban, hegyénél pedig íélgömbalakúlag enyészik e l ; 
előrésze és két oldala szelíden domború; hátsó vagy vágányos része 
majd a középtájon, majd a gyümölcs hegyes vége felé, kissé hirtelen 
domborodik ki. Vágánya igen sekély, többnyire egy sötétebb vonal 
által jelzett; majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a gyümöl
csöt. Szára hosszú vagy hosszas, középvastag, alig észrevehetőleg sző
rös, zöldes, itt-ott rozsdafoltos; a gyümölcs csúcsán, csaknem a föl
színre és többnyire függélyesen helyezett. Bibepontja a gyümölcs he
gyén a folszínen látható. 

Szine. Bőre finom, de igen SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, 
meglehetősen lehámozható ; elejénte zöldesfehér; értével viaszsárga ; 
napos oldalán kissé élénkebb sárga s néha, piros pettyekkel sűrűb
ben vagy ritkábban szeplőzött. Hamva ritka, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga, finom, áttetsző, tömött és mégis gyöngéd; 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illa
tos és füszeresízű: de legkellemesebbízű akkor, a mikor a fáján már 
ránczosodni kezd az érett gyümölcs. Magva ritkán válik el húsától, 
kisded vagyis a gyümölcs nagyságához mért; tojásdad ; két oldala 

• csaknem laposas, de ránczos és kissé érdes; háta keskeny és tompa-
taréjos. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű; később csak mérsékelten növő, 
de elég edzett; korán és a neki kedvező viszonyok közt bőven is 
termő; föl- vagy szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel elég jól beruházkodnak, szabálytalan alakú, ritkás koronát al
kotó. Alkalmas szálasfának; kellőleg nyirkos, kötött, termékeny talaj
ban díszlik legjobban. Nálam a több éven át tartó szárazságot min-

82 
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dig megsínylette. Gyümölcsei még teljes érésök \úán is jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, vékonyak vagy középvas
tagok, hegyök felé még inkább elvékonyodók; egyenesek alig könyökösek; 
itt-ott kissé bordázottak; fölfelé vagy szétállók; egész hosszukban 
csiipaszak; árnyas félőkön itt-ott zöldesek; napos félőkön violaszín
pirossal árnyalt sötétbarnák; aljuknál reczés hártyával ritkásan be
vontak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszas, karcsukuposak, igen hegyesek, a 
vesszőtől kissé elállók; szürkével tarkázott pirosas-barnák; alig ki
emelkedő, röviden bordázott, széles talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, barnák, többnyire a 
rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Középnagyok; nem éppen vastag, de elég keményszöve-
tűek ; széles lándsásak vagy kerülékesek; többnyire rövidke és majd 
éles, majd egészen tompahegyben végződök; laposak vagy laposvöl-
gyesek, néha visszásán öblözöttek vagyis széleiken lefelé hajlók; alig 
vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lap
jukon csupaszak, elég simák, fényesek, világos fűzöldek; széleiken 
tompa fogakkal elég szabályosan ííirészesek. Levélnyelök rövides, kö
zépvastag, elég merev, finoman szőrös, egész hosszában vérvörös; 
csaknem vízirányosan elálló ; mirigye nemcsak egykettő, de gyakran 
négy is fordul elő. Levélpálhái fejletlenek igen hamar elhullók. A 
gyümölcs-peczkeken levő levelei kisebbek, mint a vesszőkön levők, 
lándsásak, laposak, mereven szétállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. L i e g e 1, SCe-nntniss Bcz S'ftwwme/ii, I I I . 41 . 

O b e r d i e e k , SíCwst. §{an96. 9&Z &{sti. III. 259. és mások. 
Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, a milyenek vidéke

men uralkodnak, nem való e szilvafaj. Hazánk emelkedettebb fekvésű, 
hűvösebb tájékain vagy nagyobb folyóvizeink mellékén bizonyára 
megérdemelné, hogy egy-egy fának minden kertben helyet juttassunk 
számára. 
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86. Finom-jó. 
(Fine-bonté; Feine und Q-ute.) 

Származása. Bizonytalan. Mas Alfonz, a ki először írta le, mit 
sem említ származásáról. Oberdieck, a Simon-Louis testvérek catalog-
jára hivatkozva, hol e jeles szilva neve után, zárjel közt „Prudent 
Besson" van megemlítve, azt hiszi, hogy Francziaországból szárma
zik e faj s nem rég nyerhette magról Prndent Besson: de ezen gyü
mölcsész neve azt is jelentheti a Simon-Louis testvérek katalogjában, 
hogy e faj gyűjteményükbe ugyanattól a turini gyümölcsésztől került, a 
kitől a S t r e s a i s z é p körtét kapták volt és így e szilva is Sar-
diniából származhatik, mint a S t r e s a i s z é p körte. — Ojtó-
vesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek hires faiskolájá
ból, Plantiéresből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje; Jul. végén, aug. elején; hűvösebb tájakon aug. derekán. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegytimölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alalija. Tojásdad. Zöme kissé a száras vég felé esik, honnét 

szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik és rendszerint egy kiemel
kedő, rövidke csúcsban enyészik el; hegyefelé pedig szelíden fogyva 
boltozódik s többnyire félgömbalakúlag végződik. Két oldalán szelíden 
domború; hátsó vagy vágányos részén majd mindig domborúbb, mint
sem előrészén. Vágánya sekély, többnyire csak egy sötétebb vagy vi
lágosabb vonal által jelzett s rendszerint egyenetlen félre osztja a 
gyümölcsöt. S z á r a rövid, középvastag, csupasz, itt-ott rozsdafoltos ; 
a gyümölcs sarkán levő csúcsoeskán, szűk üregbe helyezett. Bibepontja 
a gyümölcs hegyén többnyire a fölszínre helyezve látható. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, meg
lehetősen lehámozható; elejénte világos violaszínpiros; értével sötét
piros vagy csaknem fekete. Pontozata sűrű, apró, sárgás, alig szem
betűnő. Hamva elég sűrű, kékes. 

Belseje, Hiísa csaknem aranysárga, áttetsző, sugaras, tömöttes 
finom és csaknem teljesen szétolvadó; leve igen bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, kajszínszerüen illatos és 
fűszeresízű. Magva, mely kissé nehezen válik húsától, kisded, csak
nem kerülékes; csak kevéssé duzzadt és nem érdespofás ; háta kes
keny, taréja alig emelkedik ki, de azért kissé éles. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is egészséges 
edzett; nem éppen korán és rendesen, de még vidékem mostoha 
viszonyai közt is, minden kedvező évjárással, elég bőven termő; föl
felé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház
kodnak, szép-lombos, gulaalakú koronát alkotó. Alkalmas szálasfának 

32* 
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is, gulafának is; mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé mindinkább el-
vékonyodók; egyenesek, nolia kissé könyökösek, csaknem bordázatla-
nok; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; csupaszak, 
napos félőkön violaszínűek, árnyas félőkön zöldesek vagy pirosas-bar
nák ; aljuk felé, jó darabon, finom, reezés hártyával takartak; rendet
len, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől kissé el
állók ; szürkével kissé tarkázott gesztenyeszínűek; elég kiálló, csaknem 
bordázatlan, de az idősebb fák vékony vesszein hosszan bordázott tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Igen aprók, rövidkúposak, alig hegyesek; szürkével 
kissé tarkázott pirosas-gesztenyeszínűek. 

Levelei. A fiatal fák erősebb vesszein jókora nagyok vagy közép-
nagyok; a vékonyabb vesszőkön pedig kicsinyek; elég vastag és ke-
ményszövetűek ; kerülékesek vagy visszás tojásdadok; többnyire rövidke, 
szúrós hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvöigyesek; 
széleiken kissé hullámosak; nyelőkről majd vízirányosan el-, majd ré-
zsunt fölfelé áUók; alsó lapjukon fiuoman szőrösek, felső lapjukon 
csupaszak, elég simák bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken 
tompa fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályosan fürészesek. 
Levélnyelök rövid vagy középhosszií, vastag vagy középvastag, merev, 
finoman szőrös, felső oldalán violaszíu-pirossal kissé színezett; majd 
vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló ; két kiemelkedő mirigykéje 
közel a levél tányérjához, a nyélre helyezett. Levélpálhái kicsinyek, 
fogaslándsásak, alul szárnyasak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , £c '^czgc^, VI. 35. 

O b e r d i e c k , Mush. Sían9S. 9cz BésiL Vlí. 123. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban, hazánkban bárhol is, egyet
lenegy kertből sem volna szabad hiányoznia e finomízü szilvafajnak. 
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87 Bergthold korai szilvája. 
(Précüce de Bergfchold; Frühe von Bergthold.) 

Származása. Bizonytalan. Mas Alfonz csak gyanítja, hogy angol
eredetű lehet: de az angol gyümölcsészek, mikép Oberdieek megjegyzi, 
mit sem tudnak eredetéről. Mint a korai szilvák egyik legjelesebbike, 
el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-ben Oberdiecktól, 
Jeinsenböl és 1873-ban, Reutlingenből teljesen egyezőleg kaptam meg. 
Több _ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jnl. végén, ang. elején. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. Befőzésre is, aszalványnak 

Í8 alkalmas. 
Nagysága. Kisded; csak kevéssel nagyobb, mint a sárga mira-

bella, melylyel egy családba tartozik. 
Alakja. Gömbölyded vagy tojásdadgömbölyü; mindkét sarkán 

kissé belapított; kissé szabálytalanul boltozott; mert egyik sarkán a 
vágányos oldal, másikon az előrész emelkedik fölebb úgy, hogy e mi
att a gyümölcs mindkét sarklapja ferdén szokott állani. Zöme csak
nem középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, 
de gyakran majd az egyik, majd a másik sarka felé kissé összébb is 
húzódva boltozódik. Vágánya sekély, majd egyenlő, majd egyenetlen 
félre osztja a gyümölcsöt. Szára rövid, vékony vagy középvastag, fino
man szőrös, itt-ott rozsdafoltos; szépen kikanyarított üregesébe he
lyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, cse
kélyke mélyedésben, az előrész fölemelkedése mellett látható. 

Színe. Bőre finom, csaknem áttetsző; ritkás, fehéres hamvát le
törölve csaknem fényesnek látszó; elejénte zöldes sárga; értével élénk 
sárga; napos oldalán kékespiros szeplöcskékkel ritkásan behintett, 
mely színezet a napszegte példányokon elmosódó, nagyobb foltokban 
is szokott jelenkezni. Értével a gyümölcs kellemes illatot áraszt maga 
körül. 
I^I^Belseje. Húsa csaknem aranysárga, finom, áttetsző, tömöttes vagy 
mint mondani szoktuk, húsos; leve bő, igen cznkros, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen kelleme?, a jó kajszibaraczkra emlékeztető, illatos 
és fűszeresízü. Húsától többnyire jól elváló magva kicsike, tojásdad, 
csak kevéssé duzzadtpofás; majd tompa, majd kissé éles háttaréjjal 
ellátott.* 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; nagy fává nem nő ; korán és rendkívül bőven 
termő; gyakran több rajta a gyümölcs, mint a levél. Ágai éles szö
gekben törnek fölfelé: de csakhamar lekonyulnak s ritkás szellős 
koronát alkotnak; úgy látszik, mindenütt jól díszlik; alkalmas szálas 
fának, de léczezet mellett művelve, gyümölcsei szebben fejlödnek s ha
marább is érnek, mintsem szálas fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak, karcsúak, hegyök 
felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, szelíden 
bordázottak; egész hosszukban finoman szőrösek; aljuknál reczés-hár-
tyásak s közben-közben violaszín-pirossal árnyalt barnák; hegyök felé 
homályos vérpirosak; rövid levélközüek. 

Riigyeí. Kicsinyek, hasaskuposak, alig hegyesek, a vesszőkkel 
párhuzamosan fölfelé állók, szürkével tarkázott barnák; majd alig, 
majd eléggé kiemelkedő, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tompakuposak, szürkével tarkázott világos 
barnák; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag, de hajlékony-
szövetűek; rövid kerülékesek vagy kerektojásdadok, tompa vagy kerek 
hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; kissé íveltek, szelí
den ránczosak, nem fényesek, homályos zöldek; széleiken kerekhegyví 
fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, kö
zépvastag, merev, szőrös, violaszín-pirossal mosott; rézsunt fölfelé álló ; 
mirigyei vagy hiányzanak vagy csak egy és néha kettő is, többnyire 
a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái fejletlenek, árido-
muak, hamar elhullók. A gyümölcspeczkeken levő levelei aránylag 
hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, völgyesek, ível
tek, nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonneveí. Nincsenek. 
Leírói. M á s , £0 '^cx.^e.z, VI. 1. 

O b e r d i e c k , Sífusiz. dfltynatsíicftc, 1869. évfolyam 4. lap, 
és &mi,sh. SCamSL 9cz eSsM. VII. 187. és mások. 

Észrevétel. E finom korai szilvácska nagyon megérdemli, hogy 
hazánkban egyetlenegy valamire való kertből sem hiányozzék. 
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88. Brassai szilvája. 
Származása. A hetvenes évek elején a Coe aranycsepp szilvájá

nak néhány magvát vetettem el. E magvakról kelt csemeték egyike, 
1881. óta már több ízben is, anyjától színre és alakra nagyon elütő, 
de belső minőségére igen becses gyümölcsöket termett. Minthogy fája 
is edzett és SZÍVÓS természetűnek mutatkozik és így a faj terjesztésre 
méltó; az 1880-ban jobblétre szenderült Brassai (Kronstadter) József, 
Erdélynek egyik, közbecsülésben állott gyümölcsésze emlékéül fönebbi 
névre kereszteltem el. Hadd viselje e becses szilvafaj sokáig közöt
tünk nevét annak a jó öregnek, a ki 80 éves koráig soha meg nem 
szűnt minden szabad perczét a gyümölcsészet művelésére fölhasználni! 

Érésideje. Aug. végén sept. elején. A gyümölcs nem érik egy
szerre és rohamosan, hanem apródonkint. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alalcja. Mindkét sarkán kissé belapított gömbalaká; két oldala 

rendszerint duzzadtabb, mintsem olő- és hátsó része, különben igen 
csinos termetű. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé 
egyenlően boltozódik. Vágánya igen sekély és lapos, alig szembetű
nő, néha pedig elég mély és széles, a gyümölcsöt rendszerint egyenlő 
félre osztó. S z á r a rövid vagy középhosszú, vékony vagy középvas
tag, csupasz, barnafoltos; csekélyke mélyedésbe helyezett, melynek 
karimája a vágáuyos oldal felé kissé aláhajlik. Bibepontja jókora 
nagy, sárga, szembetűnő; a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, 
csekélyke mélyedésben látható. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; elejénte világos violaszínpiros; később pirosaskék, sőt 
csaknem kékes fekete, finom, apró sárgás pontokkal sűrűn behintett, 
mely pontok néha rendetlenül álló vonalkákká sorakoznak egymás 
mellé. Hamva sűrű, világos kék. 

Belseje. Húsa világos vagy zöldessárga fehéres erezettel, finom 
áttetsző, sugaras, tömöttes, de csaknem olvadó; leve bő, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze
res ízzel. Magva, mely húsától néha jól, néha nem teljesen válik el, 
kisded, zömök kerűlékes; két oldala csaknem laposas, kissé ránczos 
és érdeses; háta elég széles, tompa, csaknem taréjtalan, de néha kö
zéptaréja kissé fölemelkedik és elég éles. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, igen edzett; elég korán és elég 
bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, erős 
ágaival, melyek vékony gyümölcsvesszőkkelés rövidke gyümölcs pecz-
kekkel jól beruházkodnak, ritkás, szellős, magas koronát alkotó. Al
kalmas szálas fának is, gulafának i s ; helyben és talajban, úgy látszik. 



504 

nem válogatós: de, hiszem, hogy kellőleg nyirkos talajban gazdagab
ban fog teremni, mintsem az én vidékem mostoha viszonyai közt. 
Gyümölcsei teljes érett korukig jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hagyok felé mindmind-inkább elvékonyodók, rugalmasak; egyenesek, 
noha kissé könyökösek, csaknem bordázatlanok; fólállók vagy kissé 
éles szögekben fölfelé törekvők ; egész ho-isznkban csupaszak, simák, 
csaknem fényesek, pirosasbarnák; hegyöknél violaszíupirosak; aljuk
nál szürkés, reczés hártyával tarkázottak; rendetlen, többnyire azon
ban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, hegyesek, a vesszőkkel csak
nem párhiizamosan fölfelé állók; szürkével árnyalt pirosasbarnák; 
elég duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Aprók, zömök tojásdadok, alig hegyesek, simák, pi
rosasbarnák, többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és elég ke-
ményszövetűek; kerek tojásdadok vagy széles kerülékesek; többnyire 
tompa vagy kerek hegyben végződök; csaknem laposak vagy igen 
laposvölgyesek. széleiken kissé hullámosak, alig íveltek; alsó lapju
kon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fénye
sek, élénk fűzöldek; széleiken apró, kerekhegyü fogakkal sűrűn és 
elég mélyen, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, 
középvastag, elég merev, finoman szőrös, violaszínpirossal mosott 
vagy caak belehelt; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé 
álló, egy vagy két, kiemelkedő mirigykéje közel a levél tányérjához 
helyezett. Levélpálhái aprók, fejletlenek, hamar elhullók. A gyümölcs
peczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek és aránylag hosszab
bak, mint a vesszőkön levők, laposak, hizUámosak ; nyelőkről rendet
lenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Ez az első leírása. 
ÉszrevéteL Megérdemli, hogy kísérletet tegyünk vele mindenütt 

hazánkban. Szemnek-szájnak tetsző gyümölcsein kapva kapnának a 
gyümölcspiaczon is. 
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89. Margit szilvája. 
(Prune de Marguerite; Margarethens Pflaume.) 

Származása. E jeles szilvát a Coe arany csepp szilvája magvai-
ról nyertem, melyeket a hetvenes évek elején vetettem el. A magról 
kelt 8 ojtatlanul fölnevelt anyafa 1881-ben termett először. Mint kitűnő, 
terjesztésre méltó, termékeny szilvafajt egyik, volt kedves tanítványom, 
Sármezey Margit nevéről, Margit szilvájának neveztem el. 

Érésideje. Erik aug. végén, sept. elején. 
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümöles háztar

tási CKélokra, kivált befőzésre éppen oly kitűnő, mint a Zöld ringló. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Kissé szabálytalan gömbalaká. Zöme középtájra esik, hon

nét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik; de szára felé 
néha kissé összébbhúzódik, mintsem hegye felé és mindkét sarkán 
kissé belapultan fogy el. Két oldala jellemzőleg duzzadt tígy, hogy a 
vágányos oldal felöl nézve szélesebb a gyümölcs, mintsem, ha ezt két 
oldala irányában nézzük; mert elő és hátsó vagy vágányos része csak 
kevéssé domborodik ki. Yágánya széles és igen sekély, de elég szem
betűnő, a gyümölcsöt majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztó. 
S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vastag vagy középvastag, 
finoman szőrös, sűrűn rozsdapettyes; a gyümölcs sarkán csekélyke 
mélyedésbe vagy csaknem a fölszínre helyezett. Bibepontja a gyümölcs 
hegyén az előrész és két oldal fölemelkedése által alkotott mélyedésben, 
a vágány vonala végén látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, áttetsző ; a gyümölcsről, ennek értével, 
elég jól lehámozható; elejénte bágyadt vagy zöldes-sárga; értével és 
napos oldalán, élénkebb sárga minden pirosság nélkül. Pontozat nem 
vehető észre fölületén. Egy-egy rozsdafoltocska csak elvétve találkozik 
rajta. Hamva igen ritka, fehéres. 

Belseje. Húsa sárgás vagy zöldes-sárga, igen finom, áttetsző, 
sugaras tömöttes, de gyöngéd és csaknem olvadó; leve rendkívül bő, 
igen czukros, némi gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres-
ízű ; kár, hogy nem magvaváló! Magva kisded, csaknem kerűlékes, szá
ras végén rövidke csúcsban végződő; két oldala jól ki van duzzadva, 
nem érdes, de kissé finoman ránczos; háta elég széles, tompa, de közép
taréja a száras vég felé jól kiemelkedik és éles. 

Fája. Fiatal korában igen bujanövésű, de később is egészséges és 
igen edzett; korán és kedvező évjáráskor még vidékem mostoha viszo
nyai közt is gazdagon termő; kuszáitan föl és szétálló, hajlékony 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlom
bos, rendetlen alakú, terjedelmes koronát alkotó. Szálas fának síigár-
növésű szilvacsemeték koronájába ojtandó; különben önmagából egyenes 
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törzset uem volna képes fejlesztem. Mindeaütt jól díszlik; de kellőleg 
nyirkos talajban, hiszem, hogy rendesebben és bővebben is íog teremni, 
mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó laza talajban. G-yilmölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, hajlékonyak, középvastagok, 
hegyök felé elvékonyodók; gyakran ugyanazon tenyószeti idény alatt 
többszörösen elágazók; nem egyenesek, kissé könyökösek, bordázatla-
nok; rendetlenül föl- és szétállók; egész hosszukban sűrűn és finoman 
szőrösek, vöröses-barnák, árnyas félőkön pedig zöldesek; aljuk felé, 
néha, kissé reczéshártyásak; rendetlen, többnyire azonban rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, tompahegyűek, a 
vesszőtől elállók s néha sarkantyulag kiszögellők; szürkével árnyalt 
világos gesztenyeszínüek; elég kiemelkedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyűek, világos gesz
tenyeszínüek. 

Levelei- Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag, de elég haj-
lékonyszövetüek ; széles tojásdadok vagy itt-ott kerülékesek; rövidke 
tompa hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek ; széleiken itt-ott 
fodrosak, itt-ott csak szelíden hullámosak; alig íveltek; nyelőkről 
majd vízirányosan elállók, majd lefelé konyulok; alsó lapjukon ritká
san és finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyad
tan fénylők, világos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal sűrűn és 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, közép-
vastag, kissé hajlékony, finoman szőrös, élénk violaszínnel mosott 
vagy csak belehelt; többnyire vízirányosan elálló. Levélpálhái aprók, 
fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Ez az első leírása. 
Észrevétel. Csemegének is finom, befőzésre is igen alkalmas 

gyümölcsei végett megérdemli, hogy minél többen tegyünk vele 
kísérletet. 



507 

90. Maugeron-i szilva. 
(Damas de Maugeron; Damasoene von Maugeron.) 

Származása. Régi, bizonytalan; valószínűleg azonban Pranczia-
országi gyümölcs. A régibb gyümölcsész-irók, Quintinye idejétől 
kezdve, csaknem mindnyájan fölemlegetik. Régisége daczára, mégis 
kevéssé van elterjedve. Ojtővesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is, de vidékem mostoha 
viszonyai közt csak mérsékelten és csak kedvező évjárással. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Ang. végén; gyakran előbb is, később is. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy, mint a Zöld ringló. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalakú. Zöme középtájra 

esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik. Elő
részén és két oldalán jól ki van duzzadva; hátsó vagy vágányos ré
szét pedig a vágánynak elég mély és széles vonala meglehetősen 
belapítja. Vágánya rendszerint egyenlő félre osztja a gyümölcsöt 
ilgy, hogy az egyik oldal jóval nagyobb és kivált a hegye felé, jóval 
fölebb emelkedik, mint a másik. S z á r a jellemzöleg hosszú, vékony, 
csupasz, alig itt-ott rozsdapettyes, élénk zöld; a gyümölcs sarkán 
szépen kikanyarított, mély és szűk üregesébe helyezett. Bibepontja a 
gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, az előrész és az egyik oldal 
fölemelkedése mellett, csekélyke mélyedésben látható. 

Színe. Bőre vastag és szivós; a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; elejénte világos-piros; értével kékespiros vagy sötét
piros; apró, sárga pontokkal sűrűn behintett; de e pontok aprdsá-
giiknál fogva alig tűnnek szembe. Hamva ritkás, fehéres kék. 

Belseje. Húsa világos vagy fehéres sárga, finom, csaknem áttet
sző, sugaras, tömöttes és törékeny; leve elegendő, czxikros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magva, mely húsától, 
rendszerint elég jól válik, a gyümölcs nagyságához mért, csaknem 
kerülékes, elég duzzadt, érdes és ránczospofás, széles hátú, tompa
taréj os. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is egészséges 
és igen edzett; elég korán, de bőven csak kellőleg nyirkos talajban 
termő; föl- és szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, ritkás lombozatú, terjedelmes koronát alkotó. 
Alkalmas szálasfának. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, középvastagok, hegyök 
felé mindinkább elvékonyodók; majd egyenesek, majd kissé kajlák, 
alig könyökösek, alig észrevehetőleg bordázottak; végig csupaszak, 
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hegyokuél pirosasbarnák; alább violaszínpirosak; aljuknál, jó dara
bon sárgás reczés hártyával takartak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, karcsiikuposak, hegyesek, a vesszőtől el
állók, szürkével és pirossal tarkázott barnák; majd talapnélküliek, majd 
alig kiemelkedő, három rövid bordával ellátott talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, hegyesek, simák, pirossal árnyalt 
sötétbarnák. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középnagyok; elég vastag és durva-
szövetűek; merevek, hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire 
rövidke, tompa-hegyben végződök; laposak vagylaposvölgyesek; alig 
íveltek; hullámosak vagy fodrosak; nyelőkről rendetlenül szétállók; 
alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon esnpaszak, elég fénye
sek, világos-zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, középvastag, elég merev, 
finoman szőrös, élénk violaszínnel csaknem végig befuttatott; csaknem 
vízirányosan elálló; egy vagy két mirigykéje közel a levéltányérhoz 
helyezett. Levélpálhái kicsinyek; keskeny, fogas és szárnyas-lándsásak ; 
elég tartósak. 

Hasonnevel. Damas de Maugeron; Königspflaume von Maugeron. 
Leírói. L i e g e 1, SCe-^nntniss dnx. S'fta'u/tnan, I I . 139. 

0 b e r d i ec k, actt^sU. MmiH. dct. OősiL III. 301. és mások. 
Észrevétel. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban, itt. az 

alföldön, kevés haszonnal járna tenyésztése: de kellőleg nyirkos talaj
ban, bárhol is megérdemlené, hogy minden kertben helyet juttassunk 
számára, legalább egy-egy fának. 
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91. Kék tojásszilva. 
(Blaue Eierpflaume.) 

Származása. Régi bizonytalan. Többféle név alatt lappang a vi
lágon. Oberdieck, a ki szintén leírta e fajt, mondja, hogy sok fárad
ságába került, mig a valódi Kék tojás szilvát fölismerhette, minthogy 
azt Liegeltől, más és másféle név alatt kapta meg kezdetben. Talán 
ez lehetett az oka, hogy, e jeles szilva még napjainkban is kevéssé van 
elterjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdíektól, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Erik apródonkint aug. végétől sept. közepéig; hűvö
sebb tájakon sept. végéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és jó piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Aial<ja. Kissé változó; többnyire azonban visszás tojásdad vagyis 

szára felé összébbhiizódó, hegye felé pedig kiszélesedő. Zöme több
nyire a középtájra esik, honnét szára felé összébbhuzódva boltozódik 
s tompa-csúcsban végződik; hegye felé pedig csaknem minden oldal
ról egyenlően gömbölyödve boltozódik s elég széles, laposas talpban 
végződik, melyre többnyire jól fölállítható. Két oldala csak kevéssé 
dombornbb, mint előrésze; de hátsó vagy vágányos része néha elég 
jól kidomborodik. Vágánya széles és lapos, a gyümölcsöt csaknem 
egyenlő félre szokta osztani. S z á r a középhosszú, elég vastag, fino
man szőrös, rozsdaíoltos; a gyümölcs csilcsán, az előrész fölemelke
dése mellé, csaknem a fölszínre vagy csekélyke mélyedésbe helyezett. 
Bibepontja a gyümölcs sarkán, a vágány vonala végén, csaknem a föl
színen vagy igen lapos mélyedésben látható. 

Színe. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS ; a gyümölcsről ennek érté
vel, jól lehámozható; csaknem kékesfekete kisebb-nagyobb pirosas 
foltokkal. Pontozata sűrű, apró, alig szembetűnő. Rozsdafolt csak el
vétve találkozik felületén. Hamva elég sűrű, világOb kék. 

Belseje. Húsa csaknem aranysárga, gyöngéd, csaknem olvadó; 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fű
szeresízű. Magva, mely húsától néha jól, néha pedig nem elég jól 
válik el, a gyümölcs nagyságához mért, csaknem kerülékes; száras 
végén hirtelen elkeskenyedő csúcsban végződő; két oldala duzzadt, 
kissé érdes és ránczos; háta széles, csaknem tompa-taréjas. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; elég korán és a neki 
kedvező viszonyok közt bőven is termő; fölfelé törekvő, erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel elég sűrűn beniházkoduak, elég lom
bos, de kellőleg szellős, felfordított kupalakú koronát alkotó. Alkal
mas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de csak kel
lőleg nyirkos, kötött földben terem rendesen és gazdagon. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; 
szelíden bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törek
vők ; a gyengébb vesszők finoman szőrösek; az erősebbek csaknem 
csnpaszak, barnás-pirosak; aljuk felé sárgás, reczés hártyával majd 
sűrűbben, majd ritkábban bevontak; rendetlen, többnyire azonban 
rövides levélközűek. 

Rügyei. A vesszők alján kicsinyek, rövidek, csaknem három szö
gnek ; fölebb a vesszőn, középnagyok, kúposak, hegyesek a vesszővel 
párhuzamosan fölfelé állok, szürkével tarkázott pirosasbarnák; elég 
kiálló, szelíden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasaskuposak, hegyesek, simák, pirosas
barnák ; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelentkezők. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; tojásda
dok vagy kerülékesek; többnyire rövidke, szúrós, néha pedig tompa
hegyben végződök ; laposak vagy laposvölgyesek; széleiken inkább 
vagy kevésbbé fodrosak vagy hullámosak; alig íveltek; majd vízirá-
nyosan elállók, majd lefelé konyulok; alsó lapjukon finoman szőrösek; 
felső lapjukon csupaszak, nem simák és csak bágyadtan fénylők, ho
mályos-zöldek; széleiken tompa vagy itt-ott kissé éles fogakkal sza
bálytalanul fűrészerek. Levélnyelök rövid vagy igen rövid, kÖzépvas-
tag, merev, finoman szőrös, sötétviolaszínnel inkább vagy kevésbbé 
színezett; csaknem vízirányosan elálló; mirigyei hiányzanak, néha pe
dig egy-kettő a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái szárnyas és 
fogaslándsásak, kissé szétállók, nem tartósak. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. O b e r d i e c k , 3£ki.sh. éfCa^iSL S&z 0Mi. VI. 213. A mit 

Liegel, ^SbCoAiQ, Sic-ífftcmmc" név alatt leírt, mikép később maga is 
beismerte, nem más, mint a Jerusalemi kékszilva. 

Észrevétel. Vidékán mostoha viszonyai közt csak kedvező évjá-
rással képes teremni. Hűvösebb tájakon, kellőleg nyirkos földben bi
zonyára rendesen és bőven is fog teremni mindenütt. Ilyen helyeken 
gyümölcseinek nagysága és jósága végett, nemcsak házi szükségre, de 
piaczi darusításra is érdemes volna tenyésztenünk. 
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92. Laubinger czukorszilvája. 
(Laubinger's Zuoker-Zwetsolie.) 

Származása. E jeles szilvát Laubinger, eddiehaiiseni lelkész kez
dette elterjeszteni. Göttinga környéken csakhamar nagyban kezdették 
szaporítani és ott máig is nagy becsben tartják; mert csemegegyü
mölcsnek is finom, aszalványa pedig vetekedik a Beszterczei szilva 
aszalványával és, mint Oberdieck állítja, fölül is múlja azt. Ojtóvesz-
szejét 188'J-ban kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Nálam 
is termett már a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. végéig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási gyü
mölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Elég zömök, tojásalaktí. Zöme középtájra vagy kissé 

fölebb, száras vége felé esik, honnét mindkét vége felé csaknem 
egyenlően boltozódik. Előrészén szelíden domborodik ki és mindkét 
sarka irányában fölebb emelkedik, mintsem hátsó vagy vágányos ré
szén, a hol a gyümölcs hirtelen domborodik ki. Két oldala csak 
kevéssé duzzadtabb, mintsem elő vagy hátsó része. Vágánya igen se
kély és lapos, csakis a gyümölcshegye felé mélyed be kissé, a gyü
mölcsöt majd egyenlő, majd egyenetlen félre szokta osztani. S z á r a 
hosszas vagy középhosszú, elég vastag, kissé bunkósan végződő, csupasz, 
itt-ott rozsda-pettyes ; a gyümölcs sarkán csekélyke mélyedésbe kissé 
oldalt helyezett. Bibepontja elég szembetűnő, a gyümölcs sarkán cse
kélyke mélyedésben a vágány vonala végén látható. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS ; a gyümölcsről, ennek értével, elég 
jól lehámozható; elejénte barnáspiros; értével pirossal itt-ott kissé 
árnyalt sötétbarna. Pontozata igen sűrű, finom, apró, fehéres pettyees-
kékből álló, kevéssé szembetűnő. Rozsdafolt csak elvétve találkozik 
rajta. Hamva elég sűrű, kékes. 

Belseje. Hiísa zöldessárga, csaknem áttetsző, finom, sugaras, tö-
möttes; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle
mes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magvaváló. Magva a gyümölcs 
nagyságához mért, hosszas kerülékes, szelíden érdes és laposas oldalú; 
háttaréja tompa és csak a száras vég felé emelkedik ki egy kissé. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később is egészsé
ges és edzett; korán és bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég sürűlombos, de kellőleg szellős, terebélyes koronát alkotó. Alkal
mas szálasfának. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg [nyirkos ta
lajban terem rendesen és gazdagon. Gryümölcsei jól álljak helyö-
ket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy köz ép vastagok; 
hegyök felé lassudan el vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, bor-
dázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; egész 
hosszukban csupaszak, violaszínnel árnyalt barnák; árnyas félőkön itt-
ott zöldesek; aljuk felé jó darabon, sűrűn reezéshártyásak; rendet
len levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok vagy középnagyok, szélestalpn kuposak, 
kissé hegyesek, a vesszőtől inkább vagy kevésbbé elállók; szürkével 
és sötétbarnával tarkázott pirosasbarnák; jól kiduzzadt, bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyel. Aprók, tojásdadok, alig hegyesek, simák szürkével 
tarkázott pirosasbarnák; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken 
jelenkezők. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és kemény-
szövetűek; széles tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire igen rövid
ke, éles, gyakran pedig egészen tompa hegyben végződök; néha nye
lők felé keskenyebbek, mintsem hegyök felé; laposak vagy csak igen 
laposvölgyesek; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók, 
de az erősebb hajtások alján levők lefelé konyulok; alsó lapjukon kissé 
szőrösek'; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, élénk fűzöldek; 
széleiken jókora nagy, tompa, de a levéltányér hegye felé éles fogakkal 
elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides, igen 
vastag vagy csak középvastag, merev, finoman szőrös, napos felén vi-
olajszínpirossal mosott vagy csak belehelt; csaknem vízirányosan el
álló ; mirigyei vagy hiányzanak vagy egy-kettő közel a levéltányérhoz 
vagy ennek szélére helyezett. Levélpálhái szárnyas és fogas lándsásak, 
nem tartósak. A gyümölcspeczkeken levő levelei szélesláudsásak, lapo
sak szelíden hullámosak; nyelőkről többnyire lefelé csüggök. 

líasonnevei. Laiibinger's Catharinenpflaume. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, 3{Cv^h. ^andé. 9cz Bősti. VII, 75. Mások 

tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Szilvatenyésztésre kedvező, kellőleg nyirkos talajban 

megérdemlené, hogy nagyban is tenyészszük éppen úgy, mint a Besz-
terczei szilvát. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban kevés 
haszonnal járna tenyésztése. 
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93. Lawson sárga szilvája. 
(Dorée de Lawson ; Lawsons gélbe Pflaume.) 

Származása. Valószinüleg Angolországból származik. Leírója, 
Mas Alfonz csak ennyit jegyzett föl eredetéről. Angol neve ^Lawson's 
Golden" és ^Anna Lawson' még csak mint njdonság fordul elő na
gyobb faiskolák catalogjaiban. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Ottrubay 
Károly, barátomtól, Aradról, hol e faj már termett s gyümölcsei 
egyezvén Mas leírásával, mint valódi és terjesztésre méltó fajt, emlí
tett barátomnál körülményesen leírtam s ezennel bemutatom itt. 

Érésideje. Aug. második felében ; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy 
sept. közepéig is eltart. 

Minősége. L rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is. 
Alakja. Tojásdadgömbölyü; szára felé kissé összébbhuzódó, mint

sem hegye felé, hol rendszerint tompább végben fogy el, mintsem 
száras végén. Két oldala rendszerint duzzadtabb, mintsem elő és hátsó 
része. Vágánya lapos, alig észrevehető ; mert a gyümölcsbe sehol sem 
mélyed be. S z á r a hosszas vagy középhosszú, elég vastag, egyenes 
vagy kissé görbe, bunkósan végződő, finoman szőrös, itt-ott rozsda
foltos; a gyümölcs sarkán, szelíd emelkedéskére helyezett. Bibepontja 
alig észrevehető; a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, cse
kélyke lapos mélyedésben látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, de elég SZÍVÓS ; a gyümölcsről, ennek 
értével jól lehámozható ; elejénte zöldes-sárga; értével aranysárga; na
pos oldalán, különösen pedig a száras végén, pirossal kissé bemosott 
vagy csak szakadozottan tarkázott; néha azonban a pirosság csak 
finom szálcsákban vagy pettyekben jelenkezik a gyümölcsön. Hamva 
igen ritka, fehéres. 

Belseje Húsa bágyadt vagy világossárga, finom, csaknem áttet
sző, sugaras, tömöttes, de gyöngéd; leve bő, igen czukros, finom sa-
vauynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magva a gyümölcs nagy
ságához mérve kicsike, zömök kerülékes, száras vége felé hirtelen 
összehúzódva csiícsban végződő ; két oldala kissé duzzadt, csak kevéssé 
érdes ; háta elég széles, de tompa-taréjos. Kár, hogy nem magvaváló. 

Fája. Egészséges és edzett; korán és bőven termő; kuszáitan föl-
és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég lombos, rendetlen alakú koronát alkotó. Szálas fának sugárnövésű 
szilva csemeték koronájába ojtandó; mert egyenes törzset nem képes 
nevelni. Mindenütt jól díszlik ; de csak kellőleg nyirkos, iszapfoldben 
képes rendesen és bőven teremni. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

88 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé el-
vékonyodők; ritkán egyenesek, hanem többnyire görbék és könyö-
kösek; inkább vagy kevésbbé észrevehetőleg bordázottak; gyenge 
korukban finoman szőrösek; ért komkban csaknem egész hosszukban 
csnpaszak, pirosasbarnák; árnyas félőkön itt-ott zöldesbarnák; al
juktól kezdve fölfelé, jó darabon szürkés reczés vagy szakadozott hár
tyával takartak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, hegyesek; a vesszővel 
párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott pirosasbarnák; jól 
kiduzzadt, két szélén és néha közepén is bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kizpostojásdadok, hegyesek, pirosas sö
tétbarnák. 

Levelei. Elég nagyok, vagy csak középnagyok; elég vastag és 
keményszövetüek; széles tojásdadok vagy széles kerülékesek; inkább 
vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak és széleiken 
többnyire mind lefelé hajlók; alig íveltek; nyelőkről lefelé hajlók ; 
alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, fé
nyesek, csaknem sötét-zöldek; széleiken tompa fogakkal sűrűn: de nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy kö
zéphosszú, középvastag, finoman szőrös, hajlékony, sötét-violaszínnel 
befuttatott; csaknem vízirányosan elálló ; két, kiemelkedő, sárgás vagy 
pirosas mirigye közel a levéltányérhoz, egymás átellenébe helyezett. 
Levélpálhái kicsinyek, lándsásak, alul szárnyaltak, nem tartósak. A 
gyümölcspeczkeken levő levelei kisebbek, mint a vesszőkön levők, 
keskeny-kerülékesek vagy lándsásak, visszásán öblözöttek, hullámosak; 
nyelőkről mind lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Lawson's Golden; Auna-Lavírson. 
Leírói. M a s , £e '^azgat, Vl. 141. Másoktól még nem olvastam 

leírását. 
Észrevétel. Szilvatenyésztésre kedvező, kellőleg nyirkos talajii 

vidékeken egyetlenegy kertből sem volna szabad hiányoznia e finom
ízű csemege szilvafajnak. Száraz talajban kevés haszonnal járna te
nyésztése. 
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94. Létricourt szilvája, 
(Quetsche de Létricourt; Pflaume von LétricourtJ 

Származása. E pompás szilva-ujdonságot a Meurthe és Mosei 
megyében, Frankhonbaii, Alix, nancy-i gyümölcskertész egy kertben 
fedezte föl s kezdette forgalomba hozni. Ki ? vagy mi volt az a Lét
ricourt, a kiről vagy a miről a felfedező e jeles szilvát elnevezte? e 
kérdésre még nem hallottam és nem olvastam feleletet. Ojtővesszejét 
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plan-
tiéresbdl. Több ízben termett már nálam. Mint tenyésztésre igen méltó 
fajt ezennel bemutatom itt. 

Érésideje. Erik aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon sept. 
végéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alaí<ja. Többnyire kissé szabálytalan hosszas tojásdad. Zöme 

száras vége felé esik, honnét szára felé csak kevéssé, hegye felé azon
ban mind-mindinkább összehiizódva boltoződik s itt hosszas, csaknem 
hegyes véget alkot. Két oldala meglehetősen és elég szabályosan 
domború; előrészen laposas domború; hátsó vagy vágányos részén, 
kivált a középtájon, jól kidomborodik, de két sarka felé rendszerint 
lelapul úgy, hogy oldalról nézve a gyümölcsöt, félhold alakúnak lát
juk. Vágánya igen lapos és sekély; majd alig, majd eléggé szembetű
nő ; a gyümölcsöt többnyire egyenetlen félre szokta osztani. S z á r a 
rövid, középvastag, egyenes vagy kissé görbe, finoman szőrös, néha 
barnafoltos; a gyümölcs sarkán majd a fölszínre, majd szűk és elég 
mély üregbe helyezett. Bibepontja a gyümölcshegyén, a vágány vo
nala végén, a fölszínre helyezett. 

Színe. Bőre finom, a gyümölcsről, még ennek értével sem hámoz
ható jól l e ; elejénte zöldesfehér; értével ámbrasárga vagy viaszsárga; 
napos oldalán szelidpirossal kissé belehelt vagy élénkebbpiros, apróbb-
nagyobb pettyekkel ritkásan behintett. Pontozata elég sűrű, igen apró, 
fehéres, alig észrevehető. Rozsda csak elvétve mutatkozik itt-ott fölü-
letén. Hamva ritkás fehéres. 

Belseje. Húsa világossárga, finom, sugaras, tömött vagyis húsos, 
mint a Beszterczei szilva; leve elegendő, igen czukros, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magva hosszas, csak
nem lándsás-kerülékes; két oldala laposas, érdes és száras vége felé 
ránczolt; háta keskeny; hiii taréja csak kevéssé emelkedik ki, de elég 
éles. Húsától többnyire elég jól válik. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges, edzett; korán és szerfölött bő
ven termő; fölálló vagy rézsűiit fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, de kellőleg 
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szellős, terebélyes koronát alkotó. Alkalmas szálasfának és bokoralakú 
fának is. Mindenütt jól díszlik és még vidékem mostoha viszo
nyai közt is csak ritka évben marad teljesen meddő. Gyümölcsei még 
teljes érésök után sem egy könnyen hullanak le a fáról s esős évjárás-
kor sem repedeznek föl. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvasta
gok, hegyök felé lassndau elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek; hegyök felé szembetünőleg bordázottak; rézsunt fölfelé 
állók; egész hosszukban csupaszak; napos félőkön pirossal árnyalt sö
tétbarnák; árnyas félőkön zöldesek; aljuknál ritkásan reezéshártyásak; 
rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok, alig hegyesek, a vessző
vel párhuzamosan felfelé állók, szürkével kissé tarkázott pirosasbar
nák; elég kiálló; hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, kissé hegyesek, szürkével tarká
zott pirosasbarnák; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken je-
lenkezök. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag, de nem keményszövetűek; 
kerülékesek; félreesavarodó, inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegy
ben végződök; laposak vagy kissé visszásán öblözöttek; itt-ott kissé 
hullámosak; alig íveltek; a vesszők alján nyelőkről kissé lefelé konyu
lok ; egyebütt a vesszőn rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon finoman 
szőrösek ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
világos zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal elég mélyen, de 
szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelők rövides, elég vastag, hajlékony, 
hamvas inkább, mintsem szőrös; felső felén sötétviolaszínnel mosott; 
majd vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló; egy vagy két kiemel
kedő mirigye a levéltányérhoz közel vagy ennek szélére helyezett. Le-
vélpálhái kicsinyek, fejletlenek, igen hamar elhullók. A gyümölcs
peczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön le-
vök; nyelők felé összébb keskenyedők, mintsem hegyök felé, laposak, 
szelíden hiillámosak, nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még nem volt ekkoráig körülményesen leírva: 

de rövid jellemzése olvasható a Simon-Louis testvérek nagy catalog-
jában, a Guide pratique-ban. 

Észrevétel. Nagyban tenyésztenünk csak oly nyereséges volna, 
mint a Beszterczei szilvatenyésztése. Gyümölcseiből szép és finom aszal-
ványt lehetne készítenünk. Megérdemli, hogy minden kertben helyet 
juttassunk számára. 
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95. Bőse piros szilvája. 
(Von Bose's rothe Zwetsche.) 

Származása. E jeles szilvafajt Oberdieck Bőse bárótól, a Laasplie 
melletti Emmabiirgból, álnév alatt kapta. Minthogy hozzá hasonló 
vagy vele azonosnak vehető fajt a gyümölcs leírásokat tartalmazó 
könyveiben nem talált; termékenysége és gyümölcseinek finom íze 
végett terjesztésre méltónak találván, fönebbi név alatt írta le és ter
jesztette el. Ojtóvesszejét 1871-ben tőle kaptam én is, Jeinsenböl. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. második felében; hűvösebb tájakon sept. 
közepéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Csaknem kerülékes vagy hosszastojásdad. Zöme száras 

vége felé vagy csaknem középtájra esik, honnét hegye felé összébb-
huzódva boltozódik, mintsem szára felé. Két oldala laposas-domborn; 
előrészén, a száras vég felé kissé fölebb emelkedik, mintsem hátsó 
vagy vágányos részén. Vágánya igen sekély ós lapos, néha alig szem
betűnő, a gyümölcsöt többnyire egyenlő félre osztó. S z á r a rövides, 
vastag, zöldes, inkább vagy kevésbbé rozsdafoltos, ritkásan és finoman 
szőrös; a gyümölcs sarkán, inkább vagy kevésbbé szűk és mély üregbe 
helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, az előrész fölemelkedése 
mellé, csaknem a fölszínre helyezett. 

Színe. Bőre elég vékony, de SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, 
jól lehámozható; elejénte kékesbe játszó világospiros; értével piros
sal árnyalt sötétbarna vagy csaknem feketés-piros. Pontozata sűrű; 
finom, apró, sárgás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Finom, sza
kadozott rozsda-szálcsák vagy vonalkák gyakran láthatók fölületón. 
Hamva kékes-piros, nem sűrű. 

Belseje. Húsa sárgás, csaknem áttetsző, finoman szálcsás, gyön
géd és kissé húsos; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. Magva, mely hiísától 
mindig jól válik, a gyümölcs nagyságához mért, hosszas vagy csak
nem lándsás-kerülékes ; csaknem lapos és kissé érdes és ránczos-pofás ; 
keskenyhátii; háttaréja csaknem végig tompa, többnyire csak a száras 
vég felé van egy kissé kiemelkedve. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és edzett; korán és rend
kívül bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, 
igen merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn beruházkod
nak, igen sűrűlombos, fölfordított kupalakú koronát alkotó. Alkalmas 
szálasfáuak és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik; 
de gazdagon csak kedvező évjárással vagy kellőleg nyirkos talajban 
képes teremni. Gyümölcsei, teljes érésök idejéig, jól állják helyöket 
a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé szelíden elvékonyodők; egyenesek, merevek, alig kö-
nyökösek, finoman bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben föl
felé törekvők; egész hosszukban csupaszak, violaszínbarnák vagy 
pirossal kissé árnyalt szennyes-barnák, árnyas félőkön pedig zöldesek; 
aljuknál sárgás, reczés hártyával esak itt-ott takartak; rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hasaskuposak, hegye
sek, a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott piro-
sasbaruák; elég kiálló, többnyire hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei- Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, pirosas
barnák. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; 
többnyire kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben 
végződök; lapos-völgyesek, hegyök felé, néha, csavarosán elgörbülök; 
alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon 
ritkásan és alig észrevehetőleg szőrösek; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylők, elég élénk zöldek; széleiken kerek-
hegyü fogakkal elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, közép
vastag, merev, finoman szőrös, felső felén homályos pirossal mosott vagy 
színezett; csaknem vízirányosan elálló; egy vagy két, jól kiemelkedő miri
gye közel a levél lapjához, a nyélre helyezett. Levélpálhái kicsinyek, 
keskeny és íbgaslándsásak, alul finoman szárnyasak, elég tartósak. A. 
gyümölc-i-peczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, lándsásak, laposak, hullámosak; nyelőkről kissé lefelé ko
nyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Lnírói. O b e r d i e e k , mCiíd^. éfCan3L Pec GÉsti. VII. 89. Má

sok tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Méltán megérdemli, hogy hazánkban, minden kert

ben helyet adjunk számára legalább ©gy-egy fának. 
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96. Uri szilva. 
(Monsieur; Herrenpflaume.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Oberdieek szerint, valószinüleg 
Francziaországból származik, hol kezdetben Brignole violette név alatt 
volt ismeretes s csak később, XIV. Lajos franczia király idősb fivére 
tiszteletéül nevezték el Monsieur-*) névre, melyet máig is megtartot
tak számára a gyümölcsészek; de Angolországban és Amerikában 
sokféle név alatt lappang még napjainkban is. Ojtóvesszejét 1873-ban 
kaptam a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából. Plantiéresból. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jul. végén, aiig. elején; hűvösebb tájakon ang. 
második felében. 

Minősége. Néha I., néha csak II. rendű csemegegyüraölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alal(ja. Két végén inkább vagy kevésbbé belapított gömbalakií. 

Zöme csaknem középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyen
lően boltozódik. Két oldala duzzadtabb, mintsem elő és hátsó része ; néha 
azonban, ha sok gyümölcs van a fán, a mikor aztán egyik gyümölcs a 
űiásikat szorítja, derekának domborodásában többféle változás is for
dulhat elő. Vágánya sekély és lapos, csak néha mélyed be kissé a gyü
mölcsbe, melyet többnyire egyenetlen félre szokott osztani. S z á r a 
rövid, elég vastag, ritkásan és finoman szőrös, rozsdafoltos; a gyü
mölcs sarkán majd tágas, majd szűk mélyedéskébe helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, tágas és lapos mélyedésben látható. 

Színe. Bőre vékony, nem SZÍVÓS ; a gyümölcsről, még ennek érté
vel sem hámozható le jól; teljes értével kékes fekete; apró, alig ész
revehető, sárgás pontocskákkal elég sűrűn behintett. Hamva elég síirű, 
kékes. 

Belseje. Sárgás fehér vagy zöldessárga, elég finom, lágy, de mégis 
elég hvísos; leve elegendő, ezukros, gyöngéd savannyal emelt, kel
lemes és a változó talajbeli s évjárási viszonyok közt, inkább vagy ke
vésbbé füszeresízű. Magva, mely hiisától mindig jól válik, a gyümölcs 
nagyságához mért, csaknem kerülékes; két oldala csak kevéssé duz
zadt, de ránczokkal bevonalzott és elég érdes ; háta széles; taréja in
kább vagy kevésbbé éles. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven, 
többnyire csomósán termő ; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
sürűlombos, magas koronát alkotó. Alkalmas szálas fának és nyesés 

*) Köztudomású, hos;y Franoziaorszáejban, a mig királyság volt, a király 
fiú testvérei közül az idösbiket Monsieur-névval nevezték hivatalos nyelven is. 



alatt tartva giűafáaat is. Mindeaütt jól díszlik : de k ellőleg nyirkos 
talajbau rendesebben terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó 
laza talajban. G-yiimölcsei, érett korukban, rázás nélkül is könnyen 
lehullanak a fáról. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé mindinkább el vékonyodók; egyenesek; alig könyökösek, 
szelíden bordázottak; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törek
vők; csaknem egész hosszukban finoman szőrösek, pirossal árnyalt 
szennyesbarnák; aljuk felé reczés hártyával szakadozottan takartak; 
rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy közép nagyok, kúposak, alig hegyesek, a 
vesszőtől kissé elállók, szürkével árnyalt pirosas gesztenyeszínüek; 
alig kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, simák, szür
kével sűrűn tarkázott gesztenyeszínüek; többnyire csak a gyümölcs-
peczkeken jelenkezök. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag, de nem 
durvaszövetüek; tojásdadok vagy széles tojásdadok; szabályosan el-
keskenyedő, rövidke és többnyire tompa hegyben végződök; csaknem 
laposak; néha visszásán öblözöttek vagyis széleiken lefelé hajlók ; alig 
íveltek; alsó lapjukon finoman és nem szembetünőleg szőrösek; felső 
lapjukon csupaszak, nem simák és nem fényesek, homályos fűzöldek; 
széleiken tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök rövid vagy rövides, vastag, merev, finoman szőrös, viola
szín pirossal inkább vagy kevésbbé mosott; kissé hanyatt görbülten 
elálló; egy vagy két, jókora nagy mirigye többnyire a nyélre helyezett. 
Levélpálhái kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. BrignoUe violette; Prune de Monsieur; Anglaise 
nőire; Monsieur ordinaire; Prune d' Orleans, stb. 

Leírói. L i e g e l , SC&ntniss 9az Qpfla/ioin&ny I I . 213. 
O b e r d i e c k , mit^sh. Standé, de^ 06stg,. III. 429. 
Mas , $'cimo(. fénéx-aCa, II. 37. és sokan mások. 

Észrevétel. Kedvező évjárással még vidékem mostoha viszonyai 
közt is rendkívül gazdagon terem: tehát megérdemli, hogy minden 
kertben helyet juttassunk számára legalább egy-egy fának. 
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97. Violaszínű királyszilva. 
(Boyale hátive; Violette Krtnigspflaume.)-

Származása. E kitűnő szilva, mely alakjánál és húsa finom ízé
nél fogva inkább a ringlók, mintsem a Király-szilvák közé tartozik, a 
londoni kertész-társulat gyűjteményében volt először fölemlítve, honnan 
csakhamar Amerikába is eljutott. Oberdieck, a ki az európai gyűmöl-
csészek közül legelőször ismertette meg e jeles fajt, az angol gyü-
mölcsészekkel együtt azt gyanítja, hogy Franeziaországból kell szár
maznia: de a franczia gyflmölcsészek műveiben e szilvának még neve 
sincs megemlítve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsen-
ből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam aug. közepe táján; hűvösebb tájakon sept. ele
jéig is eltart. 

Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded; néha csaknem zömök-tojásdad. Zöme a 

középtájnál fölebb, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden 
gömbölyödve boltozódik s szára körül kissé laposas véget alkot; hegye 
felé pedig rendszerint kissé összébbhuzódik s csaknem gömbölydeden 
végződik el. Előrésze és két oldala csaknem egyenlően domborodik 
ki ; de hátsó vagy vágányos része csak a száras vég felé van kidom
borodva, míg hegye felé lassudan fogyva lelapul. Vágánya igen sekély, 
alig szembetűnő, a gyümölcsöt csaknem egyenlő félre osztó. S z á r a 
rövides, vastag, finoman szőrös, rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán cse
kélyke lapos mélyedésbe helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén csak
nem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre vékony, de elég SZÍVÓS ; a gyümölcsről ennek értével, 
jól lehámozható; értével violaszín-barna, itt-ott kékes világos-piros 
foltokkal. Pontozata igen sűrű, sárgás pettyecskékből álló, mely pet-
tyecskék gyakran hálózatos vonalakká is összefolynak s emelik a gyü
mölcs szépségét. Hamva elég sűrű világos kék. 

BefseJB. Hűsa kissé zöldes aranysárga, finom, csaknem áttetsző, 
sugaras, tömött és mégis olvadó; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd 
savauynyal emelt, igen kellemes, a Zöld ringlóra emlékeztető finom, 
fűszeres-ízű. Magva, mely húsától, többnyire jól válik, a gyümölcs 
nagyaágához mért, ferdén kerülékes; hátsó része a száras vég felé, 
előrésze pedig a hegyes vég felé emelkedik jól k i ; két oldala csak 
mérsékelten domború, szelíden érdes és ráuczos; háta keskeny, tompa 
és csak a száras vég felé élestarójos. 

Fája. Elég erőteljes növésű, egészséges és edzett; korán és ked
vező viszonyok közt bőven is termő; rendetlenül ÍÖI- és szétálló, merev 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrű-
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lombos, de kellőleg szellős, szabálytalan alakú koronát alkotó. Szálas 
fának különösen alkalmas. Mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos 
talajban rendesebben és bővebben is terem, mintsem száraz vagy köny-
nyen kiszáradó, laza talajban. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
begyök felé kissé elvékcnyodók; egyenesek, alig könyökösek, bordázat-
lanok; folállók vagy nyilt szögekben szétállók; egész bosszúkban 
sűrűn és szembetünőieg szőrösek, violaszínnel árnyalt szennyesbaruák; 
aljnk felé sárgás vagy szürkés hártyával hálózatosán és majd sűrűbben, 
majd ritkábban bevontak; aljnk felé hosszas, hegyök felé pedig rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a 
veszszőtől inkább vagy kevésbbé elállók, simák, sötétgesztenyeszínűek; 
elég duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kupostojásdadok, hegyesek, sötétgeszte
nyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag, de hajlékonyszövetűek; itt-ott 
széles-tojásdadok; többnyire azonban széles kerülékesek; a gyümölcs-
peczkeken többnyire hosszas és visszástojásdadok; többnyire hirtelen 
elkeskenyedő, rövidke és majd éles, majd tompa hegyben végződök; 
laposak vagy laposteknösek; itt-ott visszásán öblözöttek vagyis szélei
ken lefelé hajlók; alig íveltek; nyelőkről majd vízirányosan elállók, 
majd és többnyire lefelé lógók; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső 
lapjukon csupaszak, igen simák, csak itt-ott ós szelíden babosak, bágyad
tan fénylők, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal sűrűn, de nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vas
tag, de hajlékony, finoman szőrös violaszin-pirossal kissé színezett; 
többnyire vízirányosan elállók; két, kiemelkedő mirigye közel a levél 
tányérjához vagy ennek szélére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, fogas-
lándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Miviam; Early royal. 
Leiről. O b e r d i e c k , mustv. SCan96. 5e« msti. VI. 277. és 

mások. 
Észrevétel. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban kevés 

haszonnal járna tenyésztése. Kellőleg nyirkos talajban megérdemli, 
hogy minden kertben helyet juttassunk számára. 
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98. Bavay ringlója. 
(Eeíne-Claade de Bavay; Bava>'8 Beiueclaude.) 

Származása. E kitűnő és terjesztésre méltó, becses szüvafajt Es-
peren őrnagy nyerte a Zöld-ringló magvárói s 1843-ban barátjának, 
a vilvordes-i királyi gyümölcsös kertek igazgatójának, Bavaynak nevéről 
elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban mindenfelé el van 
már terjedve. Ojtóvesszejét a hetvenes években több hiteles helyről 
kaptam meg: de vidékem mostoha viszonyai közt még egyszer sem 
termett. Úgy fáját, mint gyümölcseit Aradon írtam le Ottrubay Ká
roly, kir. járásbiró barátom kertében, a hol e faj rendkívül jól díszlik 
és gazdagon szokott teremni. 

Érésideje. Nálunk, az alföldön aiig. végén sept. elején; híivösebb 
tájakon oct. elejéig is eltart. 

MinŐségB. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Nagy vagy igen nagy; rendszerint jóval nagyobb a 
Zöld-ringlónál. 

Alakja. Tojásdad gönibalakú; két végén csak ritkán van úgy 
belapítva, mint a Zöld-ringló. Zöme középtájra esik, honnét mindkét 
vége felé csaknem egyenlően, de száras vége felé mégis kissé összébb-
huzódva boltozódik s mindkét sarkán belapított vagy többnyire csak 
tompa végben enyészik el. Két oldala és előrésze csaknem egyenlően 
domború; de előrésze a heg} es vég felé, szelíden le szokott lapulni. 
Hátsó vagy vágányos része rendszerint lapos domborodást mutat. Vá
gánya széles ós lapos, elég szembetűnő, a gyümölcsöt rendszerint egye
netlen félre osztó. Szára rövid, elég vastag, buukósan végződő, fino
man szőrös,' sáppadt-zöld, itt-ott rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán elég 
mély és inkább vagy kevésbbé szűk üregbe helyezett. Bibepontja a 
gyümölcshegyén, lapos mélyedéskében, a vágány vonala végén látható. 

Szine. Bőre vastag és elég SZÍVÓS, a gyümölcsről ennek értével 
meglehetősen lehámozható; elejénte halaványzöld ; értével zöldessárga; 
napos oldalán kissé élénkebb sárga s néha gyöngéd pirossal szeplőzött 
vagy pettyezett. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga vagy kissé zöldessárga, finom, siigaras, tö-
möttes, csaknem olvadó; leve bő, igen ezukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes fűszeresízű s e tekintetben a Zöld-ringlóval 
csaknem teljesen vetekedő. Magva, mely többnyire elég jól válik el 
húsától, a gyümölcs nagyságához mérve kicsinek mondható, csaknem 
kerülékes; száras végén hirtelen összeszűkült tompa csúcsban végződő; 
két oldala laposas-domború, érdes és kissé ránczos; háta elég széles, 
középtaréja jól kiemelkedő s a száras vég felé igen éles. 
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Fája. Fiatal korában csaknem bnjanövésű; később is egészséges 
és igen edzett; kissé későn fordul termőre; de aztán igen bőven, no
ha nem rendesen termő; elég nyilt szögekben fölfelé törekvő, de ké
sőbb a gyümölcs terhe alatt lefelé görbülő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, elég ritkás terebélyes koronát alkoti). 
Alkalmas szálasíanak és bokoralakú fának is; mély termőrétegü, kel
lőleg nyirkos, iszapos földben díszlik legjobban. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók, egyenesek, merevek; fölállók 
vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; hegyök felé szelíden bor-
dázottak; csupaszak, aljuk felé reezéshártyásak; napos félőkön söté-
tesbaruák; árnyas félőkön zöldesek és barnafoltosak; rendetlen 
levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, kissé hegyesek, 
csaknem lapulók, szürkésbarnák; a vesszők alján alig kiemelkedő, a 
vesszők hegye felé azonban jól kidiizzadt s két szélén bordázott tala
pon ülők. 

Virágrtigyei. Kicsinyek, kissé hasas, hegyeskuposak, csupaszak 
világos gesztenyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és ke-
ményets szövetüek; aljuk felé, hosszas kerülókesek; hegyök felé széles 
tojásdadok; rövidke, tompa hegyben végződök ; laposak vagy csak 
igen lapos-völgyesek; nem íveltek; gyenge korukban a vesszők hegyén 
pirossal színezettek; ért korukban csupaszak, simák, fényesek sötét
zöldek ; széleiken apró, tompa fogakkal nem mélyen, de sűrűn és sza
bályosan fűrészesek. Levelnyelők rövid, vastag, finoman szőrös, viola-
szín-pirossal kissé belehelt; csaknem vízirányosan elálló; két, igen 
kiemelkedő, jókora nagy mirigye közel, a levéllaphoz helyezett. Levél-
pálhái kicsinyek, keskeny, fogas és aljuknál szárnyaslándsásak, hamar 
elhullók, A gyümölcspeczkeken levő levelei, kisebbek és keskenyeb
bek, mint a vesszőkön levők; rövides, hajlékony nyelőkről lefelé 
konyulok. 

Hasonnevei. Monstrueuse de Bavay; Reineclaude monot. 
Leírói. L i e g e 1 SCynntniss 9c-z. S'fCaii/m&n, III . 116. 

O b e r d i e c k , mCustz. SCan3S. $&z ®6stÁ. III. 345. 
M a s , £e- Q í̂r̂ e-r, VI. 93. és mások. 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos földben megérdemlené, hogy minden 
kertben helyet juttassunk számára. Gyümölcsei befőzésre igen alkal
masak levén, nagy városok mellett, eladásra is méltó volna tenyésztenünk. 
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99. Bazalicza szilvája. 
(Quetscbe de Bazalinza ; Bazaliczas Zwetsche.) 

Származása. E jeles szilvát Liegel, brannaui gyógyszerész nyerte 
a Piros császárszilva magvárói s barátjának, Bazalicza Mátyás, nyitra-
pereszlényi plébánosnak nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. 
Napjainkban meglebetösen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesz-
szejét 1873-ban kaptam Reutlingenből, Dr. Lucastól. Több ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésldeje. Ang. közepe táján s eltart néha sept. elejéig is. 
Minősége. Nálam csak II. rendű csemege-, de I. rendű piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Többnyire visszás tojásdad vagyis szára felé összébb hú

zódó, mintsem hegye felé. Zöme többnyire középtájra esik; előrészén 
és két oldalán csaknem egyenlően és laposan domborodó; hátsó vagy 
vágányos része majd a száras vég felé, majd középtájon, jól kiemel
kedik s ez iitóbbi esetben nagyon hasonlít a Beszterczei szilvához, de 
ennél mégis szabályosabb-termetű. Vágánya igen csekély, majd egye
netlen, majd egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a csaknem 
középhosszú, középvastag, finoman szőrös, rozsdafoltos, kissé bnnkósau 
végződő; a gyümölcs sarkán, csekélyke mélyedésbe vagy csaknem a 
fölszínre, az előrész fölemelkedése mellé, kissé oldalt helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, be nem mélyedve, a íolszínen látható. 

Színe. Bőre elég vastag és SZÍVÓS, a gyümölcsről ennek értével jól 
lehámozható ; elejónte kékes-piros; értével feketéskék, sárgás pontokkal 
elég sűrűn, de nem szembetünőleg behintett. Hamva elég sűrű, vi
lágoskék. 

Belseje. Húsa sárga, teljes értével csak nem pirosassárga, elég 
finom, kissé szálcsás, lágy vagy csak kissé tömöttes; leve elegendő, 
cznkros, finom savanynyal emelt, elég kellemesízű; de a jó Beszter
czei szilvával e tekintetben éppen nem mérközhetik. Magva húsától 
kissé nehezen vagy legalább nem teljesen válik el; a gyümölcs nagy
ságához mért, csaknem lándsástojásdad, száras vége felé kissé hirte-
telen elkeskenyedö; érdes és kissé ránczos, de nem diizzadt-pofáa; háta 
keskeny; háttaréja alig emelkedik ki és csaknem végig tompaélü. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, edzett, korán és igen bőven termő; 
kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, szép lombos, de kellőleg szellős, terjedelmes 
magas koronát alkotó; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Min
denütt jól díszlik ugyan, de csak ott terem rendesen és gazdagon, a 
hol a talaj kellőleg nyirkos. Gyümölcsei még esős évjáráskor sem re
pedeznek föl egy könnyen s igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei- Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig észrevehetöleg könyösek, 
bordázatlanok, hegyökfelé azonban szelíden bordázottak; fölállók vagy 
éles szögekben fölfelé törekvők; aljuk felé hamvasak inkább, mintsem 
szőrösek; különben egész hosszukban csnpaszak, vörösesbarnák; a 
vastagabb vesszők apró, fehéres pontokkal sűrűn pontozottak s aljuk 
felé reczés hártyával ritkásan tarkázottak; rendetlen levélközűek. 

Riigyei. Kicsinyek vagy középnagyok, majd rövid és zömök, majd 
hosszas és karcsukuposak, hegyesek, fölfelé állók, sötétgesztenye-szí-
nűek; alig kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

VirágrOgyei. Aprók, tojásdadok, alig hegyesek, szürkés geszte-
nyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony és hajlékonyszövetűek; hosszas 
tojásdadok; itt-ott kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hosszas, de nem 
éles hegyben végződök" laposak vagy igen lapos-völgyesek, alig íveltek ; 
nyelőkről többnyire lefelé konyulok; alsó lapjuk idegein finoman szőrö
sek ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, bágyadt 
vagy csaknem sárgás zöldek; széleiken előre hajló, tompa fogakkal nem 
mélyen, de elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszil, középvastag, finoman szőrös, violaszínnel inkább vagy 
kevésbbé befuttatott; csaknem vízirányosan elálló; egy vagy két kie
melkedő, sárgás vagy barna mirigye a levéltányérhoz közel helyezett. 
Levélpálhái lándsásak. aljuknál szárnyaltak, hamar elhullók. A gyü-
mölcspeczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek, és ar;ínylag hosz-
szabbak, mint a vesszőkön levők; hajlékony nyeleikről többnyire lefelé 
lógók. 

Hasonnevei. Bazalicza's grosse blaue Zwetsche. 
Leírói. L i e g e 1, S£&tviitniss d&z S'ffawman, I l r . 5 3 . 

O b c r d i e e k , m^usiz. SCan3í. dc^ eSst4. III. 273. 
M a s , £& %í^e«, "VI. 139. 

Észrevétel. Könnyen kiszáradó, laza talajba nem való. Finomízű 
gyümölcsöket csak kellőleg nyirkos iszap- vagy agyagos földben képes 
teremni: inkább való tehát hazánk hegyes vidékeire, mintsem az alföldre. 
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100. Prunus Simonii. 
(Piunier de Simon.) 

Származása. E rendkívül érdekes gyümölcs újdonságot a Simon-
Loiüs testvérek családjának egyik tagja, Simon Jenő küldötte meg 
Parisba a természettudományi múzeumnak, a mennyei birodalomból, 
Chinából, hol, mint Franeziaország consulja egy időben tartózkodott. 
Mint a nálunk, Európában, ekkoráig cultivált gyümölcsnemektől tel
jesen különböző gyümölesnem, újdonságánál és különösségénél fogva 
is, csakhamar elterjedt mindenfelé. Ojtóvesszejét 1879-ben küldötte 
meg nekem bold. Glocker Károly barátom Enyingről. 1883-ban már 
nálam is gyümölcsözött. A ritka újdonságot kedvelők számára ezen
nel megismertettem azt körülményesen is. 

Érésideje. Jul. végén, aug. elején; de eltart aug. végéig is. 
Minősége. II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy; többnyire nagyobb a Zöld

ringlónál. 
Alal(ja. Szabálytalan; nem annyira szilva, mint lapos paradicsom-

alakú. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyen
lően boltozódik s mindkét sarkán széles, laposas karimában végződik. 
Két oldala és előrésze csaknem egyenlően s jól ki van duzzadva; 
hátsó vagy vágányos része csak kevéssé domború. Vágánya kivált a 
száras vég felé, mélyen és repedésszerűeu vágódik a gyümölcsbe; míg 
a gyümölcshegye felé elég sekélylyé válik s jobbról is, balról is la
pos ránczot vet s a ránczon tiil egy-egy, vele párhuzamosan futó la
pos barázdát is alkot. Szára igen rövid ; tágnyilásu, de fenekén össze
szűkülő, mély üregbe helyezett, melynek karimáját az egyik oldalon 
a vágány mélyedése bárázdolja át. Bibepontja a gyümölcs hegyén, 
szintén tágas és mély üregben látható. 

Színe. Bőre finom, de igen SZÍVÓI, sima és álltában, jellemzőleg 
és annyira zsirostapintatií, hogy megérintve a gyümölcsöt ujjunk he
gye is zsiros lesz. E zsirosság oly áthatóan illatos, hogy ujjunkon, 
melylyel a gyümölcsöt megérintettük, több óra múlva is jól érezhet
jük azt. Színe a gyümölcs bőrének elejénte világos czinóber vörös; 
értével csaknem sötétvérvörös. Pontozat nem látszik fölületén; egy-
egy rozsdafolt is csak elvétve találkozik rajta. Hamva ritkás, fehéres; 
de ez, a gyümölcs értével, teljesen elenyészik róla. 

Belseje. Húsa kajszínsárga, finom, sugaras, tömött és még teljes 
érett korában is ropogós ; leve elegendő, czukros, finom savanynyal 
emelt, kellemes, sajátszerűen és erősen illatos úgy, hogy e tekintetben 
valamennyi művelésbe vett gyümölcsünktől különbözik. Magva nem 
válik húsától; a gyümölcs nagyságához mérve kicsinyke, rövid kerü-
lékes, duzzadt és érdes pofás. 
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Fája. Egészséges és elég edzett; vígnövésfi, de nagy fát nem 
nevel, korán és, ha virágzásakor ótalomban részesítjük, bőven is 
termő; csaknem függélyesen fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beniházkodnak, sürűlombos, 
jegenyeszerű, sugár koronát alkotó. Kökény vagy szilva csemetékre 
ojtható. Úgy látszik, mindenütt jól díszlik: de, mert kora tavaszszal 
virágzik; ha ekkor a kései fagyok vagy hűvös esők ellen ótalomban 
nem részesül, többnyire meddő marad. Gyümölcsei erősen odatapad
nak a fához, hol az erős szelekkel is jól daczolnak. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók; egyenesek, nem könyökösek, sík fölületűek; 
csaknem függélyesen fölfelé törekvők ; egész hosszukban csupa-
szak, világos zöldek, napos félőkön szennyespirossal mosottak; 
apró, kiemelkedő, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Aprók, rövid kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől kissé 
elállók, bágyadtpirosak; alig kiemelkedő, bordázatlan szűk talapon 
ülők. 

Virágrügyei- Igen aprók, rövidke gyümölcspeczkeken csomósán 
jelenkezök. 

Levelei. Középnagyok; vékony és hajlékonyszövetüek; az őszi 
baraczkfa leveleire emlékeztető, hosszú-lándsásak; lassudan elkeske-
nyedö, hosszas és többnyire hátra és félre is görbülő, éles hegyben 
végződök; csatornásak, íveltek és széleiken rendetlenül hullámosak; 
alól-iblül csupaszak, simák, fényesek, élénk fűzöldek; széleiken igen 
apró, tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fürészesek. Levélnye-
lök rövides, középvastag, hajlékony, világospiros; inkább vagy ke-
vésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fölállók, 
igen keskeny és fogaslándsásak, hamar elhxillók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. T h o m a s a ^§uidc ptafácf'U-e'''-ha.n csak röviden jellemezte. 
Észrevétel- A szerfölött illatos gyümölcsöt kevés ember szereti: 

de, a ki szereti; ennél illatosabbat aligha találna. Kert és asztaldísz
nek bizvást helyet adhatnánk e furcsa szilvának is; hiszen fája alig 
foglal el több helyet, mint egy georgina virágbokor! 
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101. Saint-étienne-i szilva. 
(Prune de Saint-Etienne; Pflaume voa Saint-Etienne.) 

Származása. E jeles szilva származása bizonytalan; hihetőleg 
azonban Francziaországbdl, a Lyon melletti, Saint-Etienne-nevü vá
rosból származik. Különös azonban, hogy a franczia pomologok mxm-
káiban még neve sem fordul elö. Mas Alfonz, Pomologie générale 
czimű munkájában, C s ú c s o s - s z i l v a ( = Mamelonnée) név alatt, 
valósziniűeg a Saint-étiennei szilvát írta le. Igaz, hogy színre és néha 
alakra is nagyon egyezik ez iitóbbi a Csúcsos-szilvával; de érésidőre 
és fájának növényzetére nagyon különbözik ettől. Ojtdvesszeit 1870-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. első felében; csaknem egy jó héttel később érik, 
mint a Csúcsos-szilva. (Lásd e munka IL 479. lapján.) 

Minősége, Kitünőleg I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is. 
Aíaiíja. Tojásdad, néha csaknem szívalakil. Zöme közel esik szá

ras végéhez, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik, s 
majd vállat alkot s rövidke csácsban végződik, majd ismét 
szél esés ós lapos karimában végződik, mely esetben nyoma sincs 
rajta a csúcs-szerű emelkedésnek; hegyes vége felé pedig a gyümölcs 
rendszerint szelíden fogyva boltozódik s tompa végben enyészik el. 
Két oldala szelíden domborodik ki éppen lígy, mint előrészen és hátsó 
vagy vágányos részén is, a hol azonban mindig domborúbb, mint a 
Csúcsos-szilva. S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony, zöldes, itt-
ott rozsdapettyes ; majd a csúcsra, kissé oldalvást helyezett, majd a 
gyümölcs fölszínén, szűk mélyedésbe, mintegy erőszakosan benyomott. 
Vágánya többnyire igen sekély és lapos; néha csak egy vonal által 
jelzett; majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, kissé oldalt, a 
fölszínen látható. 

Színe. Bőre vékony, csaknem áttetsző; nem SZÍVÓS, de a gyü
mölcsről, ennek értével, mégis elég jól lehámozható; elejénte zöldes
fehér ; értével sáppadt-sárga; napos oldalán élénkebb sárga és gyöngéd 
kékespirossal kisebb-nagyobb terjedelemben márványzott vagy csak 
pettyezett. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Hiísa világos-sárga, sugaras, gyöngéd, csaknem olvadó; 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos 
és füszeresízű. Magva, mely húsától rendszerint jól válik, elég kicsiny, 
keskeny kerülékes, két végén kissé elhegyesedő; két oldala csak ke
véssé duzzadt és kissé érdes; háta széleses, tompa és taréjtalan. 

Fája. Fiatal korában vigan, később csak mérsékelten növő, egész-
84 
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séges és edzett; elég korán és igen bőven termő ; kns záltan szétálló 
s gyakran lefelé is görbülő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel sűrűn bernházkodnak, elég sűrűlombos, szabálytalan, lapos 
koronát alkotó. Alkalmas szálasfának és bokoralakú fának is. Minde
nütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos talajban rendesebben és bővebben 
is terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. 
Gyümölcsei teljes érésök idejéig, jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vékonyak vagy középvastagok, hegyök 
felé lassudan elvékonyodók; ritkán egyenesek, hanem kissé görbék és 
könyökösek, bordázatlanok; rendetlenül föl- és szétállók; egész hosz-
szukban csupaszak, violaszín-pirossal árnyalt barnák; árnyas félőkön 
zöldesek vagy zöldesbarnák; aljuknál csak ritkásan reczéshártyásak; 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőtől kissé 
eláUók vagy a vesszővel párhiizamosan fölfelé állók, szürkével tar
kázott pirosasbarnák; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, hegyesek, szürkével 
árnyalt pirosasbarnák; többnyire csak a rövidke gyümölcspeezkeken 
jelenkezők. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; kissé vastag, de elég haj-
lékonyszövetüek; tojásalakúak vagy széles kerülékések; nyelők felé 
gyakran keskenyebbek, mint hegyökfelé; többnyire igen rövidke és 
majd éles, majd egészen tompahegyben végződök; laposak vagy lapos-
völgyesek, nem íveltek, de gyakran kissé félre csavaró dók; alsó lap
jukon finoman és ritkásan szőrösek; felső lapjukon csupaszak, csak
nem fénytelenek, homályos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal elég 
sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides, elég vastag 
és merev, finoman szőrös ; violaszínpirossal inkább vagy kevésbbé szí
nezett; csaknem vízirányosan elálló; egy-két, kisded rairigykéje közel 
a levéltányérjához vagy éppen ennek szélére helyezett. Levélpálhái 
fejletlenek, keskenylándsásak, hamar elhullók. A gyümölcspeezkeken 
levő levelei aránylag hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön 
levők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
LeirÓi. L i e g e l , <?í&nníniss Qcz S^fÚMtme/n, Hl. 98. 

O b e r d i e c k , éífátsh. Stan9S. da^ 06stL III. 313. és mások. 
Észrevétel. E finomízü szép szilva megérdemli, hogy szilvate

nyésztésre kedvező, kellőleg nyirkostalaju vidékeken, minden kertben 
helyet juttassunk számára. Vidékem mostoha viszonyai közt csak ked
vező évjárással képes teremni. 
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102. Őszi ringló. 
(Reme-Claude d'automne; Herbst-Keineolaude.) 

Származása. E jeles szilva az amerikai Egyesült államokból szár
mazik. Roe Vilmos, lovag nyerte Newbnrgliban, az Uj-York államban. 
Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1874-ben kap
tam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Erik sept. közepetáján; néha korábban is, későbben is. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdadgömbölyű; néha csaknem szívalakii Zöme kissé 

a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozó-
dik s szára körül laposas karimában végződik; hegye felé pedig ren
desen összébbhnzódva boltozódik s hegyénél csaknem gömbölydeden 
végződik. Köröskörül csaknem egyenlően és szelíden van kidomborodva. 
Vágánya igen sekély, néha alig észrevehető, a gyümölcsöt többnyire 
kissé egyenetlen félre osztó. S z á r a rövid, elég vastag, finoman sző
rös, itt-ott rozsdapettyes; a gyümölcs sarkán szűk üregesébe helye
zett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, a föl
színen nemcsak látható, de ujjunkkal tapintva érezhető is. 

Színe. Bőre vékony, áttetsző, elég SZÍVÓS; a gyümölcsről, ennek 
értével, könnyen lehámozható; elejénte bágyadt fehéres-zöld; értével 
bágyadt-sárga; napos oldalán élénkebb sárga s néha piros szeplőkkel 
és pettyekkel ritkásan behintett. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Hiísa világos vagy zöldessárga, finom, áttetsző, sugaras, 
tömöttes, de gyöngéd és csaknem olvadó; leve bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízű. 
Magva, mely rendszerint jól válik hiísától, a gyümölcs nagyságához 
mért, hosszaskerülékes; két oldala csak kevéssé duzzadt, nem érdes, de 
elég élesen ránczos; háta tompa, taréja csak a száras vég felé emel
kedik ki és itt elég éles. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű; később is egészséges és edzett; 
korán és igen bőven termő; fölálló vagy kissé éles szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
sűrűlombos, magas koronát alkotó. Szálasfának különösen alkalmas. 
Mindenütt jól díszlik; de, hogy gazdagon teremhessen, ez is, mint 
átalában minden szilvaíaj, — kellőleg nyirkos talajt kivan. Gyümöl
csei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok; 
hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, bordázatlauok; 
fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosszukban 
esupaszak, sötét violaszín-barnák, hegyök felé világos violaszíuüek; 
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aljuktól kezdve fölfelé, jó darabon finom, reczés hártyával takartak 
rövid levélközüek. 

Rügyei- Jókora nagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vesszőtől kissé 
elállók, szürkével tarkázott sötétbarnák; alig kiálló, csaknem bordá-
zatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, pirosas gesztenyeszínűek. 
Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és kemé-

nyes-szövetűek; kerülékesek, itt-ott kerektójásdadok; a gyümölcs pecz-
keken többnyire visszástojásdadok; rövidke, tompahegyben végződök; 
laposak vagy laposvölgyesek, alig íveltek; nyelőkről a vesszők alján 
kisaé lefelé konyulok, egyebütt pedig csaknem vízirányosan elállók; 
alsó lapjukon is csak itt-ott, finoman szőrösek; felső lapjukon csupa-
szak, nem elég simák, de elég fényesek és élénk zöldek; széleiken 
tompa fogakkal nem mélyen, de elég sűrűn és elég szabályosan fürésze-
sek. LevéluyelÖk hosszas vagy középhosszú, középvastag, hajlékony, 
élénk violaszínnel mosott; csaknem vízirányosan elálló; egy vagy két 
mirigykéje, majd a levéltányér szélére, majd kissé alább, a nyélre he
lyezett. Levélpálhái fogazott áridomuak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Autumn Gage; Roe's Autumn. 
Leírói. R o y e r , Sí^iaí. da •pomol VII. 43. 

M a s , Se. %íy0í, VI. o3. 
0 b e r d i e e k, Sí^st^. Síandé. 9it. GőstL VII. 159. és mások. 

Észrevétel. Bárha csemegegyümölcsnek, a Zöld ringlóval, finom
ságra nem versenyezhet; de, mint ennél későbben érő és elég finom 
gyümölcs, megérdemli, hogy kérteinkben egy-egy fának helyet juttas
sunk számára is. 
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103. Pontbrianti szilva. 
(Prune de Pontbrianfc.^ 

Származása. B kitűnő szilva-újdonság eredetéről mit sem olvas
hattam még. A Simon-Lonis testvérek „Griiide partique-ja' szerint, le 
van írva a Pomologie de la Francé" czimű munkában, de sajnos! e 
munka nincs meg könyvtáramban. A ki érdeklődik a gyümölcsök ere
dete, száimazása iránt, hiszem, hogy ezen idézett munkában ebbeli 
tudvágyát kielégítheti. Ottrubay Károly, kir. járásbirő barátom ker
tében, Aradon láttam először egy fiatal fát terméssel megrakva e jeles fajból. 
Minthogy gyümölcseit a Guide pratique ect. 165-dik és a Pomol. Mo-
natshefte 188i3. évi folyama 134-dik lapján olvasható, rövid jellemzé
sekkel egyezőnek találtam és így a faj valódiságában nem kételkedem; 
ezennel bemutatom itt körülményes leírásban. 

Érésideje, Aug. végén, sept. elején. 
Minősége, I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alaí(ja. Szabálytalan gömbalakú; hegyénél úgy be van lapítva, 

hogy mintegy talpat képez, melyre jól fölállítható, száras végén pedig 
alacsony, tompakarimás csúcsban végződik. Zöme középtájra esik, hon
nét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de száras vége felé kissé 
összébbhuzódva boltozódik, mintsem hegye felé. Két oldala mindig 
duzzadtabb, mintsem elő és hátsó része. Vágánya majd lapos és igen 
sekély, majd elég jól bemélyed a gyümölcsbe, melyet majd egyenlő, 
majd szembetünőleg egyenetlen félre szokott osztani. Szára hosszas, 
vékony vagy középvastag, finoman szőrös, itt-ott rozsdapettyes; a 
gyümölcs sarkán, szvik üregesébe mintegy erőszakosan benyomott. Bi
bepontja a gyümölcs hegyén, a vágány alkotta mélyedés végén 
látható. 

Színe. Bőre vékony, de elég SZÍVÓS; a gyümölcsről, ennek érté
vel, jól lehámozható; elejénte világos violaszínpiros; értével sötét vi
olaszínpiros világosabb pirossal szelíden tarkázott. Pontozata apró, 
észre sem vehető. Hamva sűrű, világoskék. 

Belseje. Húsa zöldessárga, finom, csaknem olvadó; leve igen bő, 
igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és füsze-
resízű. Magva nem válik húsától, féloldalu tojásdad, száras végén hir
telen összekeskenyült, görbe csúcsban végződő ; két oldala igen duzzadt, 
kissé érdes és szelíden ránczos ; háta széles és tompa, de középtaréja 
a száras vég felé kissé kiemelkedik és elég éles. 

Fája, Fiatal korában csaknem bujauövésű, később is egészséges 
és edzett; korán és bőven termő; fólálló vagy elég éles szögekben 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervelikel jól beruház
kodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, fölfordított kupalakú koronat 
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alkotó. Szálas fának is, giilaíának is alkalmas; kellőleg nyirkos talaj
ban día/lik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, hajlékonyak, 
alig könyökösek, bordázatlanok ; folállók vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; egész hosszukban csupaszak, pirosas szennyesbarnák; al
juknál sárgás, reczés hártyával jó darabon és elég sűrűn bevontak; 
rendetlen, többnyire azonban elég hosszas levélközűek. 

RQgyei. Középnagy, hasasknposak, hegyesek, csaknem lapulók 
vagy a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók, szürkével tarkázott pi
rosasbarnák; elég duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Aprók, tojásdadok, hegyesek, szürkésbarnák; több
nyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Elégnagyok vagy középnagyok ; kissé vastag és elég 
keményszövetűek; csaknem kerekdedek vagy széles kerülékesek; rö
vidke, tompa hegyben végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé 
fölhajlók; nem íveltek, de hegyökkel gyakran kissé íélregörbülők ; alsó 
lapjukon finoman szőrösek; felső lapjiikon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylök, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal nem 
mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levéluyelök vékony, vagy 
középvastag, finoman szőrös, violaszínpirossal mosott, csaknem víz-
irányosan elálló; két kisded mirigye közel a levéltányérhoz vagy en
nek szélére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, igen keskeny, fogas és 
szárnyaslándsásak, nem tartósak. A gyümölcspeczkeken levő levelei 
kicsinyek, keskeny kerülékesek vagy lándsásak, laposak; lankadtan, de 
csaknem vízirányosan szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Minthogy a „Pomologie de la Francé"-ban közlött leírását 

nem olvashattam; azt, hogy ki írta ott le; nem tudhatom. Egyebütt 
pedig tudtommal nem írta le senki. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén s átalában mindenütt, 
hol a talaj kellőleg nyirkos, megérdemelné, hogy egyetlenegy, tiri kert
ből sem hiányozzék e szép és jó szilvafaj. 
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104. Nagy czukorszilva. 
(Grosse Zuckerzwetache.) 

Származása. Bizonytalan. Liegel és Oberdieek, a kik körülményes 
leírásban először ismertették meg, csak annyit mondanak eredetéről, 
hogy Németországban, kivált pedig Hanoverában, különféle, népies 
elnevezések alatt, sokhelyt el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepétől, aug végéig; néba sept. közepéig is 
eltart a fáján. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint nagyobb a középszerűnél. Nagynak csak 

azért nevezték el; mert van a németeknek ennél jóval kisebb cznkor-
szilvájuk is. 

Alal̂ ja. Hosszas tojásdad. Zöme középtájra vagy kissé fölebb, 
a száras vég felé esik, honnét szára felé elég hirtelen gömbölyödik s 
szára körül tompa karimában végződik; hegye felé pedig rendszerint 
összébbhuzódva boltozódik s tompahegyben végződik el. Két oldalán 
laposas domború és az előrész felé kissé összekeskenyedő; hátsó része 
azonban jól kidomborodik s csaknem félhold-alakú vonalat ír le. Vágá
nya igen sekély, gyakran észre sem vehető, a gyümölcsöt többnyire 
egyenetlen félre osztó. A gyümölcs nagyobbik oldala, mind két végénél 
kissé fölebb szokott emelkedni, mint a kisebbik. S z á r a rövides 
vagy középhosszú, elég vékony, csiipasz, itt-ott rozsdapettyes, világos 
zöld; a gyümölcs sarkán, kissé tág és mély üregesébe helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, a fölszínen látható. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS ; a gyümölcsről, ennek értével jól 
lehámozható; elejénte pirosaskék; értével csaknem kékesfekete ; apró 
sárga pontocskákkal elég sűrűn, de nem szembetünöleg behintett s 
néha apróbb-nagyobb ragya-szeplöcskékkel is tarkázott. Hamva 
sűrű, kékes. 

Belseje. Húsa fehéres sárga, finom áttetsző, sugaras, tömötté s 
de nem oly húsos, mint a Beszterczei szilva; leve elég bő, czukros, 
igen gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes , de mégsem oly finomízű, 
mint a jó Beszterczei szilva. Magva, mely hiísától többnyire jól válik, 
hasonlít kissé a beszterczei szilva magvához; alakja lándsás vagyis 
két végén összekeskenyedő hegyben végződik; csaknem laposas és 
kevéssé érdespofás; hátgerincze jól kiemelkedik, de tompataréjos. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, igen edzett; elég korán és kedvező 
évjáráskor, még vidékem mostoha viszonyai közt is elég bőven termő ; 
rendetlenül föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, terjedelmes koronát alkotó. Szá-
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las fának kfllönö'?en alkalmas. Mindenütt jól díszlik. Gyíimölesei esős 
évjáráskor sem repedeznek föl s még teljes érésök iTtán is jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok, hagyok felé 
mindinkább elvékonyodők; egyenesek; alig könyökösek; fölállók vagy 
nyílt szögekben fölfelé törekvők; bordázatlanok; finoman és alig ész-
revehetöleg szőrösek; napos félőkön violaszín-pirossal árnyalt barnák, 
árnyas felökÖn zöldesek; aljnk felé, jó darabon fehéres, reczés hár
tyával bevontak; rendetlen levélközűek. 

Rűgyei. Középnagyok, hossza?, karcsukiiposak, hegyesek, a vesz-
szőtől kissé elállók; szürkével kissé tarkázott szennyesbarnák; elég 
duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, pirosas-barnák; csak 
is a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Nagyok vagy igen nagyok; elég vastag, de hajlékony-
szövetüek; széles kerülékesek vagy visszástojásdadok; rövidke, torapa
hegyben végződök; laposak, széleiken gyakran lefelé hajlók; alig ível
tek ; nyelőkről többnyire lefelé csüggök; alsó lapjuk idegein szőrö
sek ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, világos 
zöldek; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal szabálytalanul fíirészesek. 
Levélnyelök középhosszú, középvastag, finoman szőrös; vízirányosan 
elálló vagy lefelé görbülő; egy vagy két mirigykéje többnyire a 
levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái elég nagyok, hosszasak, szárnyas 
és fogaslándsásak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Hermhauser blaue Eierpflaume. 
Leírói. L i e g e 1, ^í&ii/ntniss 3iz, S'fíaumcn, 11. 81 . 

O b e r d i e c k , <9ü%wífs. MandL 5c^ 0Ésti. III . 271. Tud
tommal mások még nem írták le. 

Észrevétel. Piaczi elárúsításra is, aszalványnak is alkalmas gyü
mölcsei végett, a hol a talaj kellőleg nyirkos, mindenütt megérdemelné, 
hogy helyet adjunk számára kérteinkben. 
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105, Onderka damascénaja. 
(Damas d'Onderka; Ondorka's Damasoaue.) 

Származása. E jeles szilvát Liegel nyerte a Normaani perdrigon 
magvairól és barátjának, a Linzben lakó, Dr. Onderka József, cs. k. 
orvosi tanácsosnak nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Még 
napjainkban sincs érdeme szerint elterjedve. Ojtóvesszejét még csak 
1883-ban kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Nálam még 
nem termett; de említett barátomnál már bemutatta a leírásokkal 
jól egyező gyümölcseit, melyekről e jeles fajt körülményes leírásban 
már is bemutathatom. 

Érósideje. Aug, végén sept. elején ; hűvösebb tájakon sept. köze
péig eltart. 

Minősége. I. rendíi csemegegyüraölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Kissé szabálytalan és ferde gömbalakú. Zöme középtájra 

esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de szára felé mégis 
kissé összébbhuzódva boltozódik és mindkét sarkán tompán vagy kissé 
talpasán végződik. Két oldala és előrésze csaknem egyenlően és jól ki 
van domborodva; de hátsó vagy vágányos része csak a száras vég felé 
domborodik jól k i ; míg a gyümölcshegye felé mindinkább lelapul. 
Vágánya többnyire igen lapos és sekély; de a gyümöles két sarka felé 
elég észrevehetöleg bemélyed s a gyümölcsöt többnyire egyenetlen félre 
osztja. S z á r a rövid, vastag, finoman szőrös, kissé bunkósan végződő; 
a gyümölcs sarkán, inkább vagy kevésbbé szűk és mély üregbe helye
zett. Bibepontja a gyümölcshegyén, a vágány vonala végén látható. 

Színe. Bőre vastag és SZÍVÓS, savanykás, de a gyümölcsről, ennek 
értével, jól lehámozható; értével kékesfekete. Pontozata ritkás, alig 
szembetűnő. Eozsda folt csak elvétve mutatkozik a gyümölcsön. Hamva 
sűrű, világoskék. 

Belseje. Húsa zöldessárga, finom, csaknem áttetsző, sugaras, tömöt-
tes; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kel
lemes, füszeresízű. Magva, mely húsától igen jól válik, a gyümölcs 
nagyságához mért, csaknem visszás tojásdad vagyis száras végén kes
kenyebb, mint hegyes végén; két oldala csak kevéssé duzzadt és kevéssé 
érdes; háta elég széles; középtaréja jól kiemelkedik és elég éles. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; fólálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, 
gömbalakú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának; iszaplerakodásból 
álló, kellőleg nyirkos talajban igen jól díszlik és bőven terem. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, i t t -ot t 
szelíden bordázottak; egész hosszukban sűríin szőrösek, szennyesbarnák, 
árnyas félőkön zöldesek; rendetlen, többnyire azonban rövid levélkö-
zűek. 

RÜgyei. Középnagyok, inkább vagy kevésbbé rövidkuposak, kissé 
hegyesek; a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott 
barnák; elég kiemelkedő, két szélén bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadkuposak, kissé hegyesek, pirosas szeny-
nyesbarnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; kissé vastag, de elég 
hajlékonyszövetüek; széles tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire 
hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé rövid hegyben végződök; 
laposak; kissé íveltek; nyelőkről kissé lefelé konyulok; alsó lapjukon 
szőrösek; felső lapjukon sem egészen csupaszak, bágyadtan fénylök, 
homályos vagy csaknem sötét-zöldek; széleiken tompa fogakkal elég, 
mélyen, de szabálytalanul fürészesek. LevélnyelÖk rövid, elég vastag 
merev, finoman szőrös, violaszínpirossal színezett; csaknem vízirányosan 
elálló; egy-két mirigykéje többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levél-
pálhái fejletlenek fogazott áridomuak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L i e g e 1, S(e>nntniss Bcz &'fCawme,n, I V . 36. 

O b e r d i e c k , Mii^d-!,. SCandi. 9az 06sU. III . 361. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Hogy bőven teremjen; ez is megkívánja, mint min
den szilvafaj, hogy a talaj kellőleg nyirkos legyen. Ott azután, hol e 
kellék megvan, megérdemli, hogy helyet juttassunk számára minden 
kertben. 
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106. Lőweni szép, 
(Belle de Louvain; Schöne von Löwen.) 

Származása. Bivort, a ki először ismertette meg e szép és nagy 
szilvát, csak annyit említ eredetéről, hogy a Van Mons féle lőweni 
kertben fedezte fel, a hol 6011 számmal volt megjelölve. Van Mons 
nyerte-e magról vagy számos barátja közül valamelyik küldötte-e neki ? 
kérdés maradt Bivort előtt is. Meglehetősen el van már terjedve min
denfelé. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenból. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aiig. első felében; hűvösebb tájakon aug. vé
géig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Aiai(ja, Tojásdad; szára felé többnyire hirtelen összehúzódó és 

rövidke, tompa csúcsban végződő, de hegyes végén tompán, csaknem 
félgömb-alakulag végződő. Zöme néha csaknem középtájra, gyakran 
azonban fölebb, száras vége felé esik. Előrésze kevésbbé domború, 
mintsem hátsó vagy vágányos része, a hol a gyümölcs, — kivált szá
ras vége felé, — jól ki van duzzadva, de aztán a gyümölcs he
gyes vége felé mindinkább le van lapalva. A gyümölcs két oldala 
rendszerint csak szelíden domború. Vágánya lapos és sekély; néha 
azonban — kivált a gyümölcs közepe tájától egész a hegyéig, — 
szembetünöleg be van mélyedve s majd egyenlő, majd egyenetlen, 
félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid, vastag; néha pedig hosszas 
középvastag, ritkásan és finoman szőrös, itt-ott rozsdapettyes; a gyü
mölcs sarkán, szűk mélyedéskébe helyezett, melyet karimás talpával 
egészen betölt. Bibe pontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala vé
gén, kissé oldalt, csaknem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre finom, de elég SZÍVÓS; a gyümölcsről ennek értével, 
meglehetősen lehámozható; elejénte pirosba játszó kékesbarna; értével 
csaknem bársonyfekete. Pontozata igen apró sárgás, szabad szemmel 
észre sem vehető. Egy-egy rozsda foltocska néha mutatkozik fólületén. 
Hamva kékes, elég sűrű. 

Belseje. Húsa sárgás vagy zöldessárga, elég finom; tömöttes, 
de kevésbbé húsos, mint a Beszterezei szilva; leve elegendő, czukros, 
gyöngéd savanyuyal emelt, kellemes fűszeresízű. Magva, mely húsától 
néha elég jól, néha pedig nehezen válik, a gyümölcs nagyságához mért; 
száras végén csúcsban, hegyénél pedig tompán végződő; két oldala 
laposas-domború, kissé érdes és száras végén ránczos; háta nem szé
les, de taréja a száras vég felé jól kiemelkedő és elég éles. 

Fája. Fiatal korában bujanövésű; később is egészséges és igen 
edzett; korán és igen bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő 
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ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sörűlom-
bos, magas, felfordított kupalakii koronát alkotó. Alkalmas szálasfá
nak is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos talaj
ban gyakrabban is, bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, mint 
sem száraz talajban. Gyümölcsei esős évjáráskor sem repedeznek föl 
s teljes érésök idejéig jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, karosnak vagy középvastagok ; 
begyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek; alig könyökösek, 
szelíden bordázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; 
egész hosszukban csnpaszak, sötét vérvörösek; aljuknál reczés hár
tyával majd sűrűbben, majd ritkábban bevontak; rendetlen levélkö-
zűek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vesszőkkel 
párhuzamosan fölfelé állók, pirosasbarnák; inkább vagy kevésbbé ki
emelkedő, szelíden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyeí. Középnagyok, tojásdadkuposak, hegyesek, sötét gesz-
tenyeszínűek; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Nagyok; kissé vastag és durvaszövetüek; széles kerülé-
kesek; néha hegyök felé szélesebbek, mintsem nyelők felé; rövidke 
hegyben végződök; laposak vagy széleiken lefelé hajlók és rendetlenül 
hullámosak vagy csaknem fodrosak; nyelőkről inkább vagy kevésbbé 
lefelé konyulok; alsó lapjukon is alig észrevehetőleg szőrösek, felső 
lapjukon pedig csnpaszak, nem simák, de elég fényesek, élénk fűzöl
dek ; széleiken jókora nagy, kissé tompa fogakkal elég mélyen, de nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vastag, merev, vízirá-
nyosan elálló; egy vagy két, szembetünőleg kiemelkedő mirigye közel 
a levél tányérához helyezett. Levélpálhái kicsinyek, lándsásak, aljuk
nál finoman szárnyasak, igen hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , SCtusíí^. SCa^ide. 9w ®6stL VI. 207. 

Mas , S'o'moí. ^énévaU, II. 59. és mások. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű, hegyes vidékein egy 

kertből sem volna szabad hiányoznia e szép, nagy és jó szilvának: de 
az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén járna némi haszonnal 
tenyésztése. 
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107. Mainz-i korai, 
(Précoce de Mayence; Miinzer Frühzwetsohe.) 

Származása. E becses szilvafajt, mely a közönséges Magyaválő 
vagyis Beszterczei szilvához úgy alakja mint színére és belső minősé
gére nézve, szóval csaknem minden tekintetben hasonló, Oberdieck 
ismertette meg először. Hozzá, Oberdieckhoz , bizonyos Hohenstein Kon
rádtól, Mainzból került e faj, mely Mainz környékén, Hohenstein nagy
atyja kertéből kezdett elterjedni, a hová előbbi birtokosa a kertnek, 
egy franczia a folyó század elején Prancziaországból hozhatta a fajt. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Oberdiecktól, Jeiusenből. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam ang. elejére esik; átalában pedig bárhol is, jó 
két héttel előbb érik, mint a Beszterczei szilva. 

Minősége. I. rendű csemege- és kitünőleg I. rendű háztartási 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Tojásdad, két sarkán tompán végződő, mint a Beszter

czei szilva. Zöme többnyire a száras vég felé esik, honnét szára felé 
hirtelen gömbölyödve boltozódik s tompa végben enyészik e l ; hegye 
felé pedig rendszerint kissé összébbhuzódva boltozódik és szintén tom
pán végződik el. Előrésze és két oldala csaknem egyenlően és szelíden 
dombortí; hátsó vagy vágáuyos része azonban a száras vég felé jól 
kidomborodik, de a hegyes vég felé szelíden lelapul. Vágánya sekély 
a gyümölcsbe csak a hegyes vég felé mélyed be kissé és majd egyenlő, 
majd kissé egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid vagy 
rövides, ritkásan és finoman szőrös, zöldes, itt-ott rozsdapettyes; szűk 
üregesébe, mintegy erőszakosan benyomott. Bibepontja a gyümölcs 
hegyén, a vágány vonala végén, csaknem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre finom, kissé SZÍVÓS ; a gyümölcsről, ennek értével 
jól lehámozható; kékes fekete, itt-ott barnafoltos. Pontozata igen 
finom, ritkás, alig észrevehető. Rozsda csak ott látszik fölületéu, a hol 
a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. Hamva sűrű, világoskék. 

Belseje. Húsa zöldessárga vagy bágyadt aranysárga, finom, tömött, 
mint a Beszterczei szilva; leve elég bő, igen czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes-ízű éppen mint a jó Beszterczei szilva. Mag
vaváló. Magva hosszas tojásdad, száras végén rövid csucsosan, hegyénél 
pedig tompán végződő; két olda laposas és csak a száras vég felé 
van szelíden kidomborodva; háta kissé széles; középtaréja, különösen 
a száras vég felé, jól kiemelkedik és elég éles. 

Fája. Kellőleg nyirkos földben vígan nő, nagy és tartós életű fát 
nevel; korán e's igen bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben 
fölfejé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bnruházkod-
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nak, elég sűrűlombos, felfordított kúpalakú, de nem szabályos koronát 
alkotó. Alkalmas szálasfának; mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyir
kos talajban rendesebben, bővebben és finomabbízű gyümölcsöket te
rem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. Gyümöl
csei teljes érésök idejéig jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvas
tagok, hegyök felé elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, 
bordázatlanok, éles szögekben fölfelé állók; egész hossziikban csnpa-
szak, violaszínpirossal árnyalt sötétbarnák; aljuknál finoman reczés-
hártyásak; rövid levélközűek. 

Rüyyei. Kicsinyek vagy középnagyok; hosszas, karcsukuposak, he
gyesek ; a vesszőtől kissé elállók; szürkével tarkázott pirosasbarnák; 
jól kiduzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadkuposak, hegyesek, pirosasbarnák 
nemcsak a gyümölcspeezkeken, de gyakran a vezérvesszök rügyei mel
lett is jelenkezők. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok; a vesszők hegye felé ki
sebbek ; vastag és keményszövetűek; tojásdadok vagy kerülékesek; 
többnyire rövidke, tompa hegyben végződök; nyelők felé gyakran kes
kenyebbek, mint hegyök felé; laposak vagy lapos-völgyesek; itt-ott 
visszásán öblözöttek; inkább vagy kevésbbé íveltek; alsó lapjukon 
finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, nem simák, bágyadtan 
fénylök, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal nem mélyen, de 
sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy közép
hosszá, elég vastag, finoman szőrös; csaknem vízirányosan elálló; egy 
vagy két, kiálló mirigykéje a levél tányérjához közel helyezett. Le-
vélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. A gyümölcspeezkeken levő le
velei csaknem lándsásak, mindkét végükön elkeskenyedők; nyelőkről 
ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. O b e r d i e c k , üeCa,,st-c. Man96. 9&t> 0UL VII. 67. és 

dCüisl^. cUle>ncdsáe'ft& 1873. évf. 170. lapján. Tudtommal mások még nem 
írták le. 

Észrevétel. Minthogy a jó Beszterczei szilvától ligyszólván miben 
sem különbözik; megérdemli, hogy minden kertben helyet juttassunk 
számára. Nagyvárosok mellett, piaczi elárasításra, nyereséges volna 
nagyban is tenyésztenünk; mert akkor vihetnök, a piaczra gyümöl
cseit, a mikor a Beszterczei szilvának még hire sincs ott. 
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Roi Edouard, Edward királykörtéje. 
Rokkantak kolmárja, 259. sz 295. 
Rendelet, Tömzsi. 
Royer Ágost, 258. sz. 293. 

Lap. 
Saint-amandl vajoncz 260. sz 297. 

„ 0-alen, Saint-ghislaini körte. 
Saint-Germain Vauquelin, Vauquelin kör

téje. 
Saint-gíjislaini körte, 261. sz 299. 
Sans-peau, Q-yengehéju nyári. 
Sickler frankhölgye, 263. sz 803. 
Sicklers Franzmadame, Sickler frank

hölgye. 
Siedenhurger Butterhirn, Német nemzeti 

bergamot. 
Sommer Zuckerhirn, Nyári czukorkörte. 
Sp'dte Hardenpont, Hardenpont kései, 

vajoncza. 
Síicrée d'éti. Nyári czukorkörte. 
Száraz Marczi, 262. sz 301. 
Thiessoise, Amanlis vajoncza. 
Tlmerlinc/cx, Taerlinckx. 
Tomheau de Vamatewr, Uj-Poiteau. 
Tougard kobakja, 264. sz 305. 
Totigard's Flaschenbim, Tougard ko

bakja. 
Tömzsi, 266. sz 309. 
Trochener Martin, Száraz Marczi. 
Tuerllnckx, 265. sz .'̂ OT. 
Uj-Poiteau, 267. sz 311. 
Van Mons kolmárja, Rokkantak vadon

cza. 
Varenne de Fenille vajoncza, 269. sz. .sis. 
Vaiiqnelin, Vauquelin körtéje. 
Vauquelin körtéje, 268. sz 313. 
Vanquelins Saint-Oermain, Vauquelin 

körtéje. 
Vrai-Beurré bronzé, )Bronzos va 
Wakre hroncirte lierhsOm-n,) joncz. 
Wilkelmine, Amanlis vajoncza. 
Worontzoii}'s Butterhirn, Worontzow va

joncza. 
Worontzow vajoncza, 270. sz 317. 
Zartschalige Sommerhirn, öyengehéju 

nyári . 
Zöld csíkkörte, Horváth fügekörtéje. 

85 
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XX, -^IJOCLÚJ^. 
Lap. 

Alantalma, 214 sz 481. 
Atantapjel, Alantalma. 
Alexandre, Sándor czár. 
American Golden-Russet, BuUock pepinje. 
Amerikai parmén, 215. sz 483. 
Amerikai színes, 212. sz 477. 
Amerikanische Staaten-Pwmöne, Szövet

ségi piirmén. 
Angol király, 213. sz 479. 
Anyóka fontos, 2io. sz 473. 

A%TaNaUnia, } Sándor ozár. 
Aromatique de Comouaüles, Cornwallis-i 

zamatos. 
Áttetsző fehér, ÁttPtszö sárga. 
Áttetsző sárga, 2 l i . sz 475. 
Auhertin, Sándor czár. 
Barbaria, 208. sz 469. 
J^avharie, Barbaria. 
Bántfy Pál, 186. sz 425. 
Belga gránát renet, 209. sz. . . . 471, 
Belgisohe Oranatreinette, Belga gránát-

renet . 
Belle de Boshoop, Boskoopi szép. 

_ de Chatenay, 1 T-, j • 
" de Doné, [ D°^á- ' ^ö""'-
„ Josephine, Anyóka fontos. 

Ben-Davis, 206. sz 465. 
Beregi sóvári, 177. sz 407. 
Bernát herozeg, 207. sz 467. 
Bíborpiros agátalma, 198. sz 449. 
Boisbunel kalvilja, 199. sz 451. 
Bonum, 196. sz 445. 
Borowitsky, 197. sz 447. 
Borsdorf ognon, Hagymaalaku ma-

sánczki. 
„ „ d e Rudolph, Eudolf 

masánczkija. 
Boskoopi szép, 192. Bz 487. 
Bődikers Wildling, Bödiker vadoncza. 
Bödiker vadoncza, 193. sz 439. 
Brabanti herczegnö, 190. sz. . • • • 433. 
Braunauer Rosmarínapjel, Braunaui roz-

marin. 
Braunaui rozmarin, 191. sz. 435. 
Bullok pepinje, 188. sz 429. 

CalviUe de Boisbunel, Boisbunel kalvilja. 
„ de neige, Hó kalvil. 
„ rayée d^automne, Őszi csikós 

kalvil. 

Lap. 
Calvüle rose, Rózsakalvil. 

„ rouge de Páques, Húsvéti piros 
kalvil. 

Canterbury, 189. sz 431. 
Cliarlammosky, Borowitsky. 
Charles de Pétery, Pótery Károly. 
Coé aranycseppje, 184 az 421. 
Coé's Qolden-Drop, Ooe aranycseppje. 
Comte Nicolas Zichy, Zichy Miklós gróf. 
Oorail, Sándor czár. 
Oomish aroviatic, ) Cornvallisi 
Cormvalliser Oévmrzapfel, ) zamatos 
Cornwallisi zamatos, 185. sz 423. 
Der Weilhiirger, Weilburgi alma. 
Dietzer Mandelreinette, )Dietz:man-
Dietzer rothe Mandelreinette ) dularenet. 
Dietzi mandularenet, 182. sz 417. 
T-, , ' < Moldvai alma. 
JJomnesk, ) 
Doué-i renet, 183. sz . . 419. 
Duchesse d'Oldenhurg, Borowitsky. 
Early red Margaret, Piros Margitalma. 
Edler-Sóvári-Á'pjel, Nemes sóvári. 
JSiser rouge, Tartós piros alma. 
Emperear Alexandre, 1 

„ „ I-er. ) Sándor czár. 
„ de Síissie, j 

Englische Aagt, Bíborpiros agátalma. 
Englischer kleinersteinpepping, Kemínyke 

pepin. 
Englischer Königsapjfel, Angol király (?) 
Englische rothe Winter Parmilne, Téli 

piros parmén. 
Entz-féle rozmarin, 181. sz 415. 
Etlins Reinette, E t l in renetje. 
Etiin renetje, 180. sz 413. 
Fardée eV Amerique, Amerikai színes. 
Favorité de Livonie, Virginiai rózsaalma 
Fédérale, )c .• „t > • • 
Fédéral pea,^min, fzovetsegi parmén. 
Fényesházi rózsaalma, 178. sz. . . . 409. 
Florianer Rosenapfel, Floriani rózsa

alma, 
Floriani rdzsaalma, 179. sz 411. 
Focke renetje, 174. sz 401. 
Focké's Reinette, Focke renetje. 
Frangée, Eégibb császári alma. 
Franklins Ooldpeppiiy,H.xighe axMiy pe

pinje. 
Fremy, i75. sz „ 403. 
Friiher Hainbuttenapfel, Őszi csíkos 

kalvil. 
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Lap. 
Oelineau Fremy. 
Oestreifter Herbstcalmll, Őszi csíkos 

kalvil, 
,, Impérial, Alantalma. 
,, Rosenapfel, Flórian! rózsaalma. 

Ooldpepping von Qrangii, Grange arany-
pepinje. 

Qoulte d'or de Oog, Coe aranycseppje. 
Oötterap/el, Moldvai alma. 
Ch-af Nikolaus Zichy, Zichy Miklós gróf. 
Qraf Nostiz, Nostiz gróf. 
Grand Alexandre, Sándor czár. 
Qrange, Q-range aranypepiiije. 
Grange aranypepinje, 172 397. 
Grunge's Apple, ű-range arauypepinje 
Orane porlugiesische Reinette, Portngall i 

kormos renet. 
Grignoni alma, 173. sz S99. 
Grosser edler Prinzessinapfel, Alantalma. 
Hagymaalaku masanczki, 170. sr,. . . 393. 
Harbert renetje, 171. sz 395. 
Harberts Rambonrreinette, \ Har -
Harberts Reinettartiger-Rambour, \ bért 
Harberts Reinette, Jronetje. 
Hartwig dszi almája, 168. sz 389, 
Hartioigs Herbstap/el, Hart^vig őszi al

mája. 
Hausmütterchen, Anyóka fontos. 
Herrenapiel, Moldvai alma. 
Herweg renetje, 203. sz 459. 
Herweg''s Reinette ) Herweg re-
Herweg^s weisse Reinette ) netje. 
Herzog Beimhard, Bernát herozeg. 
Hodenberg renetje. 169. sz 391. 
Hoya-I aranyrenet, 166. sz 385. 
Hoyasche Goldreinette, Hoyai arany

renet. 
Hó- kalvil, 167. sz 387. 
Hughe aranypepinje, 164. sz 381. 
Huglies Golden Pippin, \TT , 
HnWs Goldpeppiig, ^ S ^ T e " ^ 
HxcghesneuerGoldpepping,) v v i 
Húsvéti piros kalvil, 165. sz 383. 
Impériale ancienne, ) Rágibb császári alma 
Imperiale magnifique, ) " 
Jolánka, 162. SÍ 377. 
Kaiser Alexander, Sándor ozár. 
Kari von Pétei-y, Pótery Károly. 
Kaupanger, Kaupangi alma. 
KaupangI alma, 160. sz 373. 
Keményke pepin, 202. sz 457. 
Kenti fehér pepin, 161. sz 875. 
Kék muskatály, 135. S7. 323. 
Kirke's Lemon Pippin, Zsófia királyni5. 
Kleiner Steinpepping, Keményke pepin. 
Knack ponciné, Nemes pepin. 
Kőnigin Sophiensapjfel, Zsófia királynő . 
La Weilbozirgeoise, Weilburgi alma. 
Lemon Pippin, Zsófia királynő. 
Lte/iiinder Liebling, Virginiai rózsa

alma. 

Lap. 
LoiseVs Ilerzogin von Brabanf, Brabauti 

herczegnö. 
Lothringer bunter Streifling, Kózsa kalvil. 
Madérai renet, Zsófia királynő. 
Magnifique, Régibb császári almn. 
Magnmn bonum, Bonum. 
Magyalné almája, Simonffy piros. 
Magyar kormos renet, 200. sz. . . 15 3. 
Magyar rozmarln, 134. sz 321. 
Magyarrozmarin, Entz-féle rozmarin, (de 

hibásan.) 
Mandelreinette, Dietzi mandula renet. 
Markod! alma, íiQ. s« 325. 
Markodi nSzsir, Markodi alma 
Manss Reinetle, Mauss renetje. 
Mauss renetje, 137. sz 327. 
Ménagére, Anyólsa foutos. 
Moldva! alma, 158. sz 369. 
Mosolygó, 18.'. sz 427. 
Nagy nemes herczegnö. Alantalma 
Neel renetje, 159 sz 371. 
NeeVs Reinette {Dornkaat-féle,)'Se&\ re-

netjfi. 
Nemes pepin, 217. sz 487. 
Nemes sóvári, 176. sz 405. 
New-York Pippin, Ben Davis. 
Nortiiern Spy, 156. sz .365. 
Nostiz gróf, 157. sz 367. 
Nyár! daru, 201. sz 455. 
Oignon de Borsdorf, Hagymaalaku ma

sanczki. 
Oliolander's Reinette voti SorgvUet, Sorg-

vlieti renet. 
Őszi csíkos kalvií, 154. sz 363. 
Papeieu ramiiurja, 155. sz. 361. 
Pearmainrouge d^hiver, Téli piros parmén. 
Pepin blanc de Kent, Kenti fehér pepin. 
Pepin d'or de Hughe, Hughe arany

pepinje. 
Pettyes roppanó pepin, Nemos pepiu. 
Pétery Károly, 163. sz 379. 
Piros Margitalma, 152. sz. 357. 
Pogácsa blanc (Z' hiver, Téli fehér po

gácsa. 
Pomme d'aunée, Alantalma. 

„ de Oanterlmry, \ 
„ de Cantorbéry, > Oaaterbury, 
„ de Canterbwy, ) 
„ Can'ée, Alantalma. 
„ d' Éoe, Piros Margitalma. 
„ Frémy, Fremy. 
„ de Grignon, Q-rignoni alma. 
„ Httghe\9, Hughe aranypepinje. 
„ de Jéi'iisalem, Virginiai rózsa

alma. 
„ de Livre, Anyóka fontos. 
„ Marguerite, Piros Margitalma. 
„ de Moldavie, Moldvai alma. 

Pomona britanica, Sándor czár. 
Portugál!! kormos renet, 153. sz. . . 359 . 
Punktirter Knackpepping, Nemes pppiii. 

35* 
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Lap. 
Purpun-othei- Agatapfel, ) Bíborpiros 
FurpuirotherWinter-Agatapfél^e.gé,taXiaia,. 
Hamlour 'Papelete, Papeleu lambúrja. 
Ravatflac, 2i8. sz. • 489 
Jied Winler Peannain, Téli piros parmén. 
Heine Sophie, Zsófia kiiályüö. 
Reinette amande, Dietzi mandularenet. 

„ helle de Boskoop, Boskoopi szép. 
„ de Bulloch, Bullook pepiaje. 
^ de Cantorhéry, Canterbury. 
„ de Doné, Doué-i renet. 
„ duchesse de Brabant, Brabauti 

lieiozegnö. 
„ d' Etlin, Etlin reiietje. 
„ grise hongroise, Magyar kormos 

renet 
„ grise d^orée americain, Bullook 

pepinje. 
„ gríse de Porlngal, Portugalli 

kormos renet. 
„ Harheii, Harbert renetje. 
„ Hoyasche, Hoyai aranyrenet. 
„ de Mauss, Mauss renetje. 
„ pta«e, HagymRalakumasáncki. 
„ Quarrendon, Piros MargitaJma. 
„ de Scipio, Scipio r netje. 
„ van Mons, Van Mons renetje. 
„ von Canterhury, Canterbury. 
„ DOJi Doné, Douéi renet. 
„ von Madeira, Zsófia királynő. 

Régibb császári alma, 15(). sz 3S3. 
Révali alma, Áttetsző sárga. 
Rode !r«/p-.É»'oon, Bíborpiros agátalma. 
Roi d' Ani/letei-re, Angol király. 
Romarin de Braunau, Biaunau-i roz-

marín. 
Romarin hongrois, Magyar rozmarin. 
Roode Paasch Apple, Húsvéti piros 

kalvil. 
Rose de Fényesháza, Pényesházi rózsa

alma. 
„ de Saint-Florian, Plóriáni rózsa

alma. 
„ de Fi?i7!níe,Virginiai rózsaalma. 

Rosenapj'el von Fényeshúza,¥énj6ahá,z\ 
rózsaalma. 

Rothe Winterparmane, Téli piros parmén. 
Rotker Eiserapfel, Tartós piios alma. 

„ Hei-bst Aniacalvül, Őszi csíkos 
kalvil. 

„ Margarethenapfél, Piros Margit-
alma. 

„ . Osler-Calvill, Húsvéti piros kalvil. 
, ««» ^ ' W i ' , ) s i m c i f y piros Rouge de ümwnffy, ) ' 

Rózsakalvil, 151. sz 355. 
Rudolf masánczkija, 219. s .̂ . . . 491. 
Rudolplis Zioiehelborsdorfer, Rudolf ma

sánczkija. 
Sándor czár, 148. sz 849. 

Lap. 
íSctóiemajp/eZ, Hagymaalakumasánozki. 
Schnee-Calvill, Hó-kalvil. 
Schöne von Boskoop, Boskoopi szép. 
Scipió renetje, 149. sz 351. 
Scipioa Reinette, Scipio reuetje. 
Siberischer Glasapjel, Virginiai rózsa

alma. 
Simonffy piros, 146. sz 345. 
Simonffy roih, Simonfify pirus. 
Sorgviieli renet, 147. sz 347. 
Spanischer Pepping, Spanyol pepin. 
Spanyol pepin, 144. sz 341. 
Stone Pippin, Keményke pepin. 
Striped Quarrendon, Piros Margitalma. 
Szabadkaer Szercsika, Szabadkai nagy 

szerosika. 
Szabadkai nagy szercsika, 216. sz.. . 485. 
Szaha Kaer {sic!), Szabadkai nagy 

szercsika. 
Szegedi szercsika, Szabadkai nagy szer

csika. 
Szövetségi parmén, 145. sz 348. 
Tartós piros alma, i4::i. sz 837. 
Téli ananász, Bernát herczeg. 
Téli fehér galambka, 148. sz 339. 
Téli fehér pogácsa, 140. sz 833. 
Téli piros parmén, 141. sz 385. 
Tiszaháti sóvári, Beregi sóvári. 
Transparente jaune, ) Áttetsző 
Transparente de Saint-Léger, ) sárga. 
Uj-yorki pepin, Ben Davis. 
Ungarische graue Reinette, Magy ar kor

mos renet. 
Ungarischer Rosmarinapfel, Magyar 

rozmarin. 
Uri alma, Moldvai alma. 
Vandenabeele, 188. sz 329. 
Van Mons Goldreinette, )Van Mons re-
Van Mons Reinette, ) netje. 
Van Mons renetje, 189. sz 8.31 
Von Hodenberga Reinette, Hodenberg re

netje. 
Virginiai rózsaalma, 204. sz 461. 
Virginischer Rosenapfel, ) Virgi-
Virginischer Sommer-Rosenapfel,) niai 

rózsaalma 
Weilburgi alma, 205. sz. . • • • • 463. 
Weiaser Kentischer Pe2:)pin5',Kenti fehér 

pepin. 
„ Pogácsa-Apfel, Téli fehér po

gácsa. 
„ Winter-Taubenapfel, Téli fehér 

galambka. 
Winter Ananas, Bernát herczeg. 
Winter Qtieen, Zsófia királynő. 
Yankee Parmane, Amerikai parmén. 
Zentelki magoitcz, Bánffy Pál. 
Zichy Miklós gro'f, 194. sz 441. 
Zsófia királynő, 195. sz 443. 
Ziwiebel-Borsdorfer, )Hagymaalaku ma-
Zwiebel-Masanczker) sánczki. 
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III- Sziil-̂ á,]s:-
Lap, 

Anglaise nőire, Uri szilva. 
Anna Lawaon, Lawson sárga szilvája. 
Antunin Qage, Őszi ringló. 
Bavay ringlója, 98. 9z 528. 
Bavay's Reinedaude, Bavay riuglója. 
Bazalicza szilvája, 99. sz . 525. 
Bazalicza's grosse blaue ZwetscJie,) Bazali-
Bazalicza's Zwetsche, ) cza 

szilvája. 
Belle de Louvain, Löweni szép. 
Bergthold korai szilvája, 87. sz.. . . 501. 
Besziercsei nyakas, Gömöri nyakas. 
Blaue Eierpflaume, Kék tojás szilva, 
Bose piros szilvája, 95. sz 5i7. 
Brassai szilvája, 88. sz D03. 
Brignolle violette, Uri szilva. 
Damas de Matigeron,) , , . . . 

„ d' Onderka, Onderka damascénája. 
Damascene von Maugeron, Maugeroni 

szilva. 
Diapvée blanche, Fehér diapré. 
Dorée de Lawson, Lawson sárga szil

vája. 
Early royal, Violaszinű király szilva. 
Fehér diapré, 85. sz 497. 
Feineund Oule, ) T-I- -X 
Fine-bonté, ) í^»nom-jó. 
Finom-jó, 86. sz 499. 
Friihe von Bergthold, Bergthold korai 

szilvája. 
Gömörer Zwetsche, Gömöri nyakas. 
Gömöri nyakas, 83. sz 493. 
Qrosse Zuckerawetsche, Nagy czukor-

szilva. 
Hegyes szilva, 84. sz. 495. 
Herbst-Eeineclaude, Őszi ringló. 
Herrenpflatatie, Uri szilva. 
Henmhanser blaue Eierpjlaume, Nagy 

ezuLor siilv;i. 
Kék tojásszilva, 91. sz 5Ü9. 
Königspflaume VÍH Matigeron, Maugeroni 

szilva. 
Laubinger czukorszilvája, 92. sz. . 511. 
iMubingers Catharinenpfiaume ) Lauhin-
Laubingers Ziic/cerzwetsche, ) ger czu

korszilvája. 
Lawson sárga szilvája, 93. sz 513. 
Lawsons gélbe ZĴ aMDie,) Lawson sárga 
Lawsons Qolden, ) szilvája. 
Létricourt szilvája, 94. sz 515. 

Lap. 

Löweni szép, 106. sz . , , . . . . .539 
Mainzer Frühzwetsche, Mainzi korai. 
Mainzi korai, 107. sz. . . . . . . 541. 
Margarethensptíaume, Margit szilvája. 
Margit szilvája, 8n, sz 505. 
Maugeroni szilva, 90. sz. 507. 
Miviam. Violaszinű királyszilva. 
Monsieur, ) „ . ^ ^ j , ^ ^ 
Monsieur ordinaire, ) 
Monstrueuse de Bavay, Bavay ringlója. 
Nagy czukor szilva, 104. sz 535. 
Onderka damascénája, 105. sz 537. 
Onderka's Damascene, Onderka damas

cénája. 
Őszi ringló, 102. s". . . . . . . . . 581. 
Pflaume von Létricourt, Létricourt szil

vája. , 
„ von Saint-Etienne Saint-étiennei-

szilva. 
Pontbrianti szilva, 103. sz 533. 
Précoce de Bergthold, Bergthold korai 

szilvája. 
Provinzzwetsche, Hegyes szilva. 
Prune de Marguerite, Margit szilvája. 

„ de Mayence, Mainzi korai. 
„ oe Monsieur, Uri szilva. 
„ á' Orleans, Uri szilva. 
,, de Pontbriant, Pontbr iar t i szilva. 
„ de Saint-Etienne. Saint-étiennei 

szilva. 
Prunier de Simon, Prunus Simonii. 
Prunus simonii, 100. sz 527. 
Quetsche de Bazalicza, Bazalicza szilvája. 

„ de Oömör, Gömöri nyakfis. 
„ de Létricourt, Létricourt szilvája. 
„ pointtce, Hegyes szilva, 

Reine-Claude d' automne, Őszi ringló. 

Roe's autumn, Őszi ringló. 
Royale hátive, Violaszinű királyszilva. 
Saint-étienne i szilva, iOl. sz . . . . 529, 
SchSiie von Löioen, Löweni szép. 
Spitzzwetsche, Hegyes szilva. 
Úri szilva, 96. sz 519. 
Violaszinű királyszilva, 97. sz.. . . 521. 
Violette Konigspffaume, Violaszinű király 

szilva. 
Von Bose's rolhe Zwetsche, Soae piros. 

szilvája. 
Wafire loeisse Diaprée, Fehér Diapré. 





XARTA^LOM. 
I. Gyümölcsészetí vegyes értekezések. 

Lap. 
1. Ápolgassuk gyümölcsfáinkat 3. 
2. A paradicsomalnia-fáról 9. 
3. A gyümölcsfajok érésideje, minősége, nagysága és alakjáról. . 13. 
4. Milyen gyümölcsfajok valók az alföldre? 24 
5. Néhány szó hazai gyümölcsfajaink érdekébea 36. 
6. A gyümölcsök magyaros elnevezéséről 41. 
7. Az elfagyott vagy egérrágott fákról 50. 
8. Hogyan tehetnénk szert gyökerestől nemes gyümölcsfákra. 56. 
9. A névtelen gyümölcsfajok meghatározásáról (1877.) . . . 62. 

10. Az ismeretlen gyümölcsfajok meghatározásának nehézségeiről. 67. 
11. Az 1881-diki gyümölcstermésről 79. 
12. Pusztítsuk a hernyót! 83. 
13. A Baltavári ökörszem-cseresayéröl 104. 
14. A sóvári almáról 113. 
15. A Orbai almáról (1880-ban.) 122, 
16. Az Orbai almáról (1884-ben) 129 
17. A gyümölcsfák átojtásáról 140. 
18. A nyers gyümölcs szállításáról 148. 
19. Az ojtóvessző-üzletröl 157. 

11. Gyümölcseim körülményes leírása. 
A.) Körték ' 171. 
B.) Almák 321. 
C.) Szilvák 493. 

Betűrendes névjegyzéke az ezen lII. kötetben leírt 
gyümölcsfajoknak és ezek hasonneveinek 543. 

«JKQHYV-% 



k ;bl< . * 1̂  ^^ ^<4-piJtA, 





I^\\J^ 






