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116. Schmidberger piros renetje. 
(Porame Schmidberger; Schmidbergers rothe Eeinette.) 

Származása. E becses és terjesztésre méltó almafajt Liegel, brau-
naui gyógyszerész nyerte magról s barátjának, a Linz melletti, Szent-
Flóriánról elnevezett zárda íönökének, Schmidbergernek nevéről elke-
keresztelve, kezdette elterjeszteni. Körülményes leírásban Schmidberger 
mutatta be először 1836-ban a világnak „Beiti'age zur Obstbaumzucht* 
ezimű munkájában. (IV. 148. 1.) — Ojtóvesszejét 1871-beu kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom hatá
rozottan valódi. 

Érésideje. Nálam Okt.—Nov. hűvösebb tájakon Februárig is eltart 
s nem szokott fonnyadni. 

Minősége. I. rendö csemege- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Többnyire jóval nagyobb a középszerűnél. 
Alaí(ja. Kúpos gömbalaku; néha lapos gömbalaku; egyik oldalán 

többnyire hizottabb, mint a másikon; hanem azért elég szabályosan 
boltozott síkfelületű. Zöme középtájra, többnyire azonban alább, száras 
vége felé esik, honnét szára felé szeliden domborodva boltozódik s elég 
széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig szeliden összehúzó
dik s igen tompa, kúpos végben enyészik el. S z á r a közép hosszú 
vékony vagy középvastag, fás, görbe, kissé bunkósan végződő; szépen 
kikanyarított, tágnyilásu, de mély és szűk üregbe helyezett, melynek 
falait majd finom, majd cserepes rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e 
jókora nagy, uyilt, vagy félignyilt; rendetlenül felálló és fehér moly
hos osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbó mély, többnyire la
posas üregben ülő, melynek falait csak néha teszi egy-egy lapos ráncz 
vagy barázda egyenetlenné és sík karimájáról is csak alig észrevehető, 
bordás emelkedés nyúlik le néha a gyümölcs derekára, melynek kerek-
dedsége majd mindig szép szabályos marad. 

Színe. Bőre vékony, sima, ledörzsölve fényes; elejénte bágyadt 
zöld; értével zöldes sárga vagy arany sárga ; napos oldalán, sőt gyak
ran köröskörül is, elejénte komor, később pedig derültre változó vér
piros, szakadozott csíkokkal sűrűn bevonalozott s a csíkok közt piros
sal annyira bemosott, hogy a csíkok is alig tűnnek szembe; árnyas 
felén azonban rendszerint nagyobb foltokban takaratlan marad az 
alapszín. Pontozata ritkás, apró, alig szembetűnő, de a piros színben 
eléggé szembetűnő fehér pettyecskék alakjában jelenkező. Rozsdaalak
zatok a szármélyedést kivéve ritkáa tűnnek elő íeiületén; de feketés 
ragyafoltok többször találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, porhanyó és pezsgő ; leve bő 
vagy elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, íűsze--
resízű. Maktokja uyilttengelyü; uyilt fiókjaiban tojásdad, barna, ép 
magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid tölcséralaku. 
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Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán és igen bőven termő; 
rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel ós pecz-
kekkel jól beruházkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, gömb-
alaku koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; alkalmas 
szálas iának is, bokoralaku fának is, helyben és talajban nem váloga
tós ; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé mindinkább elvé-
konyodók; egyenesek; bordázatlanok; fölállók vagy elég éles szögek
ben fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn fehérmolyhosak; ért 
korukban is csak aljuk felé csupaszak, világos vörössel árnyalt sötét 
barnák. Jókora nagy, kerek, fehéres pontokkal igen sűrűn és szembetű-
DŐleg pontozottak; rendes levélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem hároraszögűek, laposhátuak, tompahe-
gyűek, lapulók; barnaszinűek, nagyrészt azonban sűrűn fehérmolyho
sak; alig kiálló, lapos ós csak két szélén és röviden bordázott talapon 
ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hoszas kúposak, tompa hegyűek, sötét
barnával tarkázottak, sűrűn fehér molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag és keményes-szövetűek, tojás
dadok, itt-ott kerülékesek; hoszas, éles, kissé félrecsavarodó hegyben 
végződök ; laposak vagy csak lapos teknősek; itt-ott rendetlenül hul
lámosak ; nem íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csu
paszak, bágyadtan fénylök, világos zöldek; széleiken apró, kerekhegyfl, 
itt-ott pedig éles, többnyire kettős fogakkal sűrűu, de nem szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök inkább rövid, miut középhosszú, vastag, merev, 
molyhos, tövénél sötétviolaszin pirossal mosott; majd vízirányosan el-, 
majd igen rézsunt fölfelé álló. Levólpálhái majd áridomuak, majd kes
keny lándsásak, kissé szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei változó nagyságúak, igen hosszak, keskenykerűlékesek, laposak; 
szótálló, merev nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Schmidbergers Reinette; Schmidbergers rothe, Win-
terreiuette. 

Lelrői. O b e r d i e c k , Jllustr. Handb. der Obstk. IV. 489. 
L e r o y , Dict. depomol. IV. 806. Másoktól még nem olvas

tam leírását. 
Észrevétel. E szép és jó alma nagyon megérdemelné, hogy ha

zánkban mindenütt, a hol a földnek nyáron át is mindig meg van a 
kellő nyirkossága, nagyban is elszaporítauók. Lazatalaju vidékeken, itt 
az alföldön, kevés haszonnal járna tenyésztése; mert itt a mutatkozó 
almatermést mindig idő előtt lepusztítják az eszelények vagy a túlontúl 
elszaporodott, másféle, kártékony rovarok. 
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117. Dietzi arany renet. 
(Eeinette—dorée de Dietz ; Dietzer Goldreinette.) 

Származása. E kitűnő, téli almafajt a Masánczki alma magvárdl 
Biber, dietzi polgár nyerte e század eleje körül. A világon mindenfelé 
el vau már terjedve. Ojtóve.sszeját 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senbö]. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága kétség
telen. ^ 

Erésideje. Nálam Nov.—Jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemegegyűmölca. 
Nagysága. Kisded; gyakran pedig középnagy. 
Alakja. Gömbölyded vagy hengeres kúpos; bárha egyik oldalán 

gyakran kissé hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon; mégis 
igen szép, szabályos-termetű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik, de szára körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe 
felé pedig rendszerint összébl) húzódik s csonkakűpos végben enyészik 
el. S z á r a rövid, vastag, húsos; néha vékony, fás és kissé buokósan 
végződő; szépen kikanyarított, elég tágas ós inkább vagy kevésbbé 
mély üregbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek; majd suga
ras rozsda mázzal bevontak. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rövid, 
fölálió vagy hátra is görbülő, molyhos és törékeny osztványaival csak
nem a fölszínre vagy tágas ugyan, de igen sekély üregben ülő, mely
nek alján csillagalakúlag elterülve, szelid ránczok láthatók, melyek 
azonban sem a karimán, sem a gyümölcs derekán hullámos vagy bor
dás emelkedéseket nem alkotnak. 

Színe. Bőre finom, sima, száraz, kissé érdestapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos czitromsága; értével aranysárga, napos oldalán 
halvány rózsaszínnel bemosott s élénkebb piros, szakadozott csíkokkal 
szelíden becsapkodott. Pontozata elég sürü; jókora nagy, fehéressel 
szegett, fahéjszínű rozsdapettyekböl álló, elég szembetűnő. Rozsdaalak
zatok helyenkint, majd minden gyümölcsön találkoznak; néha kiemel
kedő rozsdaszemölcs is mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, itt-ott gyöngéd, sárgás árnyalattal, finom 
tömött, porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéd savauynyal emelt, igen 
kellemes, az Orleansi renetre emlékeztető, finom fűszeresízű. Magtokja 
csaknem egészen zárttengelyü; zárt és szűk fiókjaiban, számos, hosszas 
tojásdad, hegyes, kávészínbarna, ép magot rejtő. Kehelycsöve rövidke, 
tölcséralakú. 

Fája. Egészséges, vígnövésű, igen edzett; korán és igen bőven 
termő; hirtelpu fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek később a ter
més súlya alatt lefelé görbülnek; ritkás lombozatú, terepélyes koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalauyon. Alkalmas szálas fának inkább, 
mintsem egyébbalakú fáknak; helyben és talajban nem válogatós ; 
gyümölcsei igen jól állják heljökefc a fán. 

23* 
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Vesszei. Számosak, igen bosszak, karcsúak, hegyök íelé még inkább 
elvékouyodók; egyenesek vagy itt-ott elgörbülök, hajlékonyak, könyö-
kösek; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; szelíden bordá-
zottak; egész koszukban finoman molyhosak, itt-ott csupaszak, homá
lyos violaszínbarnák; apró, kerek vagy kissé hoszas, fehér pontokkal 
elég sűrűn és elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, szívalakűak, iaposhátúak, lapulok, sűrűn fehér-
molyhosak ; alig kiálló, hosszan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, szennyes barnák, 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok; fölebb csak középnagyok; 
elég vékony és hajlékony szövetnek; kerülékesek vagy hoszas és széles 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyült, rövidke, éles hegyben végzó'dők; csak
nem laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; alig íveltek; csáknem víz-
irányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhosak}; felső lapjukon 
csupaszak, simák, elég fényesek, csaknem sötétzöldek ; széleiken előrehajló, 
apró, kissé éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fflrészesek.Levélnyelök 
középhosszú, elég vastag vagy középvastag, merev, molyhos, tövénél 
élénk violaszínnel mosott; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
keskenyláudsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd 
nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, laposak, hullámo
sak, rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei, lieinette de Dietz; Dietzer Wintergoldreinette. 
LeirÓi. D i e 1, Kemobstsorten. Almák, Icörték. VI. 100. 

O b e r d i e c k , Illastr. Ilandh. der Obstk. I. 509. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 657. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjárás-
kor, milyen volt az 1881-iki, terem szépen fejlődött, csaknem középnagy 
gyümölcsöket. Száraz óvjáráskor itt igen aprók gyümölcsei. Nyirko
sabb, kötöttebb talajban széles elterjesztésre méltó hazánkban min
denütt. 
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118. BIenheimi renet. 
(Blenheim-Pippin; Goldreinette von Blenheim.) 

Származása. E tekintélyes nagyságú, kitűnő almát, Leroy szerint, 
a íolyó század elején egy pék nyerte magról Woodstockban (Angolhon, 
Oxford megye), honnét kezdetben ,Woodstock-i papin,* később Marlbo-
roug berezegnek Woodstock közelében fekvő, ,Blenheim"-nevű lak
helye után „BIenheimi pepin* név alatt kezdett elterjedni. Napjainkban 
már sokféle hasonnév alatt mindenfelé el van terjedve. Hasonnevei szá
mát hazánkban is megszaporitották egygyel. Halason, — nem tudva 
valódi nevét — »Oreg kormos" név alatt ismerik és szaporítják. *) Ojtó-
vesszejét 1871-töl kezdve, több hiteles helyről is meghozattam. Több 
ízben termett pi'óbafámon. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct.—dec.; htivösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. T. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; néha igen nagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku; néha kissé magasnak látszó; egyik 

oldalán gyaki'an hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; de külön
ben elég szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme középtájra vagy csak 
kissé alább, a száras vége felé esik, honnét mindkét vége felé csaknem 
egyenlően, de kelyhes vége felé mégis többnyire kissé összébb húzódva 
boltozódik s mindkét végén elég széles, laposas karimában végződik. 
S z á r a rövid, néha csaknem középhossszu, vastag vagy középvastag, 
kissé húsos; tágnyilásu, de szíík és mély üregbe helyezett, melynek sima 
falait finom, sugaras rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e nagy, nyilt; 
fölálló, de hegyükkel hátragörbülő, rövides és molyhos osztványaival 
tágas és elég mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain apró rán-
czok és bordácakák váltakoznak, szelíden hullámossá téve a kissé ferdén 
álló karimát s néha elenyésző lapos bordákként a gyümölcs derekára 
is fölvonulva. 

Szine. Bőre finom, de özivó.s, sima, száraztapintatu, elég fényes; 
elejénte sárgás zöld; értével aranysárga, napos oldalán bágyadt piros
sal belehelt s közben közben élénkebb pirossal márványozott vagy sza
kadozott csíkokkal becsapkodott. A napnak jól kitett példányai, dr. 
Lucas szeriut,hasonlítanak szinezetökben a jól kifejlődött Téli arany parmén 
almához. Pontozata fahéjszínű, elég sűrű, de kevéssé szembetűnő. 
Rozsda ritkán mutatkozik íölületén: de egyes, fahéjszinü rozsda-sze
mölcsök vagy feketés ragya-foltok gyakrabban találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, félfiuom, tömöt-
tes, elejénte roppanó, később porhanyó; leve igen bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres-ízű. 

*) Erről engem Yass Elek, városi fökertész értesit«tt és tetfc bizonyossá. 



358 

Magtokja nyilttengelyü; tágas és kissé nyilt fiókjaiban kevés ép ma
got rejtő. 

Fája. Igen erőteljes, egészséges és edzett; nem korán, de aztán 
bőven termő; föl és szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcsvesszök-
kel és peczkekkel kellőleg beruházkodnak, sürűlombos, de elég szellős, 
terjedelmes koronát alkotó. Mindenféle alma alanyon díszlik. Alkalmas 
szálas fának és bokoralaku fának is. Mindenütt jól díszlik; de csak kel
lőleg nyirkos talajban terem rendesen és szépen kifejlődött gyümölcsö
ket, melyek aztán igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, merevek, hegyök felé 
is csak keveset vékonyodók; egyenesek, uoba kissé köuyökösek ; itt-ott 
szelíden bordázottak; fölnllók vagy nyílt szögekben fölíelé törekvők, 
sürüu fehér molyhosak; itt-ott csupaszak, homályos vörössel árnyaltak 
vagy zöldes barnák; aljuknál fehéres, szakadozott hártyával takartak; 
kisebb nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas fehér pontokkal nem sűrűn 
és nem szembetünőleg pontozattak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Közép nagyok tojásdadok, tompa-liegyüek, lapulok, igen 
sürüu fehórmolyhosak; alig kiemelkedő, hárombordás, széles tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Nagyok, tojásdadok, tompahegyűek: aljuknál szennyes 
barnák, hegyöknel sűrűn fehérmolyliosak. 

Levelei. Nagyok, vastag és elég keményszövetüek; széles tojásda
dok; majd szabályosan majd hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé 
hosszas hegyben végződök; laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; kissé 
íveltek; nyelőkről majd vízírányosan elállók, majd kissé lefelé konyu
lok; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, simák, fénye
sek, csaknem sötét zöldek; széleiken előre hajló, jókora nagy éles 
fogakkal sűrűn és elég szabályosan íűrészesek. Levélnyelök rövid, igen 
vastag, merev és molyhos, tövénél violaszinpiros; nyilt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái majd kicsinyek, majd elég nagyok, szétállók, 
széles lándsásak; tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó alakúak 
és nagyságnak, hullámosak; mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Woodstock pippin; Blenheim pippin ; Blenheim orange 
Nortwick pippin; Perle d'Augleterre stb. 

Leirói. H e n n a u , Annál, de pomol. II. 7. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 139. 
L u c a s , lUustr. Handb. der Obstk. I. 515. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevi's haszonnal járna 
tenyésztése: de kellőleg nedves talajban mindenütt megérdemelné, hogy 
hazánkban nagyban is tenyészszük. 
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119. Kőnig fleini almája. 
(Eönings Fleiner.) 

Származása. Württembergben két, külömböző almafajt is nevez
nek fleini almának, az egyik a K i s f l e i n i (== Kleiner Pleiner), a 
m á s i k a K ö n i g f l e i n i a l m á j a (== Königs Fleiner). Alakra és 
szinre jdformán egyezik e két faj; de ez utőbbi kétszer, sőt három
szorta is nagyobb, mint az előbbi. Miért nem nevezték tehát a néme
tek a fönnebbi almát N a g y f l e i n i a l m á n a k ? Hihetőleg azért; 
mert a fönnebbi nem származik a Heilbronn melletti „Flein" nevű 
faluból; hanem valamely König-nevfl kertész vagy birtokos kertében 
jött valahol, egyebütt napvilágra és onnan terjedt el fönnebbi neve 
alatt. — Ojtóvesszéjét 1870-ben kaptam Dr. Lucastól, Reutlingenből. 
Többízben termett már nálam. Fajom határozottan valódi. 

Érésideje. Nálam Sept.—Oct,; hűvösebb tájakon Nov. végéig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és díszgyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Hengeres kúpos vagy hengeres gömbalaku; egyik oldalán 

rendszerint hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a kö
zéptájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödik s szára körül elég széles, lapos karimában végződik; 
kelyhe felé pedig szelíden fogyva boltozddik s többnyire ferdén cson
kázott kúpos végben enyészik el. S z á r a rövid, vastag, néha húsos, 
finoman molyhos; elég tágnyilású, de szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek sokáig zölden maradó, szépen kikanyarított falait néha áttet
sző, finom rozsdamáz takarja. K e l y h e nagy, nyílt vagy félig nyíl t ; 
összehajló, de hegyökkel kissé hátragörbüiő, hosszas és molyhos oszt-
ványaival többnyíre tágas ós mély, laposíenekü és finoman ránczoltfalu 
üregben ülő, melynek ferdén álló karimáján inkább vagy kevésbbó 
éles-ormók váltakoznak, melyek aztán lapos bordák alakjában az egész 
gyümölcsön végig nyújtózkodnak, de annak kerekdedségót alig zavar
ják meg. 

Színe. Bőre finom, de elég szívós, sima, fényes, gyöngédtapintatu; 
elejónte sáppadt, csaknem fehéres zöld; értével zöldes sárga vagy élénk 
sárga; napos oldalán világos vörössel kisebb-nagyobb kiterjedésben be
mosott vagy belehelt. Pontozata ritkás, alig szembetűnő s többnyire 
csak a bőr alul áttetsző fehér pettyek alakjában jelenkező. Rozsda-íol-
tok vagy szeplők csak elvétve találkoznak fölületén, feketés ragya-fol
tok azonban többször mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, néha sárgásba játszó fehér, elég finom, velős 
és porhanyó ; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
noha nem eléggé fűszeresízű. Magtokja uyilttengelyű; tágas ós kissé 
nyílt fiókjaiban csak kevés, hosszas tojásdad, hegyes, barnaszínű, ép 
magot rejtő : kehelycsöve, majd rövid, majd elég hosszas kúpalakú. 
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Fája. Erőteljes, edzett, koráu és igen bőven termő; fölfelé tö
rekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruház
kodnak, sürűlombos, magas gombalaku koi'onát alkotó. Díszlik minden
féle almaalauyon ; alkalmas szála&fának is, gulafának is ; helyben és 
talajban kevéssé válogatós; gyümölcsei nagyságuk mellett is elég jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók ; egyenesek ; alig könyökösek ; hegyök felé bordá-
zottak; fölfelé állók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban is, ért korukban is süríín fehér molyhosak; tövükfelé 
itt-ott csupaszak ; sötét vörössel mosott zöldesbarnák; szabálytalanul 
elszórt, hosszas vagy kerek, fehér pontokkal elég szombetünöleg pon-
tozottak ; rendetlen, többnyire azonban rövid levelközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposak, kerekhegyüek, la
pulok, sűrűn fehérmolyhosak ; majd alig kiálló, bordázatlan, majd eléggé 
kiálló, hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok; tompahegyűek; sűrűn fe
hérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, elég vastag, de nem keményszövetüek; szóles 
tojásdadok; itt-ott széles kerülékesek; kissé hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegyben végződök ; lapos teknősek ; kissé íveltek ; széleiken 
ritkásan és szelíden hullámosak; alsó lapjukon sűrűn és finoman moly
hosak ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, élénk 
vagy sötétzöldek; széleiken tompa vagy kissé éles, többnyire kettős, 
sőt hármas fogakkal is, elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök rövid vagy középhosszú, vastag és merev, tövénél sötét-
violaszinnel mosott; éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak 
vagy keskeny láudsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő leve
lei igen hosszak és keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; laposak 
vagy széleiken csak kevéssé fölhajlók; néha visszásán öblözöttek; 
hosszas, vastag, hajlékony nyelőkről lankadfcan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Pleiner du roi. 
Leirói. Dr, Lucas, Illustr. Handb. der Obstkunde 1. 181. és ugyan 

ezen író még egyebütt is több ízben, 
L e r 0 y, Dtct. de pomol. III. 308. 

Észrevétel. E gyönyörű szép és nagy alma, ha másért nem, asz
talaink díszítése czéljából is megérdemelné, hogy minden kertben he
lyet foglaljon. Ott, hol a földben a kellő nedvesség nem hiányzik, éveu-
kint bőven terem s igy piaezi elárusitásra is ajánlatos volna te
nyésztése. 
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120. Gasdonki renet. 
(Eeinette de Gasdonk; Gasdonker Eeinette.) 

Származása. E kitűnő téli alma a Rajna vidékéről származik. Ne
vét egy régi zárdától kapta, konnét elterjedni kezdett. Diel, a ki a 
német gyümölcséíszek közt első volt, a ki 1821-ben körülményes leiras-
ban bemutatta e jeles gyümölcsöt, azt irja, hogy hozzá Van de Loo 
lelkésztől került a rajnamelletti Gockról, melynek közelében feküdt a 
Gasdonk nevű zárda is. Ojtdvesszejét 1872-ben Oberdiecktól kaptam. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nov.—dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. vagy néha kitűnőleg I. rendű csemegegyüraölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Lapos gömbalakn vagy kúpos gömbalaku ; szélességi át

mérője mindig nagyobb, mint magassági átmérője; elég szabályosan 
boltozott síkfölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, száras vége 
íelé esik, honnét szára felé szelíden kidomborodva boltozódik s több
nyire széles és csaknem lapos karimában végződik ; kelyhe felé pedig 
szelíden összehúzódik s kelyhe körfii majd nagyobb, majd kisebb és 
csaknem lapos karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, vékony, 
fás; néha rövid, elég vastag, húsos, kissé molyhos; inkább vagy 
kevésbbé mély és szűk üregbe helyezett, melynek falai többnyire finom, 
fahéjszínű rozsdával borítvák, mely rozsdázat sugaras szakadékokban 
az üreg karimáján túl, a gyümölcs derekára is ki szokott terjedni. 
K e l y h e elég nagy, nyilt vagy félig nyilt; fölálló, de hegyökkel hátra 
görbülő, hosszas, hegyes, sokáig zölden maradó, különben fehér moly
hos osztványaival elég tágas, de inkább vagy kevésbbé sekély üregben 
ülő, melynek falai majd szépen kikanyarítvák, majd finoman ránczosak, 
de karimája csak néha és szelíden hullámos. 

Szine. Bőre elég finom, kissé érdes és száraztapintatú, többnyire 
fénytelen; elejónte sáppadt-zöld vagy zöldes szalmasárga; értével arany
sárga ; napos oldalán néha némi gyöngéd pirossal belehelt. Pontozata 
elég sűrűn elhintett, apró, kissé kiemelkedő, fakószinű pettyek alakjá
ban jelenkező elég szembetűnő. Finom, de szennyesnek látszó rozsda 
szakadozott foltokban vagy sűrűn is összefolyva minden gyümölcsön 
mutatkozik, de a gyümölcs kelyhes végén mégis ritkábban, mint annak 
száras végén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött, roppanó, 
teljes értével elég porhanyó; leve elég bő, czukros, üdítő savanynyal 
emelt; igen kellemes fűszeresízű. Magtokja többnyire zárttengelyű; 
apró fiókjaiban majd ép, majd idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve igen 
rövid tölcséralakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, elég edzett; korán, rendesen ós szerfö
lött bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, később azon-
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ban a gyümölcs súlya alatt lefelé görbülő ágaival, melyek gyümölcs-
vesszőkkel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, sürűlombos, elég 
terjedelmes, magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-
alanyon. Szálas fának inkább alkalmas, mint másféle formafáknak. 
Mindenütt jól diaziik ugyan, de kötött földben és hűvösebb tájakon 
inkább terem, mintsem száraz, laza talajban; gyümölcsei jól állják 
ugyan helyöket a ián; de nálam a rovarok, különösen az eszelények, 
nagyon tizedelik azokat. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé kissé elvé-
konyodók; egyenesek, csak kissé könyökösek; kissé bordázottak, éles 
vagy elég élea szögekben fölfelé állók; gyenge korukban is, ért koruk
ban is sűrűn fehérmolybosak; csak itt-ott csupaszak, zöldesbarnák; 
finom, hosszas vagy kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembe-
tűnőleg pontozattak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Középuagyok, kissé hosszasak, laposak, a vesszőhöz lapu
lok, sürűu fehérmolybosak; elég kiálló, többnyire hárombordás tala
pon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyűek; kissé lazán 
álló, sűrűn fehérraolyhos pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Jókora nagyok, vastag ós keményszövetűek; többnyire 
kerülékesek vagy tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszas vagy rö
vidke és gyakran félre is görbülő hegyben végződök; csaknem laposak 
vagy széles teknősek; vagy éppen nem, vagy csak alig íveltek; itt-ott 
hullámosak; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég fényesek, sötét fűzöldek; széleiken éles 
fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályosan íürészesek. Levél-
nyelök középhosszú, elég vastag, merev és molyhos, tövénél nyár végén 
violaszínpirossal mosott vagy belehelt; majd vízirányosan el-, majd 
rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái keskeny-lándsások, elég tartósak. Vi-
rágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesz-
szőkön levők; nyelők felé inkább elkeskenyedők, mint hegyök felé; 
laposak, nem íveltek; mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e 1, Kernoistsorten. A. — B. 1. 59, 

F i c k e r t és L u c a s, Illustr. Handb der. Obstkunde, I. 299. 
L e r o y, Dict. de pomol. IV. ü80. 
M a s , Le Verger, IV. 97. 1. és mások. 

Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes vidékeire, mintsem az 
alföldre. Ott, hol a kártékony rovarok nincsenek úgy elszaporodva, mint 
vidékemen, nagybani tenyésztése is kívánatos és bizonyái-a nyereséges 
volna. 
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121. Birsalaku téli alma. 
(Coing d'hiver; Winterquittenapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Diel 1800-ban Angolhonbői, Loddiges 
faiskolájából „Quince Apple" név alatt, kapta. Nevét némelyek szerint 
alakjától kapta, némelyek szerint pedig a birsre emlékeztető izétől. 
Minthogy azonban a nálam termett gyümölcs ízében éppen nem talál
tam semmi a birsre emlékeztetöt; de a leírásokban sem találtam föl
jegyezve serami, birsre emlékeztető ízt; hajlandóbb vagyok hinni, 
hogy nevét csakugyan alakjától kapta; mert gyümölcsei többnyire 
szárnélküliek és bordásak, mint a birs szokott lenni. Ojtóvesszejét 
1871-ben kaptam dr. Lucastól, Reutlingenből. Több ízben termett már 
nálam; Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nov.—Febr. néha késő tavaszig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege- és 1. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Magas gömbalaku; elég csinostermetű, noha kerekdedsé-

gében szelid, lapos bordák által többnyire meg van zavarva. Zöme majd 
mindig a közép tájra esik, honnét mindkét vége íelé szelíden és több
nyire csaknem egyenlően fogyva, boltozódik s mindkét végén laposas 
és szelíden hullámos karimában végződik; néha azonban kelyhes vége 
felé kissé összébb húzódik, mintsem száras vége fele. S z á r a néha 
csak egy húsos buczok, többnyire azonban rövid, közép vastag, fás, 
molyhos; tágnyilásu, de szűk és nem mély üregbe, néha pedig csak
nem a fölszinre helyezett. K e l y h e zárt; hosszas, keskeny és hegyes, 
bokrétásan fölálló, többnyire sűrűn fehérmolyhos osztványaival sza
bálytalanul kikanyarított, tágas és kevéssé mély üregben ülő, melynek 
alja fehérmolyhos és falain szelid bemélyesedések és lapos bordák vál
takoznak, melyek a gyümölcs derekán is végig nyomozhatok. 

Szine. Bőre SZÍVÓS, sima, éi'tével kissé zsirostapintatu; elejénte 
bágyadt szalmasárga; értével czitromsárga; napos oldalán némi igény-
tflon pirossal belehelt, többnyire azonban itt is csak aranysárga. Pon-
tozaía ritkás, alig szembetűnő és igen apró barna pontocskák vagy 
csak a bőr alul áttetsző, fehér petytyek alakjában jelenkező. Rozsda
alakzatok ritkán tűnnek elő rajta ; de szármélyedésének falain kisebb 
nagyobb kiterjedésben mindig találkozik finom, fahéjszinü, néha érdes, 
sugaras rozsdamáz. Illata gyöngéd. A gyümölcs, még tulértével sem szo
kott fonnyadni. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömöttes, kissé roppanó; leve bő, 
czukros, finom, néha kissé élénk savanynyai emelt, kellemes, fűszeres 
ízü. Magtokja nyilttengelyü; fiókjaiban hosszas tojásdad, vörhenyes-
barna, ép, néha idétlen magot rejtő. Kehelycsöve kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vigau, csaknem buján, később pedig mérsé
kelten növő, igen edzett; elég korán, de nem mindig bőven termő; 
fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben szótálló ágaival, melyek gyümölcs 



364 

veszőkkel és peczkekkel j<51 beruliázkoclnak, elég slirűlombos, terjedel
mes gömbalaku koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik, de doucinra vagy 
paradicsom alanyra ojtva termékenyebb, mintsem szálasfáuak vadonczra 
ojtva. Mindenütt jól díszlik; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak vagy középhosszak, vastagok, he
gyük felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek; síkfölületüek, 
csak hegyök felé kissé bordázottak ; fölállók vagy nyilt szögekben szét-
állók; gyenge korukban is, ért korukban is finoman molyhosak; itt-ott 
csupaszak, pirossal és szennyes barnával mosott zöldes sárgák; apróbb 
nagyobb, kerek, fehéres pontokkal igen ritkásan és alig szembetűuöleg 
pontozattak; rövidlevélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég duzzadthátúak, tompa-
hegyűek, pirosas gesztenyeszinűek, hegyök felé sűrűn fehérmolyhosak; 
alig kiálló, bordázatlan, itt-ott három bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, kissé tompa-
hegyűek, pirossal és sötétbarnával tarkázottak; nagyrészt sürü, fehér 
niolyhozattal takartak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és elég keraényszövetűek; 
tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire hirtelen elkeskenyült, hosszas 
vagy rövid, éles hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek; a 
vesszők hegyénél többnyire csatornásak; kissé íveltek; alsó lapjukon 
sűrűn molyhosak: felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, sötét 
fűzöldek; széleiken előrehajló, többnyire éles fogakkal sűrűn, nem mé
lyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levélnyclök elég rövid, vastag, de 
hajlékony, molyhos, tövénél violaszín pirossal mosott; csaknem vízirá-
nyosan el-, vagy igen rézsunt fölfelé álló. Levéipálhái elég kifejlődöttek, 
rövid lándsásak, szétállók tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd 
kicsinyek, majd elég nagyok, keskenyek és hoszak, laposak, széleiken 
apró, éles fogakkal szabályosan íűrészesek; rövid vagy hosszas, hajlé
kony nyelőkről elég mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Französische Quittenreinette; Amerikanischer Kaiser-
Apfel; Norfolk Storing stb. 

Leirói. D i e l , Kemobstsorten, Aepfel—Birnen. II. 21. 
Dr. L u c a s , Illustr. Handh. der Obstkunde, I. 71. 
L e r o y, Dict. de pomol. III. 228. és mások. 

Észrevétel. Ilyen száraz, laza talajban, milyent kertemben talál, 
kevés haszonnal járna tenyésztése; mig kötöttebb s kellőleg nedves 
talajban bizonyára képes volna kifizetni a helyet, melyet kertünkben 
elfoglal. 
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122 Havasi fürtös. 
(Montinesco.) 

Származása. E becses téli alma Erdélyből, különösen pedig a Fo-
garas vidék havasairól kerülhetett. Boldogult Nagy Ferencz tanár „Er
dély ős gyümülcseiről irván, az Erdélyi gazda" czimü lap 1873-ik évi 
folyama 404-ik lapján körülbelül szintén ennyit mond el ezen alma 
eredetéről. Erdélyben sok helyt nagyon el van már terjedve. Gyűjtemé
nyemben e faj, Török Géza barátom szívességéből, először is az Arad
megyébe is benyúló Bihar hegység egyik völgyében fekvő, „Dézna* 
nevű faluból került, hol ,Fürtös alma" név alatt régóta el van már 
terjedve. Később, 1874-ben Nagy Ferencz tanár is megküldötte ojtó-
vesszőkben „Montinesko" eredeti oláhos neve alatt. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésidejo. Nálam Nov.—Jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitűnőleg I-ső rendű csemege- és háztartási 

gyümölcs. 
Nagysága. Néha közópnagy; gyaki-an azonban kisded. Száraz év-

járáskor nálam csak vadalma-nagyságű. 
Alakja. Kúpos gömbalakú; ritkán szabályostermetű; mert egyik 

oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon és dere
kán néha, inkább vagy kevésbbé kiemelkedve, lapos bordák is szoktak 
elnyújtózni. Zöme középtájra vagy kissé alább, száras vége fele esik, 
honnét szára felé szelíden domborodva, boltozódik s többnyire széles, 
lapos karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden aztán 
mindmiud-inkább fogyva, többnyire szűk karimában enyészik el. S z á r a 
rövid vagy középhosszú, vékony, fás, többnyire bunkósan végződő: tág-
nyílású, de szűk és többnyire mély üregbe helyezett, melynek falain 
csak elvétve mutatkozik némi nyoma a finom, sugaras rozsdamáz aak. 
K e l y h e kicsi, zár t ; majd elég hosszas, bokrótásan fölálló, majd rövid 
éa összeboruló, molyhos osztványaiv'al ránczosfalú, szűk és nem mély 
üregben ülő; néha pedig csaknem a fölszínre helyezett. 

Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, elég gyöngédtapintatű, 
bágyadtan fénylő; elejénte fűzöld; értével zöldes sárga vagy sáppadt 
sárga; napos felén s különösen a napnak jól kitett darabjain, némi sze
líd pirossal is belehelt. Pontozata ritkás; majd alig, majd eléggé szem
betűnő, barnás rozsdapettyecskékből álló. Rozsdaalakzatok nem fordul
nak elő íölületén: de füstös erek és szeplők többször mutatkoznak rajta. 

Belseje* Húsa hófehér, néha sárgás vagy zöldes fehér, finom tö
mött, roppanós vagy velős; leve igen bő, czukros, finom savanyuyal 
emelt, igen kellemes, illatos ég fűszeresízü. Magtokja nyilttengelyű; lapos 
és majd zárt, majd kissé nyílt fiókjaiban vöröses gesztenyeszínű, tojás
dad, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kúpalakú. 

Fája. Buja növésű, erőteljes, edzett; elég korán, rendesen, bőven, 
többnyire csomósán vagy fürtösen termő; éles szögekben fölfelé törekvő, 
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számos ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel hamar és jól 
beruliázkoduak, jókora Jiagy, sűrülombos, magas gömbalakii koronát al
kotó. Díszlik mindenféle almaalanyon. Szálas fának kiválólag alkalmas; 
mérsékelten nedves talajban mindenütt jól díszlik; gyümölcsei daczol-
nak a fán az erösebb szelekkel is. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karosnak, hegyök felé mind-mlnd-
inkább elvékonyodók; egyenesek; finoman bordázottak; fölállók vagy 
éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak ; 
ért korukban inkább csak hamvasak, itt-ott csupaszak, vörössel árnyalt 
zöldesbarnák; apró, kerek vagy itt-otfc hosszas, fakó pontokkal elég 
sűrűn, de alig szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, jellemzöleg hosszasak, laposhátvíak, tompa-
hegyüek, lapulók; pirossal és sötétbarnával tarkázott sziirké-i pikke
lyekkel borítvák; alig kiálló, többnyire hárombordás talapra helyez-
kedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hoszas, karcsukuposak, kissé hegyesek; 
szürkével tarkázott sötétgesztenyeszínü pikkelyekkel liorítottak. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és hajlékonyszövetűek; tojás
dadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, hosszas, gyak
ran félre is csavarodó, éles hegyben végződök; lapos völgyesek vagy 
csatornásak; széleiken néha kissé hullámosak; alig íveltek; alsó lapju
kon kissé molyhosak; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, vi
lágos vagy kissé sárgás zöldek; széleiken többnyire kettős, tompa vagy 
kissé éles fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök középhosszú, középvastag elég merev, molyhos tövénél violaszín 
pirossal mosott; többnyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái majd 
áridomúak, majd keskeny lándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei többnyire kisebbek, de hosszabbak és keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők; szétálló, rövides nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Muntiuesk; havasi alma; Deznai fürtös. 
Leírói. Tudtommal még eddig körülményes leírásban nem ismer

tette senki. 
Észrevétel. Száraz, laza talajban keveset terem, mérsékelten ned

ves talajban, különösen pedig hazánk hegyes vidékeiu megérdemelné, 
hogy nagyban is elszaporítsuk. 
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123. Narancs alma. 
(Orange d' AUemagne; PomeranzenapfeJ.) 

Származása. E kitűnő alma hazája Németország, különösen pedig 
Württemberg: de rég idő óta és nagyban el van terjedve Schweitzban 
is különféle helyi elnevezés alatt. A íönebbi névre ÍDiel keresztelte el 
1799-ben. Ojtóveszszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több 
ízben ^termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. November—február; hűvösebb tájakon késő tavaszig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Többnyire lapos gömbalaku; egyik oldalán rendszerint 

emelkedettebb és hizottabb, mint a másikon, néha kissé bordás, néha 
elég sík-fölületű. Zöme többnyire a középtájra esik, honnét mindkét 
vége íelé csaknem egyenlően boltozódik s mindkét végén csaknem 
egyenlően széles és laposas karimában végződik; — néha azonban kelyhe 
fele kissé összébb húzódik, mintsem szára íelé. S z á r a rövid, ritkán 
emelkedik a szármélyedés karimája színvonaláig, közép vastag, fás, bun-
kósan végződő, kissé molyhos; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe he
lyezett, melynek falait többnyire érdes, sugaras rozsdamáz szokta borí
tani. K e ly h e középnagy, többnyire zárt; bokrétásan fölálló, többnyire 
összeboruló és molyhos osztványaival tágas, de nem mély, többnyire 
laposas mélyedésben ülő, melynek falain szelid ránczok nyúlnak föl a 
karimára és ezt hullámossá téve, néha fölvonulnak a gyümölcs derekára 
is s annak kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre elég vastag, igen SZÍVÓS, száraz és néha kissé érdes 
tapintatu; elejénte zöldesfehér; értével aranysárga; napos oldalán 
uarancspirossal szelíden belehelt; kissé kiemelkedő, fahéjszinü pon
tokkal ritkásan, de elég szabályosan behintett. Rozsdaalakzatok legin
kább csak száras végén s néha kehelyüregének falain jelenkeznek 
rajta; de egyes, apró, rozsdás szemölcsök a gyümölcs íölületén egyebütt 
is találkoznak. Értével gyöngéd illatot áraszt. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, melyből 
szópeu kiválik azon zölde.s ér, mely a raagtokot határolja, — tömött 
kissé roppauó, teljes értével elég porhanyó; leve bő vagy csak elegendő 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, renetszeröen 
zamatos ízzel. Magtokja zárt, néha kissé nyilttengelyü; zárt fiókjai
ban több-kevesebb, világoa-barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve hen
geres-kúpos. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; elég korán és igen bőven 
termő; nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsveszők-
kel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sürülombos, tere
bélyes, laposas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaala
nyon; szálas fának inkább alkalmas, mintsem törpe fáknak, helyben és 
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talajban annyira nem válogatós, hogy Diel szerint, még a köves tegy-
oldalokon is vigan megél; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, közép vastagok, hegyök felé elvéko-
konyodük, hajlékonyak ; egyenesek, sikfölületűek, de hegyök felé fino
man bordázottak; egész hosszukban ritkásan és finoman molyhosak, itt-
ott csupaszak, barnás pirosak; apró, kerek, fehér pontokkal többnyire 
ritkásan és nem szembetüuöleg pontozattak; rendetlen vagyis itt-ott 
hosszas, itt-ott rövid levélközűek. 

RÖgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, inkább vagy kevésbbó hossza
sak, laposhátuak, kerekhegyüek, lapulók, pirosas gesztenyeszinűek, nagy
részt azonban fehér molyhózattal sűrűn takartak; alig kiálló, bordá-
zatlan, de a vesszők hegye felé hosszan és finoman bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, pirosas gesz
tenyeszinűek, sűrűn szennyes-molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján elég nagyok, nem vastag de 
elég keményszövetüek; széles tojásdadok; majd szabályosan, majd hir
telen elkeskenyedö, hosszas vagy rövidke, éles hegybon végződök; lapos 
csatornásak; nem hullámosak; alig iveitek; alsó lapjukon finoman moly
hosak; felső lapjukon csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, elég élénk 
zöldek; széleiken api'ó, igen éles, kettős sőt hármas fogakkal is nem 
mélyen, de sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, középvastag, merev, finoman molyhos, tövénél violaszin-pirossal 
mosott vagy csak belehelt; elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
kicsinyek, áridomuak vagy keskenyláudsásak, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei széles, kerűlékesek, csaknem laposak, elég vastag; 
föl- vagy szétálló nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Breitliug; Breitachor; Breitapfel stb. 
Leírói. D i e l . Kernobstsorten. I. 239. 

M 6111 e r-S c h e r r e r, Illustr. Handb. der Obstk. IV. 97. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 515. 

Észrevétel. Edzett természeténél és termékenységénél fogva meg
érdemelné, hogy hazánkban mindenfelé elterjesszük. Nagybani tenyész
tése azonban csak a hegyes vidékeken volna ajánlatos. 
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124. Nyári parmén. 
(Pearmaiu d'été; Sommer-Parmane,) 

Származása. Régi, angol származású gyümölcs. Angol gyümölcsé-
szek állítják, hogy már a 17-ik században ismeretes volt. Napjainkban 
mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenből. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisá
gáról ^elég módom és időm volt meggyőződhetni. 

Érésideje. September eleje; hűvösebb tájakon October közepéig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alaitja. Kúpos-gömbalakú, mint a Téli arany parmén; néha csak

nem hengeres gömbalakú; egyik oldalán nóhá hízottabb, mint a mási
kon, de különben elég szabályos termetű. Zöme középtájra vagy kissé 
alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden domborodva 
boltozódik s szára körül széles, lapos karimában fogy el; kelyhe felé 
pedig szelíden fogyva szintén elég széles, laposas karimában enyé
szik el. S z á r a rövid, néha csaknem középhosszú, vékony vagy közép
vastag, fás, kissé molyhos, bunkósan végződő; néha itt-ott húsos; tág-
nyilású, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek sokáig zölden ma
radó falait néha finom rozsda szokta borítani. K e 1 y h e nyilt vagy 
félignyilt; fölálló, hosszas és molyhos osztványaival elég tágas, de nem 
mély üregben ülő, melynek falain lapos bordák és barázdák húzódnak 
a karimára, hol hullámos emelkedéseket és mélyedéseket képeznek s 
aztán elenyészöleg a gyümölcs derekára is levonulnak, de ennek kerek-
dedségét ritkán zavarják meg. 

Szine. Bőre finom, sima, száraztapintatu; elejénte sárgás zöld; 
értével élénk sárga vagy aranysárga; napos oldalán gyakran szakado
zott piros csíkokkal inkább vagy kevésbbé becsapkodott; pontozata apró, 
ritkás, fehéres vagy világos barna, többnyire csak a gyümölcs napos 
oldalán szembetűnő; néha egyes rozsdaszeplők és szemölcsök is talál
koznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött, porhanyós 
vagy velős; leve elég bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, fűszeres-ízű. Magtokja nyilttengelyű; kissé nyilt fiókjaiban 
apró, tojásdad, hegyes, gesztenyeszínű, többnyire ép magot rejtő. Kehely-
csöve elég mély tölcséralaku; néha rövid kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű; később is egészséges és edzett; 
korán, rendesen és bőven termő ; fölfelé törekvő vagy kissé szótálló, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruház
kodnak, kissé szellős-lombozatu, széles gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és egyébb íor-
mafáknak is ; mindeaütt jól díszlik; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak és karcsúak; hegyök felé 
még inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; csaknem telje
sen síkíölületüek; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban sürfln és finoman molyhosak; ért korukban is csak ledör
zsölve csupaszak, simák, fényesek, sötét violaszín-pirossal mosott bar
nák ; árnyas félőkön itt-ott zöldesbarnák; apró, kerek, fehéres pontok
kal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban pontozottak ; rendetlen 
azaz majd hosszas, majd rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé duzzadthátuak, tompahegyüek, lapu
lók, igen sürüu fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, éles párkányos tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkúposak, alig hegyesek, barnával 
tarkázottak, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vékony és lágyszöve-
tűek; tojásdadok vagy kerűlékesek; többnyire hirtelen elkeskenyedő, 
rövidke élos hegyben végződök; lapos csatornásak; alig íveltek; alsó 
lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fény
lők, világos zöldek; széleiken elég apró, éles fogakkal sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök, hosszas vagy középhosszú, vékony 
vagy közép-vastag, molyhos; tövénél sötét violaszín-pirossal mosott; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, 
majd áridomúak, majd keskeny láudsásak, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei, hosszas, keskeny kerűlékesek vagy csaknem lándsásak; 
laposak, kissé hullámosak ; hosszas, vékony nyelőkről rendetlenül föl
vagy szétállók. 

Hasonnevei. American Pearmain; Herbstparmiine stb. 
Leírói. D i e l , Kernóbstsorten, VI. 129. 

F l o t o w , lllutsr. Handb. der Ohsik. I. 311. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 540. 
M a s , Le Verger, V. 37. és mások. 

Észrevétel. A nemesebb nyári gyümölcsökben szűkölködő helye
ken, különösen hazánk bérezés vidékein piaczi elárusítás czéljábó! méltó 
volna nagyban is tenyésztenünk: de az alföld síkságain, mivel éppen 
akkor érik, midőn nemesebb gyümölcsökben bővelkedünk, legfölebb 
aszalási vagy konyhai czélokra használhatnék gyümölcseit. 
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125. Nemes herczegnő, 
(Princesse noble ; Edler Prinzessinapfel.) 

Származása. Bizonytalan. —• A gyümölcsészek nagy zavarban van 
nak e három almafaj miatt, u. m. az E d l e r P r i n z e s s i n-A p f e 1; 
G r o s s e r E d l e r P r i n z e s s i n a p f e l és F r a n z ö s i s c h e r E d l e r 
P r i n z e s s i n a p f e l miatt. E fajokat ugyanis egymásközt összevissza 
téveszgetik, összevissza cserélgetik. Oberdieck a fönnebbi almát, a nagy, 
nemes herczegnő almától, melyet már a németek is, fraucziák is Alant-
almának is ( = Alantapfel; Pomme d' auuée) neveznek, csak az által 
különbözteti meg, hogy a fönnebbinek gyümölcsei mindig kisebbek és 
pirossal gazdagabban színezettek, mint a Nagy, nemes herczegnő vagy 
Alautalma gyümölcsei; de különben mindkét fajnál csaknem egyenlőnek 
találta a növényzetet. Mindkét fajról egyszerre kaptam ojtóvesszöt 
Oberdiecktól 1870-ben. Nálam még csak a fönnebbi termett. Gyümölcsei 
jól egyeztek Oberdieck leírásával a így fajom valódiságában nincs okom 
kételkedni. 

Érésideje. Nálam Oct.—Nov.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy Feb
ruárig i.s eltart. 

Minősége. I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Többnyire kúpos-hengeres ; szabálytalanul boltozott s egyik 

oldalán hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a közáptáj-
nál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden fogy va boltozó-
dik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig 
néha alig, néha pedig eléggé összehúzódik s kelyhe körül többnyire 
ferdén álló, inkább vagy kevésbbé széles karimában fogy el. S z á r a 
rövid vagy középhosszú, közép vastag vagy vékony, fás, kissé molyhos; 
tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek karimája több
nyire szelíden hullámos. K e l y h e zárt; fölálló és összeboruló, hosszas, 
molyhos, törékeny osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbé mély 
üregben ülő, melynek falai szelíden ránczosak s karimájáról bordás 
emelkedések nyúlnak le, néha a gyümölcs száras végéig is, mely emel
kedések aztán a gyümölcsöt 3 vagy 4 szögletűvé teszik s annak kerek-
dedségét megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, a fáján kissé hamvas, értével kissé zsíros 
tapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöldessárga; értével szép 
czitromsárga; napos oldalán inkább vagy kevésbbé élénk pirossal bele
helt s közben-közben élénkebb piros, szakadozott, keskeny csíkokkal és 
pettyekkel becsapisodott; árnyas oldalán a pirosság csak elenyésző hal
vány piros csíkokban jelenkezik néha. Pontozata többnyire csak a piros 
színben tűnik szembe s a bőr alul áttetsző fehér pettyek alakjában 
jelenkezik. Rozsdaalakzatok igen ritkán láthatók fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, roppanó, teljes értével elég 
porhanyó, leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igea kelle-

24* 
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mes, fűszeres-ízű. Magtokja nyilt tengelyű; kissé nyilt fiókjaiban szá
mos, kissé apró, barna, ép magol rejtő. Kehelycsöve szűk tölcséralakú, 
a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Elég erőteljes és igen edzett; korán, rendesen és bőveu ter
mő ; fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyü
mölcsvesszőkkel és peczkekkel elég jól beruházkodnak, ritkás, kuszált 
lombozatú, gömbalakú koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól 
díszlik; alkalmas szálasfának és bokoralakú fának is; helyben és 
talajban nem válogatós; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, liegyök íelé mind
inkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek: bordázat-
lanok; fölállók vagy nyiltszögekben fölfelé törekvők; egész hoszukban 
ritkásan és finoman molyhosak, csak itt-ott csupaszak, aljuk felé olaj
szín sárgák, hegyök felé világos téglavörösek; igen apró, kerek, fehér 
pontokkal sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; egymásközt nem 
egyenlő hosszaságú levélközökkel bírók. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé duzzadthátuak, tompa-
hegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; majd alig, majd eléggé 
kiálló csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok, hosszas tojásdadok, tompahegyűek, igen 
sűrűn íehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek, vékony és hajlékony-szövetüek; kerülékesek, 
itt-ott széles lándsásak; többnyire hirtelen elkeskenyült, rövidke, éles 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposteknősek; nyelőkről 
majd rézsuut fölíelé, majd vízirányosan elállók; vagy éppen nem vagy 
csak alig íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken apróbb-nagyobb, 
többnyire előre hajló, éles fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy középvastag, finoman 
molyhos; tövénél violaszín-pirossal színezett; itt-ott nyilt, itt-ott pedig 
elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, fölfelé állók, 
íbuál vagy áridomúak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei egy
másközt változó nagyságúak; hosszas kerülékesek vagy lándsásak; igen 
vékony, rövides nyelőkről rendetlenül föl- és szétállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leirói. D i e 1, Kemobstsorten, III. 64. 

0 b e r d i e c k, Illustr. Jffandb. der Obstk. VIII. 43. ós mások. 
Észrevétel. Ritka év, melyben ne gyümölcsöznék még nálam is, de 

itt a kártékony rovarok őszig minden almatermést képesek elpusztítani. 
Kötött és kellőleg nedves talajban s hazánk magasabban íekvő tájékain 
is, bizonyára méltó volna e jeles almafajt nagyban is elszaporítanunk. 



373 

126. Szász pap alma. 
(Pfarrorapfel.) 

Származása. Evdély egyik ős alniaíaja, melyről boldogult Nagy 
Fereucz tauár azt mondja, hogy „Erdély ős fajai közt ez a legterméke
nyebb." Hazája hihetőleg a Szászföld. Mikor? hol? és ki által lőn 
először a világba bevezetve ? arról hallgat a krónika. Ojtóvesszejét 
több helyről is megküldötték erdélyi barátaim. Fajom valódiságában 
nincs ^okom kételkedni. 

Érésideje. November—Január; Erdélyben tavaszig is eltartható-
nak mondják. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alaí<ja. Lapos gömbalaku, elég szabályosan boltozott, noha egyik 

odalán néha kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, 
honnét néha mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik, több
nyire azonban száras végén inkább kidomborodik s szára körül széles 
és laposas karimában végződik ; kelyhe felé pedig szelíden fogyva kis
ded lapos karimában szokott elenyészni. S z á r a középhosszú, igen vé
kony, fás, kissé bunkósan végződő ; tágnyilásu, de szűk és elég mély, néha 
sekély üregbe helyezett, melynek falain majd finom, majd kissé érdes, 
cserepes rozsdamáz szokott elterülni. K e 1 y h e kicsi, zárt vagy csak 
félig nyilt, rövid és molyhos, összeboruló osztványaival csekély, lapos 
mélyedéskében ülő, melynek alján és falain finom, lapos ránczocskák 
láthatók, melyek az üreg karimáján ormós emelkedéskéket okoznak, de 
a gyümölcs derekára ritkán vonulnak le. 

Szine. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima, fényes; elejénte sáp-
padt zöld ; értével szalmasárga, miből azonban csak itt-ott tűnik ki tisz
tán egy-egy folt, minthogy az egész fölület szakadozott piros csíkokkal 
s a csíkok közt piros pettyecskékkel sűrűn be van csapkodva a nap
szegte darabjain a sötétebb piros csíkok közt halványabb pirossal egé
szen is bemosva. Pontozata ritkás, fakószínű, elég szembetűnő. Rozsda
foltok — a szármélyedést kivéve, — nem fordulnak elő felöletén; de 
feketés ragyaszeplők, noha ritkásan; de majd minden gyümölcsön 
mutatkoznak. 

Belseje. Húsa sárgás vagy néha zöldes-fehér, finom, lágy vagy 
porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
gyöngéden illatos, de nem mindig elég fűszeres-ízű. Magtokja nyiltten-
gelyű; nyilt fiókjaiban hosszúkás, lapos, barna, ép magvakat rejtő. Ke-
helycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, egész
séges, edzett; korán, rendesen, bőven és rendszerint csomósán termő ; 
fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, de időjártával szétterjesz
kedő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkod-
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nak, elég lombos, de kellőleg szellős, széles gÖmbalakii koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, gulaalaká fá
nak is ; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók ; egyenesek; alig észrevehetőleg könyökösek; 
csaknem végig síkíölületüek; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törek
vők; gyenge korukban is, ért korukban is finoman és nem igen süi'űn 
molyhosak, itt-ott csupaszak, sötét violaszínnel mosott barnák; jókora 
nagy, tojásdad vagy hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn és szembetünő-
leg pontozottak; rendes levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, kissé hosszasak, laposhátuak, 
tompahegyűek; a vesszők derekán kissé elállók; a vesszők hegyénél 
levők pedig lapulók; sűrűn szennyesmolyhosak; alig kiálló, élespár-
kányos, csaknem bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, kissé hegyesek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé vastag, de lágyszöve-
tűek; szép tojásdadok, itt-ott kerülékesek ; majd szabályosan, majd kissé 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem lapo
sak vagy lapos völgyesek; alig íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, fénytelenek, bágyadt fűzöldek. Széleiken jókora 
nagy, kissé éles fogakkal elég mélyen és elég szabályosan íűrészesek. 
Levéluyelök rövid vagy középhosszú, vastag vagy középvastag, merev, 
molyhos; alsó felén sötét violaszínuel mosott vagy belehelt; kissé nyilt 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövid láudsásak, kissé fölfelé vagy 
szótállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, 
mint a vesszőkön levők; aztán egymásközt is változó nagyságúak ; ke
rülékesek; laposak; fölálló, vékony, rugalmas nyelőkről ívelten lefelé 
görbülök. 

Hasonnevei. Csokros tányér alma. 
Leírói. Körülményes leírását tudtommal még eddig csak az ,Obst-

garten" Kiosterneuburgi gyümölcsészeti szaklap 1881. évi folyama 17-ik 
számában közlötte. 

Észrevétel. Kötött és kellőleg nedves földben nemcsak jól díszlik 
de bőven is terem mindenütt. Kertem száraz, laza talajában jól díszlik 
ugyan ezen alma fája is : de mutatkozó termését uálaiu, mindig lelege
lik az eszelények és más kártékony rovarok. Ugy hiszem, inkább való 
hazánk hegyes vidékeire, mintsem az alföldre. 
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127. Gubeni alma. 
(Warraschke de Guben; Gubener WarrascbUo). 

Származása. E jeles, háztartási czélokra különösen alkalmas gyü
mölcsöt Poroszliouból, Guben városából kezdették elterjeszteni, hol 
nagyban el van terjedve. Német gyümölcsészek nem írják, hogy mit 
jelenthet ez alma német nevében ez a különösen hangzó szó: „War-
raschko." Mint órtelemnélküli czafrangot, nem akartam átvinni e szót 
a magyar gyümölcsészetbe is. Elégnek tartottam fönebbi neve alatt 
mutatni be nyelvünkön annál is inkább; mert Gubenból ez egyen kivü!, 
más almafaj ugy sem került még a gyümölcsészet irodalmába, és igy 
nem kell attól tartanom, hogy az általam választott név zavart okoz
hat. — Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több
ször termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam October—December; hűvösebb tájakon késő tava
szig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege- és L rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku; egyik oldalán néha hízottabb és emel

kedettebb, mint a másikon s derekának kerekdedségét gyakran elég 
szabályos, széles, lapos bordák zavarják meg. Zöme középtájra esik, 
honnét szára felé szelíden domborodva boltozódik s szára körül széles 
lapos karimában végződik; kelyhe felé pedig kissé összébb húzódva bol
tozódik s kelyhe körül szintén szóles és laposas karimában végződik. 
S z á r a rövid, ritkán emelkedik a szárüreg karimájának színvonaláig 
elég vastag, fás, molyhos; tágnyilásu, de szűk ós mély üregbe helye
zett, melynek sokáig zölden maradó falain, néha mutatkozik némi finom 
sugaras rozsdamáz is. K e l y h e jókora nagy, zárt vagy félig nyi l t ; 
rendetlenül összehajló, széles és molyhos osztványaival majd tágas, 
majd szűk, de ritkán mély üregben ülő, melynek molyhos falain rán-
czok ós apró, lapos bordák váltakoznak s inkább vagy kevésbbé éles-
ormósaa az üregkarimán is átvonulva, az egész gyümölcsön végig ha -
Iádnak és a szármélyedés karimáját is hullámossá teszik. 

Színe. Bőre elég SZÍVÓS, sima gyöngédtapintatu, ledörzsölve fényes; 
elejénte sáppadt-zöld; értével czitromsárga.; napos oldalán, különösen 
pedig napszegte darabjain szép rózsaszínnel bemosott vagy csak bele
helt ; de az árnyékban nőtt gyümölcsöknél rendesen hiányzik a piros
ság. Pontozata ritkás, fehérrel szegett, barnás pettyekből álló, elég 
szembetűnő. Rozsda-alakzatok ritkán fordulnak elő egy-egy gyümöl
csön ; de ragyaszeplők, melyek taplós foltokként a gyümölcs húsába is 
behatolnak, többször mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, porhanyó; leve elég bő, czukros, 
finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres
ízű. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyű; fiókjaiban kisded, 
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zömök tojásdad, ép magokat rejtő. Kehelycsöve nagy, kúpalakú, a gyü
mölcsbe jó mélyen lehatoló. 

Fája. Bujanövésű, erőteljes és igen edzett; elég korán, rendesen 
és igen bőven termő; nyílt szögekben fölálló ágaival, melyek gyümölcs
vesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég sürülombos, terjedel
mes gömbalakú koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon díszlik. Szálas 
fának is, törpeíának is alkalmas; mindenütt jól díszlik; gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; egyenesek; síkíölületflek, hegyök felé is csak alig 
észrevehetőleg bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők ; gyenge korukban is, ért korukban is, sürün és finoman fehér-
molyhosak; csak itt-ott csupaszak, violaszínnel árnyalt feketések; 
szembetűnő, fehér, kerek pontokkal igen ritkásan pontozottak; több
nyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, szélesek, laposak, tompahegyűek, a vessző
höz lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; majd alig, majd eléggé kiemelkedő, 
többnyire csak két szélén és röviden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, i'övid kúposak, kissé 
hegyesek, violaszín-pirosak, nagyrészt azonban fehér molyhozattal sűrűn 
borítvák. 

Levelei. Nagyok, vastag és keményszövetűek; hosszas tojásdadok; 
itt-ott kerülékesek; szabályosan elkeskenyedő, rövid és félre is csava
rodó, éles hegyben végződök; völgyesek ; itt-ott hullámosszélüek; inkább 
vagy kevésbbé íveltek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon 
molyhosak ; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, elég világos 
zöldek; széleiken kettős, sőt hármas fogakkal is, többnyire élesen és 
mélyen, de nem szabályosan íűrészesek. Levélnyelök rövides, vastag és 
merev; tövénél violaszínpirossal mosott; rézsunt fölfelé álló. Levólpál-
hái közül csak a vesszők közepén levők jól kifejlödöttek, inkább vagy 
kevésbbé széles-lándsásak; egyebütt fejletlenek s ez esetben nem tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire változó-nagyságuak; néme
lyek kisebbek, némelyek nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak, 
hullámosak; elég vastag nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
LeirÓÍ. D i e 1, Kernobstsorten, IX. 208. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk.lY. 379. 
Mas , Le Verger, IV. 103. 

Észrevétel. Bárha még vidékem mostoha viszonyai közt is gyak
ran hoz gyümölcsöt, midőn más almafajok meddőn maradnak; mégis 
inkább ajánlhatom őt hazánk hegyes vidékeire, mintsem az alföldre, 
mert itt gyümölcsei korán és erőltetve érnek s a rovarok pusztításának 
nagyon ki vannak téve. 
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128. Nyári fontos. 
(Eambour d'été; Lothringer Eamboiir.) 

Származása. Régi, bizonytalan ; hihetőleg azonban Francziaország-
bdl származik. Leroy szerint Amieusbau, „Nyári fontos" (=Rambour 
d'été) név alatt, már 1535-ben ismeretes volt. Mindenfelé el van már 
terjedve, bárha elterjedését iigy szólván csak nagyságának és szépsé
gének köszönheti: de konyhai használatra egyike a legkapósabb almák
nak; miért is hazánkban több helyt ,Rétes-alma' vagy rétesbe való 
almának is nevezik. Ojtóvesszejót 1871-ben kaptana Oberdieektól, Jein-
senböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Aug. vége — Sept. eleje; néha eltart Octoberig is. 
Minősége. 11. rendű csemege- és kitűnő háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy rendkívül nagy. 
Alakja. Laposdad gömbalaku vagy rövid kúpos gömbalaku; bárha 

egyik oldalán néha hízottabb és emelkedettebb is, mint a másikon; 
mégis széptermetű és síkfölületű. Zöme a középtájra vagy kissé alább 
a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül széles, lapos karimában végződik; kelyhe felé pedig 
kissé összébbhúzódva boltozódik s kelyhe körül szintén széles karimá
ban fogy el. S z á r a rövid, vastag, fás, görbe; szépen kikanyarított, 
tágnyilásu, de alján összeszűkülő, mély üregbe helyezett, melynek so
káig zölden maradó falait többnyire sugaras rozsdamáz szokta borítani. 
K e l y h e jókora nagy, többnyire zárt vagy félig nyilt; fölálló és ösz-
szehajló, hosszas és molyhos osztványaival tágas és elég mély tányéralaku 
üregben ülő, melynek alján finom, lapos dudorkák mutatkoznak, de 
karimája ritkán hullámos, noha a gyümölcs derekán néha elenyésző, 
széles, lapos bordák nyomai is mutatkoznak. 

Színe: Bőre finom, sima, fényes; elejénte sáppadt-zöld; értével 
fehéres sárga; napos oldalán aranysárga, nagyrészt azonban szakado
zott karmin piros csikókkal becsapkodott s a csíkok közt sáppadt piros
sal is belehelt. Pontozata ritkás alig szembetűnő s többnyire csak a 
bőr alul áttetsző, fehér pettyek alakjában jelenkező. Szármólyedését 
kivéve, rozsda nem mutatkozik a gyümölcsön. 

Belseje. Húsa fehér, elég finom, kissé laza és kissé roppanós; 
leve bő vagy elég bő, elég czukros, finom, néha kissé élénk savany-
nyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé vagy éppen nem fűszeres-ízű. 
Magtokja nyilt-tengelyű; nagy, nyilt és fehérrel sávolt fiókjaiban szá
mos, világos vöröses, ép magot rejtő. Kehely csöve rövid kúpalakú. 

Fája. Elég erőteljes, egészséges, edzett; korán és elég bőven ter
mő; rendetlenül föl vagy szétálló, néha lefelé is irányuló merev ágai
val, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházkodnak, sürű-
lombos, terjedelmes, szabálytalan-alaku koronát alkotó. Díszlik minden-
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féle alraaalanyon, de szálasfának, uagy gyümölcsei végett nem annyira 
alkalmas, mintsem doucinra vagy pedig paradicsomalauyra ojtva, törpe-
iának; mély termő-rétegű, kellőleg nedves talajban díszlik és terem 
legjobban. Nagy gyümölcsei végett, az erősebb szelek ellen védett he
lyet igyekezzünk számára juttatni. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok, merevek, hegyök felé 
elvékouyodők; ritkán egyenesek, könyökösek, síkfölületűek; rendetlenül 
föl- vagy szétállők; gyenge korukban is, ért korukban is, sűrűn és 
finoman fehérmolyhosak; itt-ott csnpaszak, simák, csaknem fényesek, 
sötét pirossal mosott szennyes-barnák ; jókora nagy, kerek, fakó pon
tokkal igen sűrűn és szembetünöleg pontozottak; rendetlen, azaz itt-ott 
hosszas, itt-ott rövid levélköztíek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, kerekhegyűek, lopulók, sűrűn fehér-
molyhosak ; elég duzzadt, finoman és röviden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, hasas kúposak, alig 
hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Igen nagyok, vastag és keményszövetűek; széles tojásda
dok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyűlt, 
rövid vagy hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy szó
leiken csak kevéssé fölhajlóíí;. inkább vagy kevésbbé íveltek; itt-ott sze
líden hullámosak ; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég fényesek, élénk világos zöldek; széleiken apró, éles fogakkal jel-
lenizőleg sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levólnyelök rövid, igen vas
tag, merev, molyhos, tövénél violaszin-pirossal mosott; csaknem vízirá-
nyosan el- vagy nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, 
áridomúak vagy keskeny lándsásak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők: laposak vagy 
visszásán öblözöttek; hosszas és hajlékony nyelőkről lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Breitling; Backapfel ; Pfundapfel; Rambour-franc; 
Ilambour-rayé; Tellerapfel stb. stb. 

Leírói. D i e 1, Kernohstsorten, I. 93. 
J a hu, lllustr. Handh. der Obstkunde, IV. 85. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 598. ós sokan mások. 

Észrevétel. Konyhai használat végett a piaczokon rendkívül kapós 
levén, méltán megérdemlené, hogy hazánkban, minden népesebb város 
mellett, nagyban is el szaporítsuk. Vidékem száraz, laza talajában fája 
vígan él ugyan, de gyümölcseit mindig lepusztítják az eszelények és 
más kártékony rovarok. 
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129. Piros bíbornok. 
(Cardinal rouge; Bother Cardinal). 

Származása. Hol jött e szép szíuezetű és ]6 alma a vilájifra ? bizony
talan. Annyi azonban bizonyos, hogy már a XVI-dik században „Rother 
Backapfel" név alatt ismeretes volt nemcsak Württembergben, hanem 
Schweiczban és a határos franczia tartományokban is. Württembergben, 
különösen elvan terjedve még napjainkban is. 1863. óta van meg nálam 
e faj. Több ízben termett már. Gyümölcsei és növényzete jól egyezvén 
a leírásokkal fajom valódiságáról teljesen megyőződtem. 

Érésideje. Oct.—Nov.; hűvösebb tájakon karácsonig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Lapos gömbalakú; többnyire azonban ídomtalan termetű; 

mert két ellenkező oldalán rendetlenül kiemelkedő lapos bordái miatt 
rendszerint hizottabb és emelkedettebb, mint a másik, egymással 
szemközt levő két oldalán; miért is fölülről nézve nem kereknek, hanem 
hosszasnak, csaknem kerülékesnek látszik; kerekdedsége különben is 
ritkán szabályos; de rendetlenségeit leszámítva, mégis oly síkos felü
letű, mintha csiszolt volna. Zöme többnyire száras vége felé esik s szá
ra körül lapos talpason végződik; kelyhe felé pedig rendszerint ellapűl 
s rövid, szabálytalan kúpos végben enyészik el. S z á r a rövid, igen vas
tag, néha csak egy húsos buczok s ritkán emelkedik a szármélyedés 
karimája színvonaláig; tágnyilásu, de szűk és ritkán mély üregben 
ülő, melynek sokáig zölden maradó falait néha finom, sugaras rozsda
máz szokta eltakarni. K e l y h e nagy, zái't vagy félig nyílt; fölálló és 
összeboruló, begyes és molyhos osztványaíval nem mély, de inkább 
vagy kevésbbé tágas, szabálytalanul kikanyarított üregben ülő, mely
nek falai húsos dudorkák, lapos ráuczok és barázdákkal vannak meg
szaggatva s inkább vagy kevésbé hullámos karimájáról lapos bordák 
nyúlnak végig a gyömölcsön ós e bordák a gyümölcs kerekdedségét 
sokszor, igen megzavarják. 

Szine. Bőre finom, igen sima, a fáján hamvas, ledörzsölve ragyogó 
fényes; elejénte sápadtzöld; értével sápadtsárga; napos oldalán vilá
gos bíborpírossal mosott, mely pírosság a napnak jól kitett daraboknál 
még az árnyas oldalra is, de mind-mind inkább elhalványodva, át szo
kott húzódni; árnyékban nőtt gyümölcseinél azonban a pirosság csak 
gyöngéd leheletként vagy kíssebb foltokban szokott mutatkozni. Ponto-
zata csakis a píros színben tűnik szembe, hol ritkásan elszórt, fehér 
pettyecskék alakjában jelenkezik. Rozsdafoltok csak elvétve fordulnak 
elő fölületén, de feketés ragyafoltok többször tűnnek elő rajta. 

Belseje. Húsa zöldesíehér, finom, gyöngéd, velős vagy csak nem 
pezsgő; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos ízzel. Magtokja nyiltengelyű; tágas fiókja-
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iban kevés ép, hanem többnyire idétlen magot rejtő; kehelycsöve kúp
alakú, a gyümölcsbe inkább vagy kevésbbé mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; nem korán, de aztán ren
desen és bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcs vesz-
szökkel és peczkekkel jól beruházkodnak, sürülombos, terjedelmes, lapos 
gömbalakit koronát alkotó. Diszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálasíának és egyébb formafáknak is; kertem könnyen kiszáradó, laza 
talajában is egyike a legegészségesebb almafáimnak; de kötődött gyü-
möscseit a máj.—júniusi forróság és az itten módnélkül elszaporodott 
kártékony rovarok nagyon megtizedelik; azonban, a mi kevés gyümöl
cse megmarad, azok jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé kissé elvé-
konyodók; egyenesek, kissé könyökösek; fölálJók vagy nyilt szögekben 
szétállók; nagyrészt síkfölületüek, de hegyök felé finoman bordázottak 
gyenge korukban is, ért korukban is sűrűn és finoman molyhosak 
csak itt-ott csupaszak; napos félőkön sötétbarnák, árnyas félőkön 
zöldes vagy pirosas barnák; rendkívül kevés, igen apró, fehér pontok
kal alig észrevehetőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, laposak, kissé hosszasak, tompahegyüek, lapu
lók, pirosas gesztenyeszínűek, finoman fehérmolyhosak; alig kiálló, szé
les, lapos, többnyire három bordás talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, csaknem gömbölydedek; sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, erősszövetüek; széles tojásdadok vagy 
tojásdad kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő 
hosszas, éles hegyben végződök; többnyire lapos völgyesek; alig kissé 
íveltek; itt-ott hullámosak; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég fényesek, sötétzöldek; széleiken nyelők felé tompa, he
gyök felé éles fogakkal mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelők középhosszú, középvastag, merev; tövénél violaszín-pirossal kissé 
belehelt; majd éles, majd eléggé nyilt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái keskeny és görbe lándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei jóval nagyobbak és hosszabbak, mint a vesszőkön 
levők; laposak, alig íveltek; hosszas, merev nyelőkről csaknem vízirá-
nyosan szétállók. 

Hasonnevei. Rother Sommerrambour; Rother Backapfel. 
Leiről D i e l , Kemobstsorten. III. 94, és II. 59. 

Ln ca, s, lllustr. Handb. der Obstk. I. 111. 
L e r o y , Dict. de pomol. III. 202. és mások. 

Észrevétel. Az altöldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén volna 
érdemes vele kísérletet tennünk. Mély termőrétegü, kellőleg nedves és 
kötött talajban, különösen pedig hazánk hegyes vidékein, nagyon meg-
érdemlené nagyban is tenyésztenünk. 
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130. Jász vadóka. 
Származása. E becses és rendkívül tartós, honi almafajunk erede

téről sok utánjárásom és kérdezösködésem daczára sem bírtam elfogad
ható, biztos adatot szerezni. Pest- és Hevesmegyékben van régebb idő 
óta elterjedve. Neve után azt kell feltennünk, hogy a Jászságban, He
ves és Pestmegye határán keletkezett magról. Ojtóvesszejét J á s z v a 
d ó k a vagy B a r á t a l m a név alatt 1876-ban kaptam meg Fazekas 
Károly, barátomtól, Lekehaimáról. Később 1878-ban Vass Elek, városi 
főkertész úrtól Halasról szintén Jász vadóka név alatt kaptam meg. E 
két helyről, ugyan egy név alatt került faj egymásközt mindenben 
egyező levén fajom valódiságában nem lehet kételkednem. 

Érésideje. Hűvös helyen egy évnél is tovább eltartható. 
Minősége. Jó píaczos és háztartási gyümölcs; tavasz felé pedig, 

midőn már a finomabb gyümölcsök nagyrészt lefogynak asztalainkról, 
bízvást helyet foglalhat csemege-gyümölcseink sorában is. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jóval kisebb is. 
Alakja. Szabálytalan gömbalaku vagy kúpos gömbalaku; egyik 

fcldalán gyakran kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme ászár és kehely 
közt a középtájnál alább, a száras vége felé esik, honnét szára felé 
szelíd domborulattal boltozódik s szára körül lapos talpban végződik; 
kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva, 
inkább vagy kevésbbé tompa véget alkot. S z á r a rövid, vékony, fás, 
bunkósan végződő; néha csak egy húsos buczok, szűk és inkább vagy 
kevésbbé mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait inkább 
vagy kevésbbé finom rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zárt vagy félig 
nyilt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, hosszas, keskeny és molyhos 
osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és többnyire nem mély üreg
ben ülő, melynek falain lapos ránczok vagy bordácskák nyúlnak föl a 
karimára s onnan tovább, elenyészöleg, a gyümölcs derekára is, de ennek 
kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Szine. Bőre vastag, száraztapintatu, de sima és elég fényes ele
jénte világos zöld; értével szép czitromsárga; napos oldalán majd sö
tétebb, majd derültebb pirossal befuttatott, vagy csak beletelt; árnyék
ban nőtt példányainál azonban rendszerint hiányzik a pirosság. Pon-
tozata elég sűrű, fahéjszinű s a piros színben igen szembetűnő. Rozs
dafoltok ritkásan, de majd minden gyümölcsön fordulnak elő; néha 
kisebb-nagyobb feketés ragyafoltok is találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, zöldes erekkel, elég finom, tömött rop
panó ; leve nem elég bő, főkép, ha a gyümölcs száraz talajban és szá
raz évjáráskor termett, de azért elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, kellemes fűszeres-ízű. Magtokja többnyire zárt-tengelyű; szűk 
fiókjaiban kevés, világosbarna, tojásdad, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű; később mérsékelten 
növő, de egészséges ós igen edzett; korán és — mert kö tődött gyű-
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mölcsei igen jól daczolnak a kései fagyokkal is, — igen bőven és cao-
mósan termő; fölfelé törekvő izmos ágaival, melyek gyömölcsvesszök-
kel és peczkekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sürülombos, ter
jedelmes, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon ; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik, 
de gazdag termést csak olt hoz, a hol a kártékony rovarok nincsenek 
ugy elszaporodva, mint vidékemen, hol a laza talaj rendkívül kedvez 
ezek elszaporodásának. Gyümölcsei jól daczolnak a fán az erősebb sze
lekkel is. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak és elég vastagok, merevek, he-
gyök felé lassudan elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; fino
man bordázottak; fölállók vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban nagy részt csupa-
szak, simák, fényesek, sötét vérvörösek, aljuk felé pedig itt-ott zöldes
barnák ; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pontokkal ritkásan s alig szem-
betüuöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levólközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, hosszasak, laposak, tompa-
hegyűek, lapulók; szürkével tarkázott sötét gesztenyeszinüek ; alig ki
álló, lapos és három bordás talapon ülők. 

Virágriigyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, tompahegyűek; szür
kével tarkázott sötét gesztenyeszinüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és kemény-
szövetüek; széles vagy kerek tojásdadok; kissé hirtelen elkeskenyedő 
hosszú vagy csak hosszas hegyben végződök; csaknem laposak vag^ 
lapos völgyesek; a vesszők hegyénél csatornásak; majd éppen nem, 
majd alig íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég fényesek, sötét zöldek; széleiken kettős, sőt hármas, tompa fogak
kal ia, itt-ott mélyen, itt-ott sekélyen fürészesek. Levélnyelök a vesz-
szők alján hosszas, fölebb a vesszőn mind-mind rövidebb, középvastag, 
merev, molyhos, csaknem egész hosszában vérvörössel befuttatott; 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fejletlenek, hamar el
hullók. Virágrügyet körítő levelei többnyire hosszabbak, keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők; kerülékesek, laposak, hullámosak, íveltek; föl-
álló hosszas nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Barátalma. 
Leirói. Tudtommal körülményes leírásban még senkisem ismertette. 
Észrevétel. Homokos vagy mélytermő-rétegü, iszapos talajban, 

hol a kártékony rovarok nem könnyen szaporodhatnak el, megérdem-
lené, hogy szabadon álló gyümölcsöseinkben, különösen pedig itt az 
alföldön, melynek mostoha viszonyaival, mint az alföld édes szülötte, 
rég megbarátkozott, mindenütt helyet adjunk számára. Meddő nem 
marad s iha. Gyümölcsei jól ki bírják a szállítást s rothadás nékül késő 
tavaszig, sőt néha egy évig is, eltarthatok. 



383 

131. Nagy arany pepin. 
(Doppelter Goldpepping). 

Származása. Hihetőleg Hollandbői származik. Oberdieck ismertette 
meg német nyelven először, irván, hogy ojtővesszejét Ottolandertdl, 
Boskoopbdl kapta azon értesítés kiséretében, hogy ott, e becses alma 
nagyban el van terjedve. Bárha jeles tulajdonainál fogva hivatva volna 
a legszélesebb eltei-jedésre; még sincs kellőleg elterjedve még napjaink
ban sem. Franczia gyümölcsészek még nevét sem említik föl. Simon-
Louis nagy catalogjában is csak mint a Brédai renet hasonneve van 
megemlítve, de hibásan ; mert ezen almafaj és a Bredei renet lényege
sen különböznek egymástól. Ojtdvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Oct, végétől — Dac. végéig. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Eözépnagy. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalaktí; szép szabályos ter

metű. Zöme középtájra esik, honnét néha mindkét vége felé csaknem 
egyenlően boltozddik, de száras végén mégis többnyire szélesebb és 
laposabb karimában végződik, mintsem kelyhes végén. S z á r a rövid, 
ritkán emelkedik a szárüreg karimájának szinvonala fölé, többnyire 
fás, kissé molyhos; elég mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek 
sokáig zölden maradó falait, gyakran, finom, fahéjszíuű, sugaras rozs
damáz futja be. K e l y h e elég nagy, nyilt; fölálló, de hegyükkel hátra
görbülő és sokáig zölden maradó osztványaival elég tágas és inkább 
vagy kevésbbé mély tányéralaku üregben ülő, melynek szépen kikanya
rított falain alig mutatljozik néha némi igénytelen, lapos ránczocska. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, bágyadtan fénylő, elejénte zöl
dessárga; értével élénk sárga; napos oldalán is csak aranysárga, néha, 
némi igénytelen pirossal is belehelt vagy csak pettyezett. Poutozata 
elég sűrű, apró, majd fahéjszíuű, majd pedig a bőr alul áttetsző fehé
res pettyek alakjában jelenkező, elég szembetűnő. Rozsdafoltok csak 
elvétve tűnnek elő felületén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, porhanyó; leve elég bő, czuk-
ros, finom savannyal emelt, igen kellemes, az angol arany pepinre em
lékeztető füszeres-ízű. Magtokja kissé nyilttengelyű szűkes fiókjai min
denikében majd egy, majd két-két, hosszas, kissé metszett oldalú, világos 
vörhenyes, ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcsér-alakú, a gyümölcsbe 
kissé lehatoló. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, 
de folyvást egészséges és igen edzett; elég korán és bőven termő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és 
peczkekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos, de kellőleg szellős 
gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; inkább al-
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kalmas bokoralakií s egyébb törpe fának, mintsem szálas fának; mert 
gyümölcseit az erősebb szelek kissé meg szokták tizedelni; különben 
még kertem mostoha viszonyaival is igen jól beéri és így mondhatom 
róla, hogy mindenütt jól díszlik. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; egyenesek; alig észrevehetöleg bordázottak és csak kissé 
könyökösek; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; egész 
hoszukban ritkásan és finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, hegyök 
felé pirossal mosott sötétbarnák, aljuk felé zöldesbarnák; apróbb na
gyobb, többnyire kerek, itt-ott pedig tojásdad, fehéres pontokkal aljuk 
felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban pontozottak; rövides vagy közép
hosszú levélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposhátúak, tompahegyűek, 
lapulók; pirosasbarnák, de hegyök felé sűrűn íehérmolyhosak; alig 
kiálló, lapos, és finoman bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyűek, szürkével tarká
zott barnás gesztenyeszinűek. 

Levelei. Csak középnagyok, nem éppen vastag, de elég keményszö-
vetűek; tojásdadok vagy hosszas tojásdadok; többnyire szabályosan 
elkeskenyedö, hosszas, többnyire hátra és félre is görbülő, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy pedig lapos völgyesek ; alig íveltek ; 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fénye
sek, sötét zöldek ; széleiken éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és sza
bályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, a vesszők alján hosszas, 
elég vastag, merev, molyhos, tövénél violaszín pirossal mosott; majd 
éles, majd kissé nyílt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái szép lándsá-
sak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei kisebbek és keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők, lándsás kerűlékesek, laposak, hullá
mosak ; vékony rugalmas nyelőkről mereven szótterülök. 

Hasonnevei. Pippin d'or double. 
Leírói. O b e r d i e c k , lüustr. Handb. der Obstk. IV. 477. tudtom

mal, niás német gyümölcsész még nem írta le. 
Észrevétel. Kisebb házi kérteinkben még a sík alföldön is, minde

nütt megérdemli, hogy helyet adjunk számára egy-egy fának. Hegyes 
vidékeken pedig, hol az erősebb szelek ellen ótalmat talál, nagybani 
elszaporítása is előnyös volna. 
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132. Lorio magoncza.*) 
('Président de Pays-Dtimoncean.) 

Származása. E szép, uagy és jó almafaj az ötvenes évek elejéu 
lépett a nagy világba. Magról nyerte Lorio-nevű gyüuiölcskertész Lüt-
tich-ben (Belgium) s a lüttiehi mező-gazdasági társulat elnöke, De Fays-
DumoDceau nevéről elkeresztelve kezdette eltei'jeszteni. — Ojtóvesszejét 
1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek faiskolájából, Plantiéresból. 
Több ízben termett már nálam. Gyümölcsei, növényzete egyezvén a 
leírásokkal fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Sept.—Oct.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Majd szabálytalanul boltozott lapos gömbalaku, majd ma

gasnak látszó ós elég szabályosan boltozott kúpos gömbalaku. Zöme 
majd középtájra, majd kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé szelíden domborodva boltozódik s széles, lapos karimában végző
dik ; kelyhe felé pedig elejéate szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva 
boltozódik s kelyhe körül szintén laposas karimában enyészik el. 
S z á r a rövid vagy közóphosdzú, vékony vagy elég vastag, fás, moly
hos ; tágnyilásu, mély tölcséralaku, finom, sugaras rozsdával többnyire 
bevontfalu üregbe helyezett, melynek karimája néha szelíden hullá
mos. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; rövid, molyhos, többnyire össze
boruló osztványaival elég tágas és mély üregben ülő, melynek aljáról 
lapos bordák nyúlnak föl a kariraára s ezt szelíden hullámossá téve 
inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, széles, lapos bordák gyanánt a gyü
mölcs derekára, néha a szármélyedésig is levonulnak és annak kerek-
dedségét kissé megzavarják s a gyümölcs egyik oldalát is hízottabbá 
teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, sima, kissé zsírostapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga vagy aranysárga ; napos olda
lán, sőt gyakran árnyas oldalán is, kisebb-nagyobb, hosszas, piros pety-
tyekkel sűrűn behintett s közben-közbeu sötétebb piros, rövid, de szé-
leses csikókkal szakadozottan ugy becsapkodott, hogy az alapszín csak 
itt-ott tűnik ki tisztán. Pontozata ritkásan és egyenlőtlenül elszórt bar
nás vagy szürkés pontokból álló, alig szembetűnő. Rozsdaalakzatok rit
kán fordulnak elő fölületóa, de feketés ragyafoltok gyakrabban talál
koznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás-fehér zöldes erekkel, elég finom, kissé laza, 
porhanyó; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes füsze-

*) Kész akarva változitattain inog o jeles gyümölcs eredeti franczia nevéü, mely 
hosszadalmasságánál s nehéz kiejtísónál fogva czélszeriitleu is, do még hozzá, a ma
gyar ember fiilében furcsán is hangzanék ós igy hazánkban csak gátolná elterje
dését, a mit pedig nagyon megérdemel. 



res-ízü. Magtokja kissé nyilttengelyü; hosszas és szűk fiókjaiban több
nyire idétlen magot rejtő. Kelielycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; elég korán és bőven termő; 
rendetlenül föl és szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel 
és peczkekkel jól beruházkodnak, sűrű lomboa, de azért elég szellős 
gömbalaku koronát alkotó. Nagy gyümölcsei végett alkalmasabb dou-
cinra vagy pedig paradiesomalauyra ojtva töi'peíanak, mintsem va-
donczra ojtva szálasfának; mert gyümölcseit erről könnyen letizedelik 
az erősebb szelek; fája, maga, különben mindenütt jól díszlik, de ter
mékenységéhez kellőleg nedves talajt kivan. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak és vastagok, merevek, hegyök-feló 
kissé elvékonyodók; alig egyenesek; kissé könyökösek; nagyrészt sze
líden bordázottak; íöl- vagy szétállók; gyenge korukban is, ért ko
rukban is finoman molyhosak vagy csak hamvasak, zöldes-barnák, piros
sal inkább vagy kevésbbé mosottak; elég szembetűnő, kerek, fehéres 
pontokkal tövük felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban pontozottak; ren
des levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposak, tompahegyüek, lapu
lók, sűrűn fehér molyhosak; majd alig, majd eléggé kiálló, többnyire 
hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, sűrűn fehér 
molyhosak. 

Levelei. Nagyok, vastag és keményszövetűek; széles vagy kerek 
tojásdadok; rövidke, szúrós és gyakran félre is csavarodó hegyben vég
ződök ; laposvölgyesek vagy csatornásak; kissé íveltek; itt-ott rendet
lenül hullámosak; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég fényesek, sötétzöldek; széleiken előre hajló, tompa vagy kissé éles 
fogakkal elég sűrűn, de nem mélyen fűrészesek. Levéluyelök rövid vagy 
középhosszú, igeu vastag, molyhos; tövénél violaszín-pirossal befutta
tott ; a vesszőtől majd vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Le-
vélpálhái nagyok, széles-láudsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet kö
rítő levelei majd kisebbek, majd jóval nagyobbak, hosszabbak és keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők; csaknem laposak; íveltek; fölálló, vas
tag, merev nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. R o y e r , Annales de pomol. VI. 31. 

B i V 0 r t. Les fruits du jardin Van Mons, 27. lap. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 587. Másoktól még nem olvas

tam leírását. 
Észrevétel. Ha másért nem; konyhai használatra és asztal-disz-

nek is megérdemelné, hogy minden kertben helyet adjunk számárii egy-
egy fának. Hazánk hegyes vidékein méltó volna nagyban is te
nyésztenünk. 
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133. Legízletesb alma. 
(Der KöstlichsteJ 

Származása. A rdzsaalmák családába tartozó, eme szép és jó 
almát, mely Trient és Botzen tájékán rég óta ismeretes, az ötvenes 
évek elején, Zallinger, tiroli gyümölcsész ismertette meg D r. Lucas 
Edével, a ki aztán színes rajzban is, körülményes leírásban is be
mutatta és mindenfelé elterjesztette azt. Hazánkban is több helyt elő
fordul már. Ojtóvesszejét 1870. kaptam meg egyszerre, Oberdiecktól, 
Jeiusenböl és Dr. Lucastól, Reutlingenböl is. Különféle baleset miatt 
nálam még nem hozhatott gyümölcsöt: de aradi barátaimnál, több íz
ben termett már D r. Lucas Ede leírásával teljesen egyező gyümöl
csöket. 

Érésideje. Nov. dec.; hűvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége. Kitűnöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Többnyire kúpos-gömbalakú; egyik oldalán többnyire 

hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; különben rendszerint 
széptermetű. Zöme a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, 
honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, 
lápos karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán 
mindinkább fogyva, kissé ferdén csonkázott, kúpos végben enyészik el. 
S z á r a középhosszú, vékony, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilású, 
de mély és szűk tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai több
nyire rozsdamentesek. K e l y h e zárt; bokrétásan fölálló, hosszas, kes
keny, hegyes és molyhos osztványaival többnyire szűk és mély üreg
ben ülő, melynek aljáról apróbb-nagyobb lapos ránczok húzódnak a 
karimára, hol hullámos emelkedéseket alkotnak s aztán inkább vagy 
kevésbbé kiemelkedő, lapos bordák alakjában, gyakran a szármélyedé
sig is levonulnak és a gyümölcs gömbölydedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, gyöugédtapintatú, fényes, 
mintha csiszolt volna; napos oldalán szép kárminpirossal mosott, 
mely színezet néha halvány rózsaszín leheletként kissé az árnyas oldalra 
is áthúzódik. Ott, azonban, a hol a gyümölcs napos oldalát vessző vagy 
levél takarja el, rendszerint éles határok közt tűnik ki a sárga alap
szín. Poutozata apró, alig szembetűnő; többnyire csak a bőr alul 
áttetsző, fehér pettyecskék alakjában jelenkező. Rozsdaalakzatok nem 
fordulnak elő fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom, kissé laza és könnyű, csaknem olvadó ; 
leve igen bő, czukros, gyöngéd savaaynyal emelt, igen kellemes, fűsze
res-ízű. Magtokja nyiltteagelyű; tágas fiókjaiban hosszúkás, világos-vör
henyes, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve hosszas kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; elég korán és bőven termő ; 
kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szer-

26* 
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vekkel jól beniházkodiiak.sürüloiuboa, magas görabalakii koronát alkotó. 
Díszlik mindeuféle aliuaalauyou; szálas íáuak és nyesés alatt tartva 
gulaí'áuak is alkalmas; helyben és talajban, ugy látszik, nem válo
gatós. Gyümölcsei jól állják helyüket a ián. 

VSSSZei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé uiiudinkább 
elvékonyodók; egyenesek, alig köuyökösek; síkí'ölületíiek ; í'ölállók vagy 
elég éles szögekben i'ölf'elé törekvők; finoman és ritkásan íehérmolyho-
sak; itt-ott csupaszak, pirosas barnák vagy csaknem sötétbarnák; apró 
kerek, íehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg pontozottak; 
elég rendes levélközűek. 

Rügyei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok, háromszögűek, kisgé 
duzadthátúak, lapulók, sűrűn l'ehérmolyhosak; alig kiálló, két szélén 
röviden és laposan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid kujjosak, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, itt-ott elég nagyok, kissé vastag és durva-
szövetűek; kerülékesek ; többnyire hirtelen eíkeskenyedö, hosszas, éles és 
félre is csavarodó hegyben végződök; a vesszők alján laposak és szé
leiken lefelé konyulok; a vesszők hegye íelé szóles völgyesek, alig ível
tek, nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon ritkásan és finoman 
molyhosak; felső lapjukon csupaszak elég simák és elég fényesek, sötét 
zöldek; széleiken előre hajló, apró, éles fogakkal elég sűrűn, de nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy közép
hosszú, középvastag, elég merev és molyhos; tövénél violaszín-pirossal 
mosott; többnyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonál 
vagy ár-idomúak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszak, 
keskeny kerülékesek, laposak, kissé hullámosak és csavarosán elgörbü
lök ; rövides, merev nyelőkről szétterülök. 

Hasonnevei. Cossensa; Lazzarolo; der Ausgezeichuetste. 
Leírói. Dr. L u c a s , Monatsschrift 1856. 262. lap. és iíÍMsír. Handb. 

der Ohstk. I. 85. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Dél-Tirol levén a hazája, bizonyára jól fogja magát 

viselni alíöldüak melegében is, kivált nagyobb folyóvizeink mellékén, 
a hol a talajból ritkán hiányzik a kellő nedvesség. Hiszem azonban, 
hogy hazánk emelkedettebb tájékain is mindenütt képes lesz kifejteni 
ama jeles tulajdonokat, melyekkel születése belyéu fölruházta öt a te
remtő keze. Méltó, hogy vele miudenűtt tegyünk kísérletet. 
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C) SZILVÁK. 
23. Tarka perdrigon. 

(Perdrigon bariolé; Der bunte Perdrigon). 

Származása. Bizonytalan. Liegel szerint, hihető, hogy más név 
alatt is lappang a viLágon; mert szerinte, e név alatt, sem a német, 
sem a franczia gyümölcsészek műveiben nincsen fölemlitve. Liegelhez 
a Christ faiskolájából a fönebbi név alatt került, mely alatt aztán Lie
gel leirta és terjesztette is : de ezen elnevezést ő maga sem tartotta 
helyesnek, mert a perdrigonok, száruk felé többnyire összehúzódó szil
vák szoktak lenni; míg a tarka perdrigonnál ritkán, vagy éppen ellen
kezőleg mutatkozik e sajátság. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Aug. II. felében áll be. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint a zöld ringló; gyakran nagyobb is ennél. 
Alakja. Változó; többnyire azonban két végén belapított gömb

alakú; derekán körös-körül egyenlően kidomborodó; száránál mindig 
laposabb karimában végződő, mintsem hegyénél; néha-néha akadnak 
olyan példányok is, a melyeknél a két oldal laposas-domborií s a gyü
mölcs hegye felé kissé összébb is húzódó. Vágánya, mely a gyümölcsöt 
gyakran egyenetlen félre osztja, nem mélyed be a gyümölcsbe, hanem 
csak egy, a gyümölcsön végig futó, sötétpiros vonal által van megje
lölve. S z á r a rövid, elég vastag vagy középvastag, egyenes, szőrös, 
sáppadt zöldszinű; szépen kikanyarított, tágas és elég mély üregbe he
lyezett. Bibepontja*) a gyümölcs hegyén, majd bemélyedés nélkül, majd 
a vágány által itt alkotott, sekélyke mélyedésben látható, a hol aztán 
az érett gyümölcsön kisebb-nagyobb repedés is szokott gyakran támadni. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, értével világos vörös; napoS olda
lán gyakran violaszín-kékes; árnyas felén néha zöldes foltokkal tarká
zott, sőt, némely években, finom sárgás rozsdával is márványozott s 
fehéres apró pontokkal ritkásan behintett. Hamva ritkás, fehéreskék, mely 
a rozsdás foltok közt, szintén márványozottan van a gyümölcsre lehelve. 

Belseje. Húsa zöldes fehér, csaknem áttetsző, sugaras, kissé tömött 
olvadó; leve igen bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, fűszeres ízzel. Magva a gyümölcs nagyságához mérve kicsiny, 
zömök tojásalaku, vastaghátu, tompataréjos, elég duzzadt, de csak ke
véssé érdesoldalú; jókora nagy üregében egészen szabadon áll s a gyü
mölcs húsával csak száras végén függ kissé össze. 

*) így nevezem azon pontot, mely a csontár gyümölcsök hegyén, az elszáradt 
bibeszár helyén szokott hátramaradni. Ennek franczia neve: Point pistillaire; német 
neve pedig: Stempelpunkt . 
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Fája. Elég erőteljes, igen edzett; még virágzásában sem kényes; 
korán, rendesen és bőven termő; rézsunt fölfelé törekvő, merev ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel szépen beniházkodnak, ritkás, szel
lős koronát alkotó. Alkalmas szálaafának is, gulafának is; mindenütt 
jól díszlik. Gyümölcsei esős évjáráskor sem repedeznek föl s ért koruk
ban sem hullanak le könnyen a fáról, mit azonban rázás által erősza
kolni különben sem volna tanácsos; mert lehulláskor, túlságos nedvük 
miatt, könnyen szétpukkadnának. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé kissé el-
vékonyodók, hajlékonyak, elég egyenesek, alig könyökösek, bordázatla-
nok, rézsunt fölfelé törekvők vagy szétállók; csaknem egész hosszuk
ban csupaszak; napos félőkön sötétbarnák; árnyas félőkön nagyrészt 
zöldesek ; aljuk felé, jó darabon fehéres hártyával hálózatosán bevon
tak ; igen apró, fehér pontokkal ritkásan és alig észrevehetőleg ponto-
zottak ; elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, tojásdad-kúposak, csaknem hegyesek, a vesz-
szőtől kissé elállók, szürkével kissé tarkázott, sötét gesztenyeszínűek; 
alig kiálló, bordázatlan vagy csak finoman és röviden bordázott tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, hegyesek, világos gesztenyeszí
nűek ; reud.szerint csakis a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Elég nagyok, kissé vékony szövetűek; széles kerülékesek; 
itt-ott visszás tojásdadok; rövidke, tompa hegyben végződök; laposak, 
néha visszásán öblözöttek, alig íveltek; alsó lapjukon finoman szőrösek; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, csaknem sötétzöldek; 
széleiken elői-ehajló, tompa fogakkal sűrűn, finoman és szabályosan fű-
részesek; itt-ott hullámos szélűek. Levélnyelök középhosszú, elég vas
tag, merev, alig észrevehetőleg szőrös, sáppadtzöld, néha némi szelíd 
pirossal belehelt; csaknem vízirányosan, néha kissé lefelé álló; jól ki
emelkedő, két sárgás mirigye egymással ferde irányba helyezett. Levél-
pálhái aprók, szárnyas és fogas lándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L i e g e i , Kenntniss der Pflaumen, 11. 200. 

O b e r d i e c k , Mlustr. Handb. der Ohstk. III. 349. 
L u c a s , Ausioahl ect. lII. 82. — Franczia gyümölcsészek 

tudtommal még nem irták le. 
Észrevétel. E kitűnő szilvafaj ugy gyümölcsei nagysága, szépsége 

és jóságánál, mint fája egészséges és termékeny voltánál fogva, nagyon 
megérdemlené, hogy hazánkban mindenütt elterjesszük. 
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24. Korai kedvencz. 
(Early Favourite; Eivers Frühpflaume). 

Származása. E szép ós finom, korai szilvafajt Rivers, híres angol 
gyümölcsész nyerte a Toursi korai szilva magvárói, Sawbridgeworth-bau 
(Angolhon). Bárha csak e század közepe felé kezdett is elterjedni; 
mégis napjainkban már mindenfelé ismeretessé lön. Ojtóvesszejét Ober-
diecktől még 1871-ben, aSimon-Louis testvérektől 1873-ban hozattam 
meg. Nemcsak fajfámon, de faiskolai ojtványaimon is több ízben ter
mett azóta. Gyümölcs növényzet egyezvén a leírásokkal fajom valódi
sága kétségtelen. 

Erésideje. Jul. közepétől, Jul. végéig tart. 
Minősége. A korai szilvák közt kitűnőleg I. i'endü csemegegyü

mölcs. 
Nagysága. Kicsiny, alig valamivel nagyobb, mint a korai nemes 

szilva. 
Alakja. Gömbölyded vagy zömök tojásalakú, némely gyümölcse 

csaknem teljesen szívalakú. Zöme kőzéptájra vagy kissé a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden domborodik s száránál széles lapos 
karimában végződik el; bibepontja felé pedig szelíden fogyva boltozó-
dik s majd gömbölydeden, majd kissé tompa hegyben enyészik el. Vá
gánya lapos, alig észrevehető s többnyire egyenetlen félre osztó. Bibe-
poutja sárgás fahéjszín pontocska gyanánt a gyümölcs hegyén, szelíd 
emelkedés mellett, csaknem a felszínen mutatkozik. S z á r a vékony, fás, 
kissé szőrös, it-ott barnafoltos, zöldszínű ; majd a gyümölcs fölszínén 
csekél3'ke csészébe ; majd elég mély és tág üregesébe helyezett. 

Színe. Bőre SZÍVÓS, értével meglehetősen lehámozható ; korán kezd 
színesedni s a gyümölcs teljes értével csaknem feketeszínüvé válik; 
hamva ritkás, szép kékszínű; néha egy-egy sárgás pettyecske is találko
zik a gyümölcs íölületén. 

Belseje. Húsa kissé zöldesbe játszó sárga, sugaras, tömött s mint 
mondani szokás, húsos, mint a beszterczei szilva; leve igen bő, czukros, 
finom savanynyal emelt, illatos, igen kellemes-ízű; magvaváló. Magva a 
gyümölcs nagyságához mért, rövid, csaknem kerülékes-alakú, érdes, duz
zadtpofás, tompa háttaréjos. 

Fája. Erőteljes, edzett, de korai és bő termése miatt nagy fává 
nem növelhető; fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsvesszők
kel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos, gulaalakú koro
nát alkotó. Gúla-, szálas és bokoralakú iának egyaránt alkalmas; hely
ben nem válogatós; kötődött gyümölcsei elég jól daczolnak a kései 
fagyokkal; a rovarok sem pusztítják azokat annyira, mint más szilva 
fajok gyümölcseit; aztán ért korukban sem repedeznek ugy, mint esős 
óvjáráskor igen sok szilvafaj gyümölcsei szoktak. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, közép vastagok, hegyök felé elvé-
konyodók; egyenesek, merevek; fölfelé állók vagy kissé nyilt szögekben 
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fölfelé lörelsvők; aljuk felé sík-fölületűek; hegyök felé íinoman bordá-
zottak; alig kiesé könyökösek ; gyenge knrukljan is, ért korukban is, 
egész hosszukban szőrösek; aljuk felé néha finoman reczés-hártyásak, 
fölebb pedig igen apró, sárgíísfebcr pontokkal többnyire ritkásan s 
alig szembetünöleg pontozottak ; homályos vörössel és szürkével árnyalt 
mocskos-barna színűek; elég rövid levélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök kúposak, alig begye
sek, lapulok, vagy a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; szürkés 
barnák, fehér molyhosak; elég kiálló, két szélén s néha közepén is, 
hosszan bordázott talapra belyezkedők. 

Vírágriigyei. Aprók, tojásdadok, vihígos vörhenyesek, csaknem csu
paszuk. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag, de lágyszövetűek; kerülékesek 
vagy liosszas tojásdadok ; inkább vagy kevésbbé rövid, tompa hegyben 
végződök; többnyire laposak vagy igen laposteknösek; néha megfordítva 
öblösek; alsó lapjukon szőrösek vagy molyhosak; felső lapjukon bár 
kissé babosak, de azért simák, csupaszak, fénytelenek, elég sötét zöldek; 
széleiken kettős, tompa fogakkal sűrűn, elég szabályosan, de nem mélyen 
fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, igen vastag, de gyenge, 
finoman szőrös, ősz-felé, felső oldalán pirosas; a vesszőtől majd vízirá-
nyosan el-, majd kissé lefelé álló vagy lefelé görbülő; két mirigye majd 
egymás átellenébe, majd egymással ferde irányban, közel a levél lapjához 
helyezett. Levélpálhái többnyire kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullók. 
A gyümölcspeczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesz-
szőkön levők, nyelők felé Igen elkeskenyedők, hegyök felé pedig ki-
szélesedük. 

Hasonnevei. Favorité—Préeoce; Early Rivers; Rivers early Favourite. 
Leírói. O b e r d i e c k , Illvstr. Handb. der Obstkunde III. 355. 

Dr. L u c a s, Answahl luerfhv. Obsts. III. 73. 
R 0 y e r, Annales de pomologie. V. 87. 
M a s , Le Verger. VI. 11. és mások. 

Észrevétel. É jeles, korai szilvafaj nagyon is megérdemlené, hogy 
minden kerített házi kertben helyet nyerjen még itt, a sík alföldön is. 
Jó lélekkel ajánlhatom a szilvakedvelők figyelmébe. 
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25. Sárga uri szilva. 
(Monsiour á fruits jaune; Qelbe Herrenpflaurne.) 

Származása. E kiíünö szilvafajt Jacquin, párisi faiskola-tulajdo
nos nyerte magról. Bárha 1845-beD kezdett is elterjedni, daczára fel
séges ízű, szép gyümölcseinek s fája termékenységének, máig sincs még 
úgy elterjedve, mint a meunnyire megérdemelné. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktói. Ez idő óta nálam nemcsak a fajfán, de faiskolai 
ojtványairaon is több ízben termett. Gyümölcsei, növényzete egyezvén a 
leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. első felében. 
Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága, Elég nagy vagy legalább nagyobb a középszerűnél. 
Alal<ja. Csaknem gömbalakű. Zöme középtájra esik, honnét mind

két vége ielé csaknem egyenlően, hegye felé azonban mégis inkább 
összehúzódva boltozódik, mintsem szára felé; száránál széles, csaknem 
vízszintes lapban végződik, hegyénél azonban szűkebb és többnyire 
ferdén álló lapban enyészik el; mert a vágánynyal ellenkező oldal 
itt rendesen fölebb szokott emelkedni. Vágánya sekély, széles és lapos ; 
majd egyenlő, majd egyenlőtlen félre osztó. S z á r a rövid vagy közép 
hosszú, elég vastag, finoman szőrös, itt-ott barnapettyes, sötétzöld; 
tágasra kanyarított, lapos üregbe helyezett. Bibepoutja sárgásbarna, 
a gyümölcs hegyén, a vágány vonalának végén, csekélyke mélyedésben, 
az egyik oldal fölemelkedése mellett látható. 

Színe. Bőre finom, csaknem áttetsző, teljes értével a húsról lehá
mozható; elejénte fehéres világos-zöld; értével csaknem aranysárga; 
napos oldalán rózsa vagy lilaszín pirossal finoman pontozott; néha, a 
napnak jól kitett darabokon, kisebb nagyobb foltokban világos vérvö
rössel inkább vagy kevésbbé színezett. Finom, piros pettyezetén kivül 
egyébb féle pontok nem láthatók fölületén; egy-egy rozzdafoltocska is 
csak elvétve találkozik néha a gyümölcsön. Hamva ritkás, fehéres, néha 
rózsaszínbe játszó. 

Belseje, Húsa aranysárga, finom, tömött, teljes értével olvadó; leve 
igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, finoman illatos, igen 
kellemes, fűszeres-ízű; magvaváló. Magva zömök tojásdadalakú, majd 
kissé éles, majd tompa háttaréjos; pofái a száras vég fölé duzadtabbak, 
mintsem hegye felé. 

Fája. Elég erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; fölfelé 
törekvő és gyümölcsvesszökkel és peczkekkel jól beruházott ágaival 
gömbalakú, sürűlombos koronát alkotó. A nyesésnek úgy látszik, nem 
barátja, miért is inkább csak szálas fának való. Mérsékelten nedves, 
termékeny földben díszlik legjobban. Gyümölcsei esős évjáráskor sem 
repedeznek föl; ért korukban pedig inkább megasz.ilódnak, hogysem 
önmaguktól lelaullalának a fái-ól. 
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Vesszei. Elég számosak, középhosszat, középvastagok, hegyök 
fele szelíden elvékonyodók ; egyenesek; alig könyökösek; fölfeléállók ;sík-
íölületűek ; hegyök felé is csak finoman s alig észrevehetőleg bordázot-
tak; gyenge korukban szőrösek; ért korukban többnyire csupaszak^ ho
mályos vörösesbarnák; aljuknál reczés hártyásak; hegyök felé igen apró, 
sárgás pontokkal sűrűn, de alig szembettínőleg pontozottak; többnyire 
rövid levélközökkel birok. 

Rügyei.A vesszők alján kicsinyek; a vesszők hegye felé jókora 
nagyok, kúposak, alig hegyesek, kissé elállók vagy a vesszőkkel pár
huzamosan fölfelé állók; fehérmolyhos szegélji'i, sötétbarna pikelyekkel 
borítvák; alig kiálló, a vesszők hegye felé azonban eléggé kiemelkedő, 
finoman bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei, Igen kicsinyek, csaknem gömbölydedek, csupaszak, 
világos vörösek vagy vörösesbarnák. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján jókora nagyok; meglehe
tős vastag és keményszövetűek; kerülékesek vagy visszás tojásdadok, 
nyelők felé többnyire szembetűnőleg elkeskeuyedők; rövid, tompa hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy csak lapos völgyesek; itt-ott 
kissé hullámos szélűek; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon 
csupaszak, simák, alig babosak, elég fényesek, többnyire homályos zöl
dek; széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök rövid, vastag, de gyenge, csatornás, finoman szőrös, viola
szín pirosai inkább vagy kevésbbé mosott sárgaszínű; a vesszőtől vízi-
rányosan elálló; egy vagy két, igen apró mirigye a levél lapjához közel 
helyezett. Levélpálhái idétlenek, kicsinyek, hamar elhullók. A gyümölcs 
peczkeken levő levelei kicsinyek és külömböző uagyságitak, mereven szét 
terülök. 

Hasonnevei. Monsieur jaune; Altesse blanche, Yellow Imperatrice. 
Leírói. B á v a y , Annál, de pomol. I. 55. 

M a s , Le Verger, Yl. 113. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handh. dev Obstk. VI. 291. 

Észrevétel. E kitűnő, még alföldi viszonyaink közé is meglehető
sen beillő szilva fajnál azt tapasztaltam, hogy ágai hegyén, hihetőleg 
a vidékemen uralgott száraz évek folytán, a végrtigyekről kihajtott sar
jak többnyire gyengébbek, mint az alább következő rtigyekről hajtott 
sarjak szoktak lenni. E gyenge ághegyeket, melyeken nyáron át sár
gás, beteges levelek láthatók, időnkint el kell távolítnunk annál is in
kább ; mert később vagy korábban, de mindenesetre elszáradnának külön
ben is. Eme tulajdonságát a Sárga uri szilvának már M a s is észre
vette és jelezte is leírásában, a megelőző pont alatt idézett munkájában. 
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26. Barna Luiz. 
(Louisê —Brauné.) 

Származása. E kittinö szilvafajt de M a r a i s e , jeles belga gyü-
mölesész nyerte magról napjainkban. Ojtóvesszejét Simon-Louis testvé
rektől, Plantiéresból 1873-ban kaptam. Fajfámon, már az ojtás ntán 
következő évben bemutatta felséges gyümölcseit, melyek Mas leírásával 
egyezvén fajom valódiságáról csakhamar meggyőztek. 

Erésideje. Aug—közepétől kezdve aug. végéig. 
Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jókora nagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku; mindkét végén, de különösen száras 

végén, szélesre lapított. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége 
felé csaknem egyenlően, de hegye felé mégis kissé összébb húzódva 
boltozódik; körös-körül minden oldalon jól ki van duzzadva. V á g á 
n y a sekély, igen lapos és csak is a két végén mélyed kissé a gyü
mölcsbe, melyet többnyire egyenlő félre szokott osztani. S z á r a elég 
hosszas, erős, többnyire kissé görbe, finoman szőrös, zöldszinü, itt-ott 
barna foltokkal tarkázott; igen tágas és mély üregbe helyezett. Bibe
pontja sárgásbarna, elég szembetűnő, a gyümölcs hegyén lapos mélye-
déskébeii ülő. 

Színe. Bőre finom, elejénte világos, értével sötét bíborvörös; finom 
sárgás pontokkal elég sűrűn s inkább vagy kevésbbé szembetünöleg be
hintett; itt-ott pedig finom rozsdafoltokkal is tarkázott. Hamva kékes, 
finom, elég sűrű. 

Belseje. Húsa sárga, néha sötétsárga; finom, csaknem áttetsző, vilá
gos-sárga erekkel, tömött, olvadó; leve igen bő, igen czukros, alig némi 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres-zamatu. Magva, a 
gyümölcs nagyságához mérve, kicsiny, élesbordás és kissé ripacsos 
pofával e's éles háttaréjjal biró; húsától jól elváló, noha ugy betölti a 
helyet, melyet elfoglal, hogy körüle semmi hézag sem marad a gyü
mölcs húsában. 

Fája. Erőteljes, noha csak mérsékeltnövésű, edzett, virágzásában 
sem kényes; korán és bőven termő; szabálytalanul fölfelé törekvő, me
rev ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkod-
kodnak, elég sürülombos koronát alkotó. Bokoralaku vagy szálasfának 
egyiránt alkalmas; helyben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei nem 
szoktak férgesedni; a fáról még ért korukban sem szoktak lehullani. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok; hegyök felé 
is csak keveset vékonyodók, merevek; egyenesek; kissé könyökösek; 
fölfelé állók vagy tágas szögekben fölfelé irányulok; sík-fölületűek 
vagy csak alig észrevehetőleg és finoman bordázottak; csaknem egész 
hosszukban sűrűn, de finoman szőrösek; árnyas félőkön itt-ott zölde
sek; egyebütt pedig violaszínpirossal árnyalt, sötét^ vörösek; tövüknél 
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ritkásan feliérhártyásak; liegyök felé igen apró, kerek, fehér pontokkal 
alig észrevehetőleg pontozotta'k; többnyire rövid levélközűek. 

RÜgyei. Középnagyok, hasas kúposak, hegyesek, a fától csak Irissé 
el vagy a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; szűrkével kissé tar
kázott, sötétvörössel árnyalt világos-barnák; elég kiálló, hárombordás 
talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Igen aprók, tojásdadok, alig hegyesek, csupaszak, vi
lágos barnák; többnyire csak a rövidke gyíimölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján meglehetős nagyok; vastag, 
de lágyszövetűek; kerttlélresek; inkább vagy kevésbbé rövid s tompa
hegyben végződök; laposak vagy lapos teknősek; alig íveltek; kissé 
hullámos-szélűek, alsó lapjukon kissé szőrösek; felső lapjukon kissé ba
bosak, de azért simák, csupaszak, elég fényesek, világos-zöldek; szélei
ken kerekhegyű, többnyire kettős fogakkal elég sűrűn, de nem mélyen 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, szőrös ; nyár végén viola
színpirossal itt-ott árnyalt; a vesszőtől nyilt szögekben elálló; elég ki
emelkedő, két mirigye majd a levéltányér szélére, majd alább, a nyélre 
rendetlenül helyezkedő. Levélpálhái kicsinyek, rövidek, fogas lándsásak, 
hamar elhullók. A gyümölcs peczkeken levő levelei gyakran viszás to
jásdadok, azaz nyelők felé elkeskenyedők, hegyök felé pedig kiszélese-
dök, rövid, merevnyelűek. 

Hasonnevei Nincsenek. 
Leirói. M a s , Pomol génémle, II. 71. 1. Német gyűmölcsészek mű

veiben még nem olvastam leírását. 
Észrevétel. Nagy okom van remélleni, hogy e becses szilva faj 

egyike lesz alföldi viszonyaink közé is beillő gyümölcsfajainknak. Még 
kései fagyok után is többnyire mindig számíthatunk finom gyümöl
cseire. Kerített, házi kérteinkben, hazánkban mindenütt méltó helyet fog 
elfoglalni. 
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27. Fultoni szilva. 
(Fulton,) 

Származása. Bizonytalan. Downing szerint Éjszak-Amerika Uj-
York állama Fulton nevű megyéjélDen találtatott föl, honnét nevét is 
vette. Ojtó ves.szejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek liíres 
faiskolájából, Plantiéresböl. Fajfán csakhamar bemutatta nálam első 
gyümölcseit, melyek Mas leirásával egyezvén fajom valódiságáról csak
hamar meggyőztek. 

Erésideje. October eleje, sőt néha vége felé esik. 
Minősége. A későn érő szilvák közt bizonyára I. rendű csemege 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha elég nagy. 
Alakja. Zömök tojásalakú. Zöme középtájra esik, honnét szára felé 

kissé fogyva gömbölyödik s szára körül kissé csonkán végződik; hegye 
felé szintén, de csak szelíden összehúzódva fogy s ferdén csonkázott vé
get alkot. Két oldala mindig hízottabb, mint előrésze ós hátsó, vagy vágá-
nyos része. V á g á n y a lapos ós sekély, de eléggé szembetűnő; többnyire 
egyenetlen félre osztó. S z á r a rövid, elég vastag, fás, görbe, barna pet
tyes ; inkább vagy kevésbbé szűk és mély üregbe helyezett. Bibepontja 
a gyümölcs hegyén, a vágány repedésében, csekélyke mélyedésben 
látható. 

Színe. Bőre vastag, szívós; már érése előtt jóval, —néha hetekkel 
is előbb,—szalmasárga; értével élénk aranysárga; napos oldalán élénk
pirossal szeplőzött. Pontozata sűrű áttetsző fehér pettyecskék alakjában 
jelenkező. Hamva ritkás, fehéres. Ott, hol a bőr, fejlődés közben sérü
lést kapott, érdes rozsdafoltocskák is észlelhetők a gyümölcsön. 

Belseje. Húsa sárga, tömött, olvadó; leve igen bő, czukros, gyön
géd Siivauynyal emelt, igen kellemes ízű, Magva a gyümölcs nagysá
gához mért, hízott tojásdad, éles háttaréjos, két oldala ripacsos, húsá
tól elég jól elszokott válni. 

Fája. Vígnövésü, erőteljes, edzett; virágzásában sem kényes ; kö
tődött gyümölcsei jól daczolnak a kéjei fagyokkal is. Korán ós igen 
bőven termő; szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és 
peczkekkel jól beruházkodnak, s'.abálytalan alakú, ritkás, szellős koronát 
alkotó. Szálas fának igen alkalmas. Helyben és talajban nem váloga
tós. Későn érő gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, középvastagok, hegyök felé 
lassudau elvékonyodók; szótállók vagy fölfelé törekvők; egyenesek, me
revek; csakuem egész hosszukban jellemzőleg és hosszan bordázottak; 
aljuktól kezdve hegyökig csupaszak; sötét vörössel tarkázott violaszí-
nűek vagy vérvörösek; aljuk felé-, sőt az erősebb vesszőkaól fölebb is,-
finom, sárgás, reczés hártyával bevontak; apró, kerek, fehér pontokkal 
ritkásan s alig észrevehetőleg pontozottak; rendetlen, de többnyire rövid 
levélközüek. 



398 

Rügysi. Kicsinyek, karcsú kúposak, hegyesek, csaknem lapulok vagy 
a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott sötéfcgesz-
tenyeszinűek; a vesszők aljáu csaknem talapuélküliek; a vesszők hegye 
felé elég kiálló, hosszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, rövidke hegyben végződök; vörhe
nyes barnák többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Középnagyok, kissé durvaszövetüek, széles kerülókesek; hir
telen elkeskenyedö, rövidke éles hegyben végződök; többnyire csator
násak és kissé íveltek; huUáxnos vagy fodros-szólüek; alsó lapjukon 
finoman szőrösek; felső lapjukon, bár kissé borsókásak, de azért simák, 
csupaszak, fényesek, világos zöldek; széleiken kerekhegyü fogakkal sű
rűn ós szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, igen vastag, merev, 
csakhamar sötét violaszín vagy sötét vérvörösre változó, finoman szőrös; 
a vesszőktől kissé ívelten, csaknem vízszintes irányban elálló; jókora 
nagy, kiemelkedő vesealaku, sötétbarna mirigyei párjával, szemben vagy 
rézsuntos irányban, közel a levél lapjához helyezvék el. Levélpálhái 
elég nagyok, szárnyas lándsásak, hamar elhullók. 

Leírói. M a s , Pomol. générale. II. köt. 115. lap. Német gyümölcsé-
szek műveibén még nem találtam eddig leírását. 

Észrevétel. Hogy mennyire válik be alföldi gyümölcseink közé e 
jeles, későn érő szilvafaj ? Arról most még korai volna határozott íté
letet koczkáztatnom: de korai, évenkinti és rendes termésére ugy látszik, 
hogy az alföldön is bizton számíthatunk. 
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28. Violaszínü korai perdrigon, 
(Pordrigon violet hfitif; Früher violetter Perdrigon). 

Származása. Bizonytalan; hihetőleg azonban Angolországból szár
mazik ; mert legelőször is angol gyümölcsészek ismertettek meg és ter
jesztették el e becses szilvafajt. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek faiskolájából, Plantiéres-ból. Nálam több ízben termett 
már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Aug. első felében; hűvösebb tájakon aug. végéig. 
Minősége. Csaknem kitőnöleg I. rendű csemege- és háztartási gyü

mölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy csaknem rövid kerülékes. Zöme közép

tájra esik, honnét mindkét vége felé egyenlően boltozódik s mindkét 
végén kissé belapítva fogy el; dereka köröskörül szépen csaknem egyen
lően van kidomborodva. Vágánya sekély, néha elég szembetűnő; többnyire 
egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid, vastag finoman sző
rös, inkább vagy kevésbbé barnapettyes; igen szűk és nem mély üreg
esébe helyezett. Bibepontja elég szembetűnő, barnássárga; a gyümölcs 
hegyén a vágány vonala végén; majd a fölszínen, majd csekélyke 
máyedésben látható. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, a gyümölcsről ennek értével 
meglehetősen lehámozható; alapszíne sárgás zöld, mely azonban csak 
áttetsző árnyalatban tűnik a szembe, mert az egész fölület barnás kékes
vörös SKÍnnel van befuttatva. Pontozata sűrű, apró, sárga. Jellemző, hogy 
e gyümölcsnél sürü, kékes hamva alul sugáralakban lefelé haladó haj
szálvékony, szakadozott csíkocskák csillámlanak át. 

Belseje. Húsa aranysárga, igen finom, tömött; leve elég bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűazeresízű. Magva, 
mely húsától többnyire jól elválik, kisded, kerülékes; kissé duzzadt és 
érdes pofás, tompahátú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán és igen bőven termő ; 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, elég lombos, magas gömbalakú 
koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gulafának is. Helyben és 
talajban nem válogatós; gyümölcsei jól állják helyöket a fán s esős 
óvjáráskor sem repedeznek föl. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok; hegyök felé 
is csak keveset vékonyodók; egyenesek merevek; a vezórvesszők észre-
vehetöleg bordázottak; oldalvesszei síkfelületűek; gyenge korukban ri t
kásan és igen finoman szőrösek; ért korukban teljesen csupaszak, 
violaszínnel árnyalt sötét barnák; sárgás, reczés hártyával kisebb 
nagyobb darabon bevontak: apró fehér pontokkal majd sűrűbben, majd 
ritkábban, de nem szembetünőleg pontozottak; többnyire igen rövid le-
Télközűek. 
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Rügyel, Nagyok vagy igen nagyok, kiiposak alig hegyesek, a ves
szőtől inkább vagy kevésbbé elállók; kissé lazán álló, barnapikelyek-
kel takartak; a veszők alján alig kiálló, a vesszők hegye felé jól kiduz
zadt s két szélén bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tompakűposak, szürkével tarkázott bar
nák ; többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök' 

Levelei, Elég nagyok, vastag, de hajlékony-szövetüek, tojásdad-
kerülékesek, inkább vagy kevésbbé nzélesek; csaknem szabályosan elkes-
kenyedö, rövidke, többnyire éles hegyben végződök; laposak vagy 
lapos csatornásak, alig íveltek; néha itt-ott kissé hullámosak s nyelőkről 
majd lefelé lógók, majd viziráuyosan elállók ; csupaszak, simák, fényesek, 
élénk zöldek; széleiken igen tompa fogakkal elég mélyen, de nem sza
bályosan csipkézettek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag és merev, 
finoman szőrös; csaknem vízirányosan elálló; jókora nagy, kiemelkedő, 
két, néha több mirigygyei is ellátott. Levélpálhái kicsinyek, igen hamar 
elhullók. 

Hasonnevei, Moyeu de Bourgogne ; Perdrigon hátif. 
Leírói. M a s , Le Verger, VI. 147. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Ohstk. VII. 135. 
Észrevétel, E jeles szilva még vidékem mostoha viszonyai közé is 

jól beillik. Minthogy gyümölcsei húsuk tömöttségénól fogva aszalvány-
nak is fölhasználhatók; széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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29. Kései mirabella. 
(Mirabelle tardive: Eunde Brisette.) 

Származása. Régi bizonytalan. Többféle név alatt fordul elő a 
gyümölcsleirásokat tartalmazó könyyekben. Napjainkban, a íranczia és 
német gyümölcsészek íönebbi, zárjelközt kiirt neveket fogadták el szá
mára. Ojtóveszéjét 1869-ben kaptam Reutlingenből Dr. Lucastól. Csak
hamar^ termőre fordult nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Érik sept. közepétől oct. elejéig. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded ; de a Sárga mirabellánál kétszerte is nagyobb. 
Alakja. Gömbölyded vagy két végén belapított gömbalaku. Zöme 

középtájra esik, honnét mindkét végefelé többnyire egyenlően boltozó-
dik, de néha majd szára, majd kelyhe felé kissé összébb is húzódik; de
reka köröskörül csaknem egyenlően domborodik ki. Vágánya alig észre
vehető ; néha csak egy vonal által jelzett, majd mindig egyenlő félre 
osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövide.s, vékony, néha középvastag, csupasz, 
inkább vagy kevésbbérozsdaíoltos, csinosan kikanyarított, szűk üregesébe 
helyezett. Bibepontja sárgás, a gyümölcs hegyén, csekélyke mélyedésben 
látható. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós, a gyümölcsről ennek értével elég 
jól lehámozható, elojéute sáppadt zöld; értével homályos sárga; na
pos oldalán kisebb-nagyobb vérpiros pettyekkel néha behintett; né
mely meleg évjárással a piros pettyek össze is folynak s különösen 
napszegte darabjain piros mosatot is képeznek; árnyékban nőtt gyümöl-
csiuél azoubau többnyire hiányzik minden pirosság, Hamva sűrű, 
fehéres. 

Belseje. Húsa világosságra, néha kissé zöldes sárga, csaknem 
áttetsző finom, sugaras, tömött; leve bő, igen czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magva, mely néha igen jól, 
néha pedig csak nehezen válik húsától, a gyümölcs nagyságához mérve 
elég nagy, csaknem kerülókes, duzzadt ós érdespofás; háta elég széles, 
tompa-taréjos. 

Fája. Víguővésü, erőteljes és edzett; korán és igen bőven termő; 
jellemzöleg fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcs-
vesszőkkel és peczkekkel sűrűn beruházkodnak, szép lombos, magas, 
gömbalaku koronát alkotó. Alkalmas szálas fának és gulafának i s ; 
helyben és talajban nem igen válogatós. Gyümölcsei még teljes érésök 
idején sem egy könnyen hullnak le a fáról s esős évjáráskor sem repe
dez aek föl. 

Vesszei. Elég számosak és elég hosszak, vékonyak vagy középvas
tagok; hegyök íelé lassudau elvékonyodók; egyenesek, finoman bordá-
zottak ; íölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosszukb an 
csupaszak; aljok felé szennyes barnák; hegyük felé világos violaszín 
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pirossal mosoUak; tövük felé fehér hártyával ritkásan ós reczésen ta
kartak; igen rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömökkuposak, hegyesek, kissé elállók vagy a 
vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; sötét gesztenyeszinfiek; alig 
kiálló, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok vagy kúposak, hegyesek, igen simák, 
sötétgesztenyeszinüek, nem csak a gyümölcspeczkeken, hanem a, hoszabb 
veszszök minden rügye mellett is előfordulók. 

Levelei. Kicsinyek, kissé vastag, de nem törékeny szövetüek; kerü-
lékesek, nyelők felé többnyire keskenyebbek, mint hegyök felé, hol több
nyire tompán végződnek; csaknem laposak vagy lapos teknősek, alig 
íveltek, de néha kissé félre görbülök ; nyelőkről rézsunt iölfelé irányulok ; 
alsó lapjukon finoman szőrösek ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
noha szeliden babosok, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken 
igen apró, tompa fogakkal sürün és elég szabályosan íűrészesek. Levél-
nyelök rövid, vékony, igen merev, violaszín pirossal mosott vagy csak 
belehelt; többnyire éles szögekben fölfelé álló; egy vagy két, apró mirigy
kéje többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái aprók, hamar 
elhullók. 

Hasonnevei. Brisette; Mirabelle d'octobre; Spate Mirabelle. 
Leírói. L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, II. 205. 

O b e r d i e c k , Ilhistr. Ilandh. der Ohstk. VII. 163. 
M a s. Le Verger, VI. 7. ós mások. 

Észrevétel. Egyike azon sziivafajoknak, melyek vidékem mostoha 
viszonyai közt is csaknem évenkint és bőven is teremnek; minél fogva 
széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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30. Sötétkék tojásszilva, 
(Dunkolblaue Eiorpflaume.) 

Származása. Bizonytalau. A gyümölcsészet birodalmában, már rég 
óta bujdosliatik; mert sok helyt, külőmböző nevek alatt ismertek rá a 
gyümölcse'szek. Me'g hazánkban is, boldogult Urbauek kanonok ,Magyar 
kék tojásszilva" ( = Uugarische blaue Eierpflaume) név alatt terjesztette 
s e név alatt küldötte meg Liegelnek; a kihez a fönnebbi szilvafajt 
Németországból is többféle név alatt küldöttek meg gyümölcsész-kor
társai. — Ojtóvesszejét álnév alatt kaptam a budai vinczellér-képezde 
kertjéből, még a hatvanas évek elején. Rendkivül gazdagon termett 
nálam több izben és olyan gyümölcsöket, melyek közül nagyságra néme
lyek a pulykatojással is vetekedtek. Sokáig kutattam valódi neve után, 
mig végre a fönnebbi névben rátaláltam mégis. 

Erésideje. Aug. közepe táján ; hűvösebb tájakon Sept. közepéig is 
elhúzódik. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és kitűnő piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Igen nagy ; a kék szilvák közt egyike a legnagyob

baknak. 
Alakja. Tojásalakű. Zöme középtájra, néha azonban kissé alább 

vagy fölebb is esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően bol-
tozódik; néha azonban száras vége felé kissé összébb húzódik, mintsem 
hegye felé. Két oldala rendszerint duzzadtabb, mintsem elő vagy hátsó 
része. Előrésze szelíden domború, hátsó vagy vágányos része a száras 
vég felé domború ugyan, de hegye felé mindinkább fogyva, lelapuló. 
Vágánya sekély és lapos, néha alig, többnyire azonbau eléggé szembe
tűnő; majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára 
rövides vagy középhosszú, középvastag, finoman szőrös, itt-ott barna
foltos ; a gyümölcs sarkára kissé oldalt, a vágányos rész felé szűk, de 
elég mély üregbe helyezett. Bibepoutja a gyümölcs hegyén, a fölszinen 
látható. 

Színe. Bőre vastag és SZÍVÓS, a gyümölcsről meglehetősen lehá
mozható ; kékes fekete, itt-ott némi piros árnyalattal. ÍPoutozata apró, 
sárgás, egyenlően és sűrűn elhintett, elég szembetűnő főképen akkor, ha 
sürü, kékes hamvát ledörzsöltük róla. 

Belseje. Húsa aranysárga, sugaras, elejénte tömöttos ; később lágy; 
leve igen bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes fű-
szeresízü. Magva, mely húsától nem vagy csak ritkán válik el, a gyü
mölcs uagys:ígához mért, széles kerülékes ; két oldala elég duzzadt, érdes 
és ránc/.üs; háta háromtaréjos, melyek közül a középső jól kiemelke
dik és elég éles. 

Fája. Erőteljes, csaknem bujanövésű, igen edzett; korán, csaknem 
rendesen és igeu bőven termő; fölfelé törekvő, de a termés súlya alatt 
csakhamar lefelé görbülő ágaival sürűlombos, lapos gömbalakú, jókora 
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nagy koi'onát alkotó. Alkalmas szálas iának ós nyesés alatt tartva 
egyébb formafáknak is ; helyben és talajban nem válogatós; gyümöl
csei teljes érésökig, igen jól állják helyüket a fán s esős évjáráskor sem 
hajlandók a íölrepedezésre. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyük felé még inkább 
elvékonyodók; ritkán egyenesek, többnyire ívalakban lefelé görbülök ; 
csaknem síkfelületűek; gyenge korukban is, értkorukban is csupaszak, 
napos félőkön violaszínnel kissé árnyalt hamvas barnák; árnyas félő
kön barnás foltokkal tarkázott zöldek; aljuk felé sárgás, reczés hártyá
val kissé bevontak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, karcsú kúposak, hegye
sek; a vesszőktől kissé el- vagy azokkal párhuzamosan fölfelé állók ; 
szürkével kissé tarkázott pirosas gesztenyeszinüek; eléggé kiemelkedő, 
többnyire bordázatlan vagy csak két szélén és röviden bordázott tala
pon ülök. 

Virágrügyei. Aprók, hasaskuposak, hegyesek, simák, pirosas gesz
tenyeszinüek. 

Levelei. Majd jókora nagyok, majd középnagyok, vékony és lágy 
szővetüek; kerek tojásdadok, itt-ott kerülókesek, az idősebb fákon pedig 
többnyire visszás tojásdadok; rövidke szúrós, néha pedig tompa hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy laposteknősek; nem íveltek; szé
leiken szelíden hullámosak; alsó lapjukon is csaknem egészen, fölső 
lapjukon pedig mindig csupaszak, simák, bár szelíden babosak bágyad
tan fénylők, világos zöldek; széleiken igen apró, tompa vagy kissé éles 
fogakkal igen sűrűn, de nem mélyen fűrészesek. Levélnyelök rövides 
vagy rövid, középvastag, finoman szőrös; violaszín pirossal inkább vagy 
kevésbbé mosott; vízirányosan elálló vagy lefelé görbülő; mirigye 
nincs vagy csak néha találkozik egy-kettő rajta. Levélpálhái kicsinyek, 
szárnyas és l^gas lándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Bamberger Eierpflaume; Ungarische blaue Eierpflau-
me stb. 

Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pfiaumen, lIÍ . 19. 
J a h n , Illustr. Handb. der Ohstk. VI. 197. 

Észrevétel. Úgyis mint díszgyümölcs, ugy is mintpiaczos gyümölcs, 
már eléggé méltó az elterjesztésre; de, mert nyersen is jó csemege s 
levessége daczára, egy kis vigyázattal meg is aszalható ós finom aszal-
ványt szolgáltat, kár volna, ha be nem fogadnók kérteinkbe. 
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31. Szívalaku cseresznye szilva. 
(Herzförmige Kirschpflaume.) 

Származása. Bizonytalan. Több változványuk van a cseresznye 
szilváknak, melyek növényzetükre nézve egymástólaiig külömböznek s 
e tekintetben valamennyien egy sajátszerű nemet alkotnak, mely 
átmenetet képez a meggy fákról, a szilva fákra: de gyümölcseikben 
egymástól jól niegkülömböztethetök: ilyenek a fönnebbi fajon kivül, a 
P i r o s c s e r e s z n y e s z i l v a , S á r g a c s e r e s z n y e s z i l v a . K i s 
c s e r e s z n y e s z i l v a , melyek különben csak alakra, nagyságra és 
színezetre nézve kölömböznek egymástól, de belső minőségükre és 
ízükre nézve mindnyájan megegyeznek. A cseresznye-szilvák „Prunus 
Myrabolana" név alatt rég idő óta ismei'etesek. Európába némelyek 
gyanitása szerint Éjszak-Amei'ikából hozták be; mások úgy vélekednek, 
hogy azok keletről származtak ide: hanem az efféle származási törté
net csakis puszta gyanítás és vélekedés máig is. Ojtóvesszejét 1870-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeiuseuből. Több ízben termett már nálam; 
fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Július vége, Aug. eleje. 
Minősége. 11. rendű caemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Valóban szívalakú. Zöme középtájra esik, honnét szára 

felé szelíden fogyva boltozódik s széles, lapos karimában végződik, mely 
a vágányos oldal felé kissé fölemelkedik, az ellenkező oldalon pedig 
aláhajlik; hegye felé a gyümölcs rendszerint összehúzódva boltozódik s 
inkább vagy kevésbbé szembetűnő hegyes csúcsban enyészik el, mely 
csúcsnak tetején, minden bemélyedés nélkül látható a parányi bibepon
tocska is; dereka körös körül egyenlően domború. Vágánya alig tűnik 
szembe s többnyire csak egy finom, vékonyka, sötétebb piros vonal 
által jelzett. Szára középhosszú, igen vékony, többnyire egyenes és csu
pasz ; tágas, de sekély mélyedéskében függélyesen álló. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, csaknem áttetsző, a gyümölcsről 
ennek értével jól lehámozható, sima, és hamvát ledörzsölve ragyogó 
fényes ; értével élénk cseresznye szín-piros, melyben csak itt-ott tűnik elő 
egy-egy parányi fehér pontocska. Hamva ritkás, halvány-piros. 

Belseje. Húsa csaknem aranysárga, finom, sugaras, lágy, csaknem 
olvadó; leve rendkívül bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kelle
mesízű. Magva, mely ritkán válik húsától, csaknem kicsinynek mond
ható, szabálytalan tojásalakú; elég simapofás; háttaréja a száras vég 
felé kissé Fölemelkedik és élessé válik; különben tompa szokott lenni. 

Fája. Ei'őteljes, bujanövósű, elég edzett. Korán és, ha virágzásakor 
és virágzása után kései fagy nem éri, igen bőven termő. Hófehér virá
gaival csaknem akkor ékesíti föl magát, a mikor az őszi baraczkfa is 
szokta ; fölfelé törekvő vagy szétálló, nyúlánk ágaival, sürűlonibos, ma-
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gasra törő, szabálytalan alakú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának 
is, bokoralakii fának is. Helyben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei 
jól állják belyöket a fán s esős évjáráskor sem repedeznek föl. 

Vesszei. Számosak, hos.szak, vékonyak s liegyök felé rendkívül el-
vékouyodük, egyenesek vagy begyökkel ívaUikban lefelé görbülök, sík 
fölületűek ; gyakran ugyanazon teuyészeti idény alatt, többfélekép elá
gazók ; csupaszak, simák, mint a kajszi baraczkfa vesszei, csaknem fé
nyesek, homályos violaszín barnák; árnyas felükön zöldesek; tövüknél 
sárgás reczés hártyával bevontak; rövid levélkSzűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, kissé hegyesek ; többnyire lapu
lók, szürkével mosott világos gesztenyeszinűek; alig kiálló bordázatlan 
talapra helyezkedök. 

VirágrügyeJ. Rendkívül aprók, tojásdadok, alig hegyesek, a rövidke 
gyümölcspeczkeken sűrűn és csomósán jelonkezők. 

Levelei. Kicsinyek, vékony és lágyszövetűek; tojásalakúak, csak
nem szabályosan elkeskeuyedő, lio.sszas, éles hegyben végződök; lapo
sak vagy lapos völgyesek; kissé íveltek; nyelőkről csaknem vízirányo-
san elállók; alul fölül csupaszak, bágyadtan fénylök, élénk vagy vilá
gos zöldek; széleiken igen apró, tompa fogakkal sűrűn és elég szabá
lyosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony, finoman szőrös, 
sötét violaszin-piros; a vesszők alján és derekán vízirányosan elálló; a 
vesszők hegye felé kissé éles szögekben fölfelé álló; mirigyei nincsenek. 
Levélpálhái fejletlenek, fonálidomuak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. VI. 245. Tudtom

mal mások még nem irták le. 
Észrevétel. Vidékemen e szilvafaj inkább való díszfának, mintsem 

gyümölcsfának; mert gyümölcseit a kései fagyok és a kártékony rova
rok mind le szokták szüretelni idő előtt. Kötöttebb és nyirkosabb ta
lajban s hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein, hiszem, hogy gyak
rabban is, bővebben is teremne, mint itt az alföldön. 
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32. Reizensteini sárga. 
(Quetsohe jaune de Eeizenstein; Eeizansteiner gélbe Zwetsche.) 

Származása. Jó formán bizonytalan. Oberdieck szerint, mondják 
hogy Németországba, bizonyos Reizenstein nevű egyéniség hozta volna 
be: de, hogy ki az, a ki ezt először állította? és való-e ezen állítása? 
e kérdésekre ugy látszik, hogy senki sem tud határozott feleletet adni. 
E név „Reizenstein" lehet helynév inkább, mintsem személynév; mert 
a németek kezdetben mindjárt Reizensteini szilvának (Reizensteiner 
Zwetsche) és nem Reizenstein szilvájának (Reizensteins Zwetsche) ne
vezték, pedig ez utóbbi elnevezés volna a helyes, ha csakugyan személy
név volna a Reizenstein. Ojtóveszszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Aug. második fele; hűvösebb tájakon. Sept. közepéig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alal(ja. Szabálytalan tojásalaku, mint a Beszterczei szilva, melyhez 

nagyságra nézve is hasonló. Zöme kissé a száras vég felé esik, honnét 
hegye felé szelíden és szabályosan fogyva boltozódik s tompa végben 
enyészik el; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva rövid, 
csúcsszerű nyakat alkot. Hátsó vagy vágányos része rendesen kissé 
domboruabb, mintsem előrésze és két oldala. Vágánya lapos és sekély ; 
többnyire egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a középhosszú, 
középvastag, finoman szőrös, itt-ott barna foltos; a gyümölcs csúcsára 
piczinyke üregbe helyezett. Bibepontja kicsiny, sárgás, alig szembe
tűnő ; a gyümölcs hegyén a vágány vonala végén látható. 

Színe. Bőre vékony, de szívós ; a gyümölcsről, még ennek teljes 
értével is, csak nehezen hámozható le; mert húsa is hozzá szakadozik; 
elejénte világos sárga; értével sötét vagy aranysárga ; napos oldalán, 
különösen napszegte példányain, mosolygó violaszin-pírossal mosott 
vagy csak belehelt s itt-ott sötétebb piros foltokkal is tarkázott. Ponto-
zata igen apró, alig szembetűnő; többnyire csak a bőr alul áttetsző 
sárgás pettyecskék alakjában jelenkezö. Hamva itt-ott igen sűrű, több
nyire azonban ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga, kissé áttetsző, gyöngéd, csaknem olvadó 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos 
és fűszeres ízű. Magva, mely néha jól, néha pedig csak nehezen válik 
húsától, a gyümölcs nagyságához mért, hosszas és mindkét vegén el-
keskenyült tojásalaku; két oldala laposas és csak kevéssé érdes; háta 
keskeny; taréja csak kevéssé éles. 

Fája. Fiatal koi'ában bujanövésü, később is erőteljes, és edzett ; 
korán és igen bőven termő; rézsuut fölfelé törekvő de a termés súlya 
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alatt csatbamar lefelé görbített, nyúlánk ágaival, elég sürfllombos, 
terjedelmes kuszált ágazatu, laposas koronát alkotó, Léczezet melletti 
müvelésre éa szálas f'áuak egyiráut alkalmas; helyben és talajban nem 
válogatós. Gyümölcsei még ért korukban is csak nehezen hullnak le 
a fáról. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, vékouyak inkább, mintsem közép
vastagok s hegyök felé még inkább elvékonyodók; nem egyenesek, kissé 
könyökösek, finoman bordázottak: fölfelé és szét állók; gyenge koruk
ban kissé szőrösek; ért korukban csupaszak, világos vérvörösek; aljuk 
felé itt-ott szürkés hártyával takartak; rendetlen, töbnyiro azonban 
igen rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kúposak, hegyeseb, a vesszőtől kissé 
elállók; szürkével tarkázott sötét gesztenyeszinüek; elég kiálló, három 
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, simák, sötét gesz
tenyeszinüek, többnyire csak a gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Kicsinyek, vastag és keményszövetűek ; kerfilékesek, itt-ott 
visszás tojásdadok; majd tompán, majd rövidke hegyben végződök; a 
vesszők alján laposak; a vesszők hegye felé visszásán öblösek; alig 
íveltek; csupaszak, simák, noha finoman borsókásak, nem fényesek, bá-
gyatt világos zöldek, széleiken apró, tompa fogakkal nem mélyen, de 
sűrűn és szabályosan fflrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy 
középvastag, hajlékony, finoman szőrös, vérvörös; majd vízirányosan el-, 
majd lefelé álló; két, apró mirigye többnyire a levéltáuyér szélére he
lyezett. Levélpálhái rövidek, fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Jaune de Keizenstein; lieizensteiner Pflaume. 
Leírói. Liegel , / íe í in íwm der Pflaumen, II. 112. 

0 b e r d i e c k, JUustr. Handb. der Ohstk. III. 287. 
M a s , Le Verger, VI 119. és mások. 

Észrevétel. E rendkívül gazdagon termő, finom és jóizű szilvafaj 
nagyon megérdemli, hogy hazánkban minden kertben helyet foglaljon. 
Vidékem mostoha viszonyai közt is egyike azon szilvafajoknak, a melyek 
hálásan megfizetik a helyet, melyet a kertben elfoglalnak. 
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33. Smith uri szilvája. 
(Monsiour do Smitli; Smíths Orleans Pflaume.) 

Származása. E kitűnő szilva Long-Islandból, az araerikai egyesült 
államokból származik, hol magról nyerte az, a kinek nevét viseli, s a 
ki azt 1830. körül kezdette elterjeszteni. Csakhamar elterjedt az 
Egyesült-államokban, de Európában csak egy pár évtized dta lett isme
retessé és kapóssá is. Ojtdvesszéjét 1874-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérektől, Plantiéresből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Augusztus eleje ; hűvösebb tájakon Sept. elejéig is el
húzódik. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Aiaí(ja. Tojásdad; majd szái-as vége felé, majd ismét hegye fel é 

kissé összébb húzódó; száras végen rendszerint, de hegyénél csak néha 
tompa vagy kissé belapított. Zöme középtájra esik. Két oldalán észre-
vehetöleg belapított; előrészén kevésbbé domború, mintsem hátsó vagy 
vágányos részén. Vágánya széles és majd sekély, majd elég mély és 
szembetűnő, többnyire egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a 
rövides, vékony vagy középvastag, finoman szőrös, barnás vörössel rit
kásan pontozott; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, mely
nek karimáját az egyik oldalon a vágány barázdája szeli át. Bibepontja 
a gyümölcs hegyén minden bemélyedés nélkül a felszínen látható. 

Színe. FJőre vékony, de elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével, 
jól lehámozható; sötét violaszinpiros vagy csaknem feketéskék ; pon-
tozata apró, sárga, ritkásan elhintett, alig szembetűnő. Hamva sűrű 
világoskék. 

Belseje. Húsa bágyadt sárga, vagy zöldes sárga, finom, sugaras, 
tömöttes; leve elég bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magva középnagy, kerülékes, 
elég duzadt pofás ; széles tompahátu; húsától elég jól elválik. 

Fája. Fiatal korában vigan, később csak mérsékelten növő; igen 
edzett; korán és igen bőven termő; éles szögekben fölfelé álló ágaival, 
melyek később hegyökkel lefelé görbülnek, elég sürűlombos, de kevéssé 
szabályos koronát alkotó. Szálas fának igen alkalmas, de nyesés alatt, 
tartva gulafának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán s esős évjáráskor sem szoktak fölrepedezni. 

Vesszei. Elég számosak, hoszak, középvastagok; hegyök felé mind
mind inkább el vékonyodók ; egyenesek, nem könyökösök, szelíden bor-
dázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban is, ért korukban is csaknem teljesen csupaszak, árnyas félőkön sár
gás zöldek, napos íelökön sötét violaszín-pirossal mosottak; aljuk felé, 
jó darabon .szűrkéshái'tyásak; igen apró pontokkal, ritkásan és alig 
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észrevehetöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levél-
közűek. 

Riigyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, lapulók vagy a vesszőkkel 
párhuzamosan fölfelé állók; szürkével kissé tarkázott feketés gesztenye-
szinüek; alig kiálló, hosszan és laposan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég kicsinyek, rövid kúposak, alig hegyesek, simák, 
feketések. 

Levelei. Elég nagyok, elég vastag és keményszövetüek; tojásdad-
gömbölyűek, itt-ott széles kerülékesek; többnyire kerek vagy tompa 
hegyben végződök; laposak vagy visszásán öblösek; itt-ott hullámosak 
és félre is csavarodok; alul-fölUl csupaszak; felső lapjukon szembetünöleg 
babosak, elég fényesek, sötétzöldek; széleiken igen tompa fogakkal 
nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy 
középhosszú, elég vastag, merev, finoman szőrös, violaszín-pirossal mo
sott ; majd vízirányosau el, majd rézsunt fölfelé álló ; mirigykéi igen 
aprók, a levéltányér szélén láthatók, gyakran azonban egészen hiány
zanak. Levélpálhái elég hosszasak, keskeuy-lándsásak, fogasak, elég 
tartósak. A gyümölcsvesszökön és peczkeken levő levelei nyelők felé 
többnyire elkeskenyedők, hegyök felé pedig kiszélesedők. 

Hasonnevei. Smith's Orleans; Smith's Herrenflaume. 
Leírói. R o y e r. Annál, de pomol., VII. 15. 

M a s , Le Verger, VI. 19. 
L i e g e ] , Kenntniss der Fflaumen, IV. 24. 
J a h n, Illustr. Handh. der Ohsth. III. 291. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közé is igen jól be
illik e becses szilvaíaj. Széles eltei-jesztésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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34. Oulinsi ringló. 
(Eeine-Claude d' Oulins; Koineclaude von Oulins). 

Származása. Bizonytalau. Mas Alfonz szerint a Lyonhoz közel eső, 
Oulins-nevű községből Massot, franczia gyüűiölcskertész kezdette elter
jeszteni. Napjainkban már ritka faiskola az, Európában, hol ne szaporíta
nák és a honnan ne terjesztenék mindenfelé. Ojíóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Több ízben termett 
nálam azöta. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Július vége — Aug. eleje. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy, mint a Washington szilva. 
Alakja. Gömbölyded vagy csaknem hengeres vagy hosszas gömb-

alaku; hegye felé, noha kevéssé észrevehetőleg, de többnyire Összébb 
húzódó ugy, hogy zömének legnagyobb átmérője kissé a száras vég 
felé esik; különben mindkét végén csaknem egyenlően belapított. Vá
gánya széles és sekély, a gyümölcsöt egyenetlen félre osztó. S z á r a 
kissé hosszas vagy középhosszú, elég vastag, ritkásan és finoman sző
rös, itt-ott rozsdafoltos, hegye felé hízottabb, mint a gyümölcsre illesz
tett tövénél; széles, lapos mélyedéskéből kiálló. Bibepontja sárgás 
szürke, alig szembetűnő ; többnyire a vágány barázdájában, a gyümölcs 
hegyén, lapos mélyedéskében látható. 

Szine. Bőre vastag, elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével jól 
lehámozható; elejénte sápadt zöld; értével zöldesfehér; napos oldalán 
sápadt sárga, csaknem áttetsző. Apró, fehéres pontocskái a gyümölcs 
értével alig vehetők észre; mert azokat a gyümölcsnek finom fehéres 
hamva egészen eltakarja. 

Belseje. Húsa sárgás-zöld, áttetsző, sugaras, félfinom, kissé tö
mött; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos ós 
kellemes fűszeresízű. Magva, mely húsától ritkán válik el, széles kerü-
lékes; két oldala érdes és kevéssé duzzadt; háta széles; taréja tompa. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett; korán, csaknem évenkint és 
többnyire igen bőven termő. Fölfelé vagy pedig szétálló ágaival sürű-
lombos, jókora terjedelmű koronát alkotó. Legalkalmasabb szálas fának, 
de nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de könnyen 
kiszáradó talajban csak esős évjáráskor terem gazdagon. Gyümölcsei 
teljes érésökig, igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé elvé-
konyodók; fölállók vagy nyilt szögekben szétállók; egyenesek, kissé 
könyökösek, hegyök felé szelíden bordázottak, de egyebütt síkfölületü-
ek; gyenge korukban csupaszak; ért korukban hamvasak, napos félő
kön sötét violaszín-barnák; árnyas félőkön itt-ott zöldesek; igen apró 
sárgás pontokkal sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; tövük felé 
sárgás, reczés hártyával ritkásan bevontak; rövid levélközűek. 
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Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, rövid kúposak, hegyesek, a 
vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók, S2ürkével tarkázott világos gesz-
tenyeszinűek; majd alig kiálló, bordázatlan, majd eléggé kiálló lapos
hordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskuposak, hegyesek, szürkével tar
kázott világos gesztenyeszimíek. 

LevBieJ. Jókora nagyok, vastag és elég keméuy-szövetüek; kerek
dedek vagy széles kerülékesek; majd tompa, majd fölötte rövid, éles 
hegyben végződök; laposak vagy laposteknősek, kissé íveltek; alsó 
lapjukon szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, noha szelíden ba
bosak, fényesek, inkább vUgy kevésbbé sötét zöldek; széleiken apró 
Kerekhegyű fogakkal sűrűn, de szabálytalanul fflrészesek s itt-ott kissé 
hullámosak. Levélnyelök rövid, vastag, de hajlékony, szőrös, napos ol
dalán violaszía-pirossal mosott vagy csak belehelt, csaknem vízirányo-
san elálló ; két nagy, kiemelkedő mirigye közel a levél tányérjához, egy 
mással ferde irányba helyezett. Levélpálhái kicsinyek, keskenylándsá-
sak, fogasak, aljuknál szárnyasak, hamar elhullók. A gyümölcs peczke-
ken levő levelei hosszabbak, keskenyebbek s nyelők felé szembetünöleg 
elkeskenyedök. 

Hasonnevei. Oullins golden; Massot. 
Leirói. M a s , Le Verger, VI. 43. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Ohsth. VI. 161. 
Észrevétel. Minthogy fája mindenütt jól díszlik és bőven is terem, 

gyümölcsei pedig nagyok, szépek és jóízűek; piaczi eladásra már azért 
is nyereséggel lehetne tenyésztenünk; mert oly időben érik, a mikor a 
még más, szép, nagy és jó szilvák nem versenyezhetnek vele. 
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35. Rademaekers szilvája. 
(Prune Eademaekers.) 

Származása. Az ujabb időben, egy gyümölcsösben fedezte föl Bel
gium Limburg nevű tartományában Rademaekers József, maeseyek-i 
gyógyszerész, kinek nevét viseli is e jeles szilvaíaj. Napjainkban még 
folyvástaz újdonságok közé tartozik. Gyümölcsleirásokat tartalmazó köny
veimben még nevét sem találom fölemlítve. Ojtóvesszejét ajáudékképen 
kaptam 1873-ban a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából. Nálam 
is több ízben termett már. Fajom valódiságában nem lehet kételked
nem ; mert tígy növényzete, mint gyümölcsei igen jól egyeztek azon rö
vid, de igen találó jellemzéssel, melyet róla a „Guidepratique ect." ( = 
Gyakorlati kalauz) czimü, leiró catalogban Thomas 0., a Simon-Louis 
tesztvérok faiskoláinak aligazgatója közlött volt. 

Érésideje. Augu.stus közepe tájára esik. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és kitűnő piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Igen nagy, mint a baraczkszilva. 
Alakja. Két végén kis.sé bolapított gömbalakú; néha tojásdadgöm

bölyű. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé egyenlően s 
csaknem félgömbalakulag boUozódik; néha, hegyénél kissé tompább, 
mintsem száras végénél; dereka köröskörül egyenlően van kidombo
rodva. Vágánya sekély, többnyire csak egy sötéíebbsziuű, keskeny vo
nal által jelzett; többnyire egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a 
inkább rövid, mint középhosszú, finoman szőrös, itt-ott baruafoltos, ban
kosán végződő; szépen kikanyarított tágas és mély üregbe helyezett. 
Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, igen lapos 
mélycdóakében látható. 

SzinS. }3öre kissé vastag és szívós, áttetsző, a gyümölcsről ennek 
értével könnyen lehámozható; elejénte halvány violaszínuel belehelt ; 
teljes értével violaszínbe játszó karmiiipirossal színezett vagy tarkázott 
pontoziita alig észrevehető, igen apró és finom, piros pettyecskék alak
jában jelenkezö. Hamva elég sűrű, íehéreskék. 

Belseje. Húsa sárgászöld, áttetsző, sugaras, tömöttes, de olvadó ; 
leve bő, czukros, gyöngéd savíiuynyal emelt, finoman illatos, igen kelle
mes, noha uem mindenkor kellőleg füszeresízű. Magva, mely néha 
igen jól, néha pedig nehezen válik el húsától, a gyümölcs nagyságá
hoz mért; széles kerülékes; két oldala csak kevéssé duzzadt, érdes és 
ránczos; háta széles ; háttaréja éles. 

Fája. Fiatal korában, főkép ringló vagy vörös szilvaalanyra ojt
va, rendkivűl bujanövésű, később mérsékelt, de folyvást egészséges és 
edzett ; koián és igen bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő 
ágaival, elég lombos, de kellőleg szellős, nagy és magas koronát alko
tó. Szálas fának és nyesés alatt tartva, egyébb formaiaknak is alkal
mas; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 
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Vesszei. Számosak, igen hosszak, elég vastagok, hegyök felé mind
inkább vékonyodók; egyenesek, néha a bujanövés tolytán elgörbülök ; 
aíkfölületüek; gyenge korukban is, ért korukban is csupaszak, simák 
vörhenyes barnák, itt-ott zöldesek, hegyök felé pedig violaszín-pirossal 
mosottak; aljuk felé sárgás, reczós hártyával ritkásan bevontak ; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középuagyok, többnyire rövidkuposak, he
gyesek, a vesszőtol kissé elállók í szürkével kissé tarkázott világos 
gesztenyeszínüek; alig kiálló, bordfízatlan és keskeny talapra helyez-
kedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, kissé hegyesek, szürkével mo
sott világos gesztenyeszínüek. 

Levelei. Jókora nagyok vagy középuagyok, elég vastag, de hajló-
kony-szövetűek; szóles tojásdadok vagy kerülékesek; többnyire rövidke, 
néha félre is csavarodó hegyben végződök; a vesszők alján laposak s 
néha visszásán öblözöttek; a vesszők hegye felé laposvölgyesek; nem 
íveltek; alsó lapjukon csak kissé és finoman szőrösek; felső lapjukon 
csupaszak, simák, noha szelíden babosak, bágyadtan fénylők, élénk zöl
dek ; széleiken elég nagy, tompa vagy kerekhegyű fogakkal szabályo
san fűrószesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, haj
lékony, finoman szőrös, nyár végén élénk világospiros; a vesszőtől 
többnyire vízirányosan elálló; jókora nagy két mirigye majd a nyélre, 
majd a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái elég jól kifejlődöttek, 
szárnyas és fogas lándsásak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. A nálam meglevő könyvek egyikében sem fordul elő kö

rülményes leírása. A fönn említett ,Guide pratiuque etc." czímű mun
kában említve van róla, hogy a ,Revue de 1' Horticulture" czímü fo
lyóirat II. köt. 351. lapján le van írva: de e munka nincs meg könyv
táramban. 

Észrevétel, ügy is, mint csemege-gyümölcs és asztalaink dísze, ugy 
is, mint értékes piaczos gyümölcs megérdemli, hogy terjeszszUk és sza
porítsuk. 
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36. Octóberi violaszinü. 
fSaint-Martin; Violette Octoberpflaumo.) 

Származása. Kégi, bizonytalan. Liegel, német gyümölcsész szerint 
ugyauazonos evvel a „Coes fine laté red Plum" nevű szilva is, melyet 
Coe, angol gyümölcs-kertész nyert volna magról; azonban kérdés, hogy 
Ooe uram nem-e egy régi szilvafajt nevezett el ujbdl, mint ezt megy 
cselekedte a „Coe aranycsepp'-je (Goutte d'or de Coe) nevű almával is-
melyet nem maga nyert magról, mert vidékén már régebben el volt 
terjedve, hanem azért saját nevét ragasztva rá mégis ugy terjesztette 
el, mint saját magonczát. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresböl, 
a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Octóber vége felé. 
Minősége. A későn érő szilvák közt I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Csaknem gömbalakú, mindkét végén belapított. Szépen 

fejlődött gyüniölcsének zöme közóptájra esik, honnét majd szára, majd 
ismét hegye felé kissé összébb húzódva gömbölyödik; két oldala, sőt 
előrésze is, többnyire jól kidomborodó; hátsó vagy vágányos része is 
csak alig észrevehetöleg belapított; kevésbbé fejlett példányainál a 
két oldal laposas-domború, míg a gyümölcs elő és hátsó része jól kie
melkedő. V á g á n y a lapos és oly sekély, hogy csak alig vagy csakis a 
gyümölcs hegyén vehető észre; többnyire egyenlő félre osztja a gyü
mölcsöt. S z á r a közép hosszú, vékony vagy középvastag, finoman szőrös, 
itt-ott rozsdafoltos ; a gyümölcs fölszinére vagy szűk és sekély üreg
esébe helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, 
igen lapos mélyedéskében, oldalt helyezett. 

Szine. Bőre vastag és szívós, az érett gyümölcsről jól lehámoz
ható ; kékes piros; napos oldalán sötét vagy feketés kék. Pontozata 
sürü; egyenlően elhintett, fiuom, sárga pettyecskókből álló, elég szembe
tűnő. Hamva ritkás, kékes vagy világos kék. 

Belseje. Húsa zöldessárga, fiüom, csaknem áttetsző, fehéres rost 
szálakkal, tömött vagyis húsos, mint a beszterczei szilva; leve elegendő, 
igen czukros, gyöngéd savauynyal emelt, igen kellemes füszeres-ízü. 
Izének teljes finomsága kifejtéséhez azonban megkívánja, hogy fáján 
addig hagyjuk, amíg bőre ráuczoaodui kezd; a m i pedig levélhulláskor 
vagy azután szokott csak megtörténni. — Magva, mely a gyümölcs 
teljes értével elég jól elválik húsától, reudszerint kicsiuy, kissé ferde 
tojásalaku, két oldala elég dombom és érdes, hosszában, itt-ott kiemel
kedő erekkel bevonalzott; háttaréja tompa, de száras vége felé jól k i 
emelkedő és éles. 

Fája. Elég vígnővésü, egészséges és edzett; elég korán, rendesen, 
noha nem mindig és mindenütt bőven termő. Szétterjeszkedő s időjár-
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tával csaknem szomorú fűzként lecsüugő ágaival, ritkás, kuszáltlombo-
zatu, terebélyes koronát alkotó. Szálas iának korona magasságban ojtva 
legalkalmasabb; mindenütt jól díszlik; gyümölcsei még levél hulláskor 
is, igen jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók ; alig könyökösek, kuszáltau szét-állók és külön
félekép elgörbülök a szerint, a mint fejlődésük közben az egy vagy más 
irányból tartósan fújdogáló szól elgörbíti őket; itt-ott finoman bordá-
zottak; csupaszak és csak itt-ott ritkásan szőrösek; napos félőkön sö
tét vérvörösek; árnyas félőkön pirosas vagy zökles barnák ; aljuknál, 
jó darabon, sárgás, reczés hálóval inkább vagy kevésbbé sűrűn bevon
tak ; rendetlen levélközüek. 

Rügyeí. Csaknem középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől jól 
elállók, de hegyükkel a vessző felé visszagörbülők ; sötétgesztenyeszí-
nüek; kissé kiemelkedő, hosszan és finoman bordázott talapra helyez-
kedők. 

Virágriigyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, pirosas gesz-
tenyeszinűek; nemcsak a gyümölcspeczkeken, hanem még a hosszabb 
vesszők rügyei mellett is jelenkezők. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keraényszövetüek, kerülékesek 
itt-ott visszás tojásdadok; inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben 
végződök; laposak, kissé hullámos-szélűek, gyakran visszásán öblözöt-
tek; kissé íveltek, nyelőkről többnyire lefelé csüggök; alsó lapjukon 
ritkásan és finoman szőrösek, felső lapjukon csupaszak, simák, noha 
szelíden babosak, fényesek, világos zöldek; széleiken igen tompa fo
gakkal, elég sűrűn, de nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Le-
vélnyeiök rövid, elég vastag, merev, kissé szőrös, vérvörössel mosott 
vagy csak színezett; többnyire vízirányosan elálló; elég szembetűnő két 
mirigye többnyire a levéltáuyérhoz közel vau ráhelyezve. Levélpálhái 
rövidek, tövüknél finoman szárnyaltak. 

Hasonnevei. Coe fiue Lite red ; Coes sehr spáte, rothe Pflaumo. 
Leirói. L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, 11. 153. 

O b e r d i e c k , lllustr. Eandb. der Ohstk. Jll. 373. 
M a s , Le Veryer, VI. 49. 

Észrevétel. Mint olyan szilva, mely akkor érik, a mikor már rit
kaság a jó nyers szilva, már csak ezen különösségénél fogva is meg
érdemli, hogy, a ki helyet adhat neki, befogadja kertébe. 
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37. Olasz zöld. 
(Quetsche verte d'Italie ; Italienisolie grüne Zwetsohe.) 

Származása. Bizonytalan. Mikóp neve mutatja, hihetőleg Olasz
országból származik. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. 
Ojtóvesszejét Oberdiecktól, Jeinsenböl és Simon-Louis testvérektől Plan-
tiéresból egyszerre és teljesen egyezőleg kaptam meg 1874:-ben. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen, 

Erésideje. Aug. közepe; hűvösebb tájakon sept. elejéig. 
Minősége. I. rendű csemege- és II. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága, Közép nagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Csaknem kerülékes; néha hoszas és hengeres tojásalaku. 

Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően 
boltozódik és tompán végződik; dereka körösköröl többnyire egyenlően 
és szelíden domború; néha azonban hátsó vagy vágányos részén kissé 
belapított; vágánya igen sekély és lapos, többnyire pedig csak egy 
sötétebb zöld vonal által jelzett; majd egyenlő, majd egyenetlen félre 
osztja a gyüm5lc.=öt. S z á r a csaknem középhosszú, középvastag, fino
man szőrös, itt-ott rozsdaí'oltos; a gyümölcsre fölszint helyezett. Bibe
pontja piczinyke, szürkés ; a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén 
fölszint látható. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, áttetsző, a gyümölcsről lehámoz
ható; elejénte világoszöld; értével zöldessárga; napos oldalán kissé 
élénkebb sárga; néha némi igénytelen pirossal szelíden és nem nagy 
terjedelemben belehelt; napos oldalán, néha, pontozat helyett igen apró, 
violaszinű pettyecskék is vannak sűrűn elhintve; néha pedig a bó'r 
alul áttetsző, szakadozott zöldes vagy sárgás csíkok is tűnnek elő rajta. 
Hamva elég sürü, fehéres. 

Belseje. Húsa sárgás zöld, néha zöldessárga, finom, kissé tömött, 
de gyöngéd és olvadó; leve bő, igen czukros ugy, hogy a jól megért 
gyümölcsben csak a magva körül észlelhetni némi savanyfélét; íze igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres. Magva, mely húsától nem válik, 
hosszas és keskeny tojásdad ; száras vége felé szembetünőleg elkeske
nyedő. Két oldala lapos és érdes ; háta keskeny és egészen tompa. 

Fája. Erőteljes bujanövésü, igen edzett; korán és bőven, noha nem 
évenkint és mindenütt egyenlően termő; éles szögekben fölfelé törekvő 
nyúlánk ágaival elég lombos, de szellős, magas és terjedelmes koronát 
alkotó. Szálas fának leginkább alkalmas ; mindenütt jól díszlik; gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. Mondják, hogy magról kelt cseme
téi ojtás nélkül is öröklik anyjuk minden jó tulajdonait. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, karcsúak, hajlékonyak, he-
gyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, szelíden bordá-
zottak, fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban 
is, ért korukban is, egész hosszukban csupaszak, szürkés barnák, árnyas 

27 
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félőkön zöldes barnák, aljuk felé reczés hártyával takartak; apró, vör
henyesszürke pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban pontozották ; igen 
rövid levélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, alig hegyesek, majd 
elállók, majd a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók, fehéres szürkével 
tarkázott, sötét gesztenyeszinüek; elég kiálló, többnyire hárombordás 
talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadkuposak; többnyire csak a rövidke 
gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, vastag és durva-szövetüek, 
hosszas tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; szabályosan elkeskenyedő 
rövidke hegyben végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé föl
hajlók, hullámos-szélüek, kissé íveltek, nyelőkről jellemzőleg lefelé 
csüggök; alsó lapjuk idegzetén kissé szőrösek; felső lapjukon csupa-
szak, de nem simák, csaknem fénytelenek, világoszöldek; széleiken torapa 
fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök hoszas, 
vagy középhosszú, középvastag, elég merev, fiuoman szőrös, sötét viola
színnel mosott; majd vízirányosan elálló, majd kissé lefelé konyuló. 
Egy-két, gömbölyded, kiemelkedő, sái-gás mirigye közel a levéltányér 
széléhez helyezett. Levélpálhái kicsinyek, csaknem áridomuak, igen 
hamar elhullók. 

Hasonnevei. Verdage d'Italie; Grüne Eierpfiaume. 
Leiről. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, II. 75. 

O b e r d i e c k , lUustr. Handh. der Ohstk. VI. 125. 
Mas , Le Verger, VI. 97. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha körülményei közt is csaknem 
óvenkint, és kedvező évjárással igeu bőven szokott teremni. Szemre is 
szép gyümölcsei finomizűek és befőzésre is alkalmasak lévén megér-
demlene e szilvafaj, hogy népesebb városaink mellett piaczi darusításra 
is tenyószszük. 
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38. Montfort. 
(Prune de Montfort; Montfortpflaume.) 

Származása. E kitűnő szilvát, mikép Mas Alfonz irja, Ebertné asz-
szony magról nyerte faiskolájában, Montfortin-ban (Frankhon), és Pre-
vost, híres íranczia gyümölcskertész, Montfortini szilva elnevezés helyett 
fönnebbi,megrövidített névre keresztelve, kezdette elterjeszteni. Napja
inkban, mikép meg is érdemli, nagyon el van már terjedve a vilá
gon. Ojtóvesszeját 1874-ben kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Arad
ról. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Aug. elejétől, Aug. közepéig; hűvösebb tájakon Sept. ele
jéig is elhúzódik. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Szabálytalan zömök tojásdad; néha tojásdad gömbalakú. 

Zöme középtájra esik; szára felé, gyakran kissé elhegyesedik, hegye 
felé pedig rendszerint félgömbalakúíag boltozódik; néha mindkét vége 
felé egyenlően fogyva, gömbölyödő. Elő és hátsó része rendszerint kis
sé belapított, két oldalán pedig rendszerint jól kidomborodó. Vágánya 
igen sekély, egyenetlen félre osztó ; a gyümölcsbe csakis a száras vé-
géa mélyed be kissé. S z á r a középhosszvi, vastag, finoman szőrös itt-
ott rozsdafoltos; csekélyke és szűk mélyedésbe, mintegy erőszakosan 
benyomott. Bibepontja jókora nagy, elég szembetűnő, a gyümölcs he
gyén, a íölszínre kissé oldalt helyezett. 

Színe. Bőre vékony és nem SZÍVÓS; H gyümölcsről nem egyköny-
nyen hámozható le; színe kékes fekete, pirossal kissé színezett; pon-
tozata ritkásan elszórt, fehéres, a napos oldalon elég szembetűnő; jel
lemző e gyümölcsnél, hogy rajta finom rozsdaszálcsák nyúlnak végig, 
néha rendetlen hálózatot alkotva vagy kisebb nagyobb rozsda szeplőkké 
folyva össze. Hamva sűrű, kékes. 

Belseje. Húsa zöldessárga, finom, sugaras, tömöttes, de olvadó; 
leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes 
gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magva, mely húsától elég jól válik, 
széles tojásdad: csak kevéssé duzzadt és kevéssé érdespofás; háta elég 
széles, itt-ott kissé élestaréjos. 

Fája. Elég erőteljes, egészséges és edzett; elég korán és igen bő
ven termő; rézsunt fölfelé törekvő, de időjártával szétálló és lefelé is 
görbülő ágaival ritkás-lombozatú, terjedelmes, lapos-gömbalaku koro
nát alkotó. Szálas fának igen alkalmas; mindenütt jól díszlik; gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvóko-
nyodók; egyenesek; csaknem síkfölületűek vagy csak alig észrevehetö-
leg bordázottak; íölállók vagy nyilt szögekben szétállók; csaknem 
egész hosszukban finoman szőrösek, itt-ott csupaszak, sötétvörössel ár-

27* 
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nyalt homályos vagy szürkésbarnák: tövük felé sárgás, reczés hártyá
val bevontak; a vesszők alján hossszas, egyebütt pedig rövid le-
vélköziiek. 

Rügyei. KÖzépnagyok, szélestalpii kúposak, hegyesek, a vesszőkkel 
csaknem párlinzamosau fölíelé állók, szürkével tarkázott világos geszte-
nyeszínüek ; a vesszők alján alig kiállő, a vesszők hegyefelé pedig elég jól 
kiemelkedő, röviden bordázott talpon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúpos tojásdadok, hegyesek, szürkével tar
kázott világos gesztenyeszínűek. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok; a vesszők hegye felé pe
dig kicsinyek; elég vastag, de lágyszövetűek; többnyire szabályosan el-
keskeuyedő, rövidke, éles hegyben végződök; hosszas tojásdadok, lapo
sak vagy lapostekuQsek, alig íveltek; a vesszők alján, nyelőkről lefelé 
csüggök, egyebütt vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman szőrösek 
felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, homályos fűzöldek; szélei
ken tompa fogakkal nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Le-
véluyelök rövid vagy középhosszú, elég vastag, de hajlékony, csaknem 
vízirányosan elálló; két mirigye egymással majd szembe, majd igen 
ferde irányba helyezett. Levélpálhái szárnyaslándsásak, hamar 
elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. l i o y e r . Annál, de pomol. VI. 75. 

M a s , Le. Verger, VI. 131. Tudtommal német gyümölcsé-
szek még nem irták lo. 

Észrevétel. E szilvafaj, mely jeles tulajdonaira nézve vetélkedik az 
Althann ringlójával, megérdemli, hogy hazánkban is minden kertben 
helyet foglaljon. 
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39. Narancs szilva, 
(Orange ; Pomeranzenzwetsohe.) 

Származása. Amovikából származik. Downiag szerint Uj-York kör-
uyékeninagyban el van terjedve s hihetőleg, ott is kelt magról. Európában 
alig egy pár évtized óta kezd ismeretessé' lenni; de már is két, külön
böző faj van e név alatt forgalomban. A írancziák ugyanis más szilva
fajt ismernek és terjesztenek „Narancs szilva* (== Orange) név alatt 
s nem azt, a mit a németek, ós Dowaing, amerikai gyümölcsésznek 
Oberdieck által idézett jellemzése, melyet a Narancs szilváról közlött, 
inkább ráillik a németek Narancs szilvájára, mintsem a írancziákéra ; 
miért is a németekét kell a valódi Narancs szilvának tartanunk s nem 
a francziákét. Ojtóvesszejét az itt leírandó fajnak 1874-ben Oberdiecktól 
kaptam. Nálam több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Augustus közepe tájára esik; hűvösebb tájakon aug. 
vége sept. eleje. 

Minősége. II. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; néha igen nagy. 
Alakja. Tojásdad, száras végén és hegyénél kissé belapított, gyak

ran pedig csak tompán végződő. Zöme középtájra esik, honnét száras 
vége felé többnyire összébb húzódva boltozódik, mintsem hegye felé. Elő
része csak alig duzzadtabb, mintsem hátsó vagy vágányos része; két 
oldala pedig csak szelíden domborodik ki; miért is némely gyümölcs 
derékban csaknem hengeresnek látszik. Vágánya igen sekély, lapos de 
meglehetősen szembetűnő; többnyire kissé egyenetlen félre osztja a 
gyümölcsöt. Szára inkább rövid, mint középhosszú, elég vastag, bun-
kósan végződő, finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos; szűk és mély üreg
esébe többnyire kissé a vágányos oldal felé rózsunt helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, a vágány bemélyedésében látható. 

Szine. Bőre elég vékony, de elég SZÍVÓS, kissé áttetsző, a gyü
mölcsről, ennek értével, meglehetősen lehámozható ; zöldessárga itt-ott 
aranysárga; napos oldalán kisebb-nagyobb piros pettyekkel sűrűn be
hintett s e pettyek több helyt is egymás mellé sorakozván, csaknem 
márványzottá teszik a gyümölcsöt. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga, elég finom, sugaras, tömött; leve elegendő 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, füszeresízű. Magva, mely 
húsától ritkán válik jól, a gyümölcs nagyságához mérve kicsiny, hosszas 
tojásdad; két oldala kissé duzzadt ós érdes; gyakran, kiemelkedő ráu-
czocskák is nyúlnak rajtok végig; háta nem széles; középtaréja jól 
kiemelkedik ugyan, de nem éles. 

Fája. Erőteljes növésű, edzett; korán rendesen és igen bőven 
termő ; fölfelé törekvő vagy nyilt szögekben szétálló ágaival szép lom
bos, lapos gömbalaku koronát alkotó. Alkalmas szálas iának ós egyéb b 
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íbrmafáknak is ; helyben nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán s esős évjáráskor sem hajlandók a íölrepedezésre. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, fölfelé elvékonyodók; 
egyenesek, finoman bordázottak, fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé 
törekvők; gyenge korukban is, ért korukban is csupaszak, barnapiro
sak; árnyas félőkön itt-ott zöldesek; aljuknál reczés hártyával be
vontak ; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid kúposak, alig hegye
sek, a vesszőktől kissé elállók vagy a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé 
állók; szürkével kissé tarkázott pirosasbarnák; elég kiálló, finoman és 
hosszan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Igen kicsinyek, tojásdadkuposak, pirosas gesztenye-
szinüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vastag, de nem ke-
ményszövetüek; szép kerülékesek; rövidke, többnyire tompa hegyben 
végződök; többnyire laposak; itt-ott lapos völgyesek; széleiken néha 
kissé hullámosak vagy különfélekép elhajlók; alig íveltek; alsó lapju
kon kissé szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, noha kissé ba
bosak, bágyadtan fénylők, világos zöldek. Széleiken apró, többnyire éles 
fogakkal sűrűn, de nem szabályosan fürészesek. Levólnyelök rövid, 
vékony, elég merev, itt-ott violaszín-pirossal mosott; többnyire vízirá-
nyosan elálló; két igen apró mirigye többnyire a levéltányér szélére 
helyezett. Levélpálhái kicsinyek, fogaslándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevel. Orange Gage. 
Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, IV. 9. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstk. VI. 219. 
Észrevétel. Befőzésre kitűnő levén e termékeny szilvafaj, nagyobb 

városok piaczaia nyereséggel lehetne fölöslegünket elárusítanunk. Érett 
gyümölcsei valóságos dísze csemege asztalainknak s nyersen is elég 
ízletes csemegéül szolgálnak. Egyetlen egy uri kertből sem volna sza
bad hiányoznia. 
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40. Marmarosi nyakas. 
(Quetche de Marmaros; Marmarosclier Zwetsohe.) 

Származása. A 70-es évek elején fűtői-fától kérdezősködtem, hogy 
kitől kaphatnám meg a Nyakas (beszterczei féle) szilvát, melyet az ál
dott emlékű, orv. Dr. Pólya a „Kertészgazda" 1870. évfolyam 806. ha
sábján, mint kitűnő hazai szilvafajt, fölemlegetett. 1872. tavaszán aztán 
Spachtholz József, jeles gyümölcskertésztől, Marmaros-Szigetről kaptam 
az itt leírandó szilvát, mely egészen külömbözik az általam akkoriban 
keresett s Pólya által fölemlegetett beszterczei nyakas szilvától. Mint
hogy azonban a Spachtholz ur küldötte szilvafajt is igen beesésnek ta
láltam s hozzá hasonló szilvafajt leirva könyveimben sehol sem fedez
hettem föl; jónak láttam azt is, inint honi és Marmarosbau elterjedt 
szilvafajunkat, íöunebbi névre keresztelve bemutatni. 

Érésideje. Aug. végén, Sept. elején csaknem egyidöben a Besztör-
czei szilvával. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is. 
Alakja. Hosszas kerülékes vagy visszás tojásdad. Zöme középtájra 

esik, honnét száras vége felé összehúzódva boltozódik s ha nyakat nem 
alkot is, de rendszerint csúcsosan végződik ; hegye felé pedig csak ke
véssé fogyva, tompa hegyben végződik. Két oldala csak szelíden dom-
boi-u; előrésze alig, de hátsó vagy vágányos része, különösen hegye ós 
közepe felé, jól ki van duzzadva s oldalról nézve olyan alakúnak lát
szik, milyen a hold, mikor első negyedét eléri, vagy utolsó negyedébe 
lép. S z á r a hosszú, vékony vagy középvastag, egyenes vagy pedig gör
be, szőrös, itt-ott ragyafoltos; a gyümölcs csúcsán, a íölszinre he
lyezett. B i b e p o n t j a a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, a 
gyümölcs egyik oldala és előrészének fölemelkedése mellett, oldalt lát
ható. V á g á n y a igen sekély, alig észrevehető; rendszerint egyenetlen 
félre osztja a gyümölcsöt. 

Színe. Bőre finom, SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, jól lehá
mozható; elejénte sötétviolaszinü; értével kékes fekete. Igen apró, sár
ga pontocskái elég sűrűn és egyenlően elhintvék, de alig tűnnek szem
be. Hamva ritkás, világos kék. 

Belseje. Húsa zöldes sárga, finom, sugaras, tömött vagyis húsos, 
mint a Beszterczei szilva; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanyuyal 
emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresizű. Magva, mely 
húsától mindig jól válik, csaknem kicsinynek mondható, tojásdad lapos 
és csak kevéssé érdes pofás; csaknem keskenyhátú ós tompa taréjos. 
Sajátszerű, hogy száras végén egy kisebb-nagyobb toldalékkal bir, mely 
tőle különváltan áll a gyümölcsben. E sajátság különben, ha állandóan 
nem is, de gyakran tapasztalható a Beszterczei szilva magjánál is. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és rendkívül bőven 
termő; fölfelé ós rendetlenül szétálló, időjártával többnyire lefelé gör-



424 

bülS ágaival, sürülombos, terjedelmes, lapos gömbalakií koronát alkotó. 
Szálas fának különösen alkalmas; mindenütt jól díszlik, de mérsékel
ten nedves talajban terem legjobban. Gyümölcsei teljes órésök idejéig 
igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hajlékonyak, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; ritkán egyenesek, könyökösek, bordázatla-
nok ; fölállók vagy nyilt szögekben szétállók ; egész hossszukban fino
man és ritkásan szőrösek ; hegyök felé barnás violaszíuűek ; aljuk: felé 
fehér hártyával reczésen bevontak; rendetlen, többnyire azonban közép
hosszú levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak, kissé he
gyesek, a vesszőtől kissé elállók; szürkével kissé tarkázott sötét gesz-
tenyeszínfiek; alig kiálló, bordázatiau vagy csak kétszélen és röviden 
bordázott talapon ülők. 

Vírágrügyei. Aprók, kúposak, hegyesek, világos gesztenyeszínüek. 
Levelei. Középnagyok, vékony és hajlékonyszövetüek ; tojásdadok 

vagy kerülékesek; rövidke, többnyire íélre görbülő hegyben végződök; 
laposak vagy visszásán öblözöttek; alig íveltek; nyelőkről víziráuyosan 
elállók, többnyire pedig lefelé csüggŐK ; alsó lapjukon finoman szőrö
sek ; felső lapjukon csupaszak, szelíden babosak, de azért simák, bá
gyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előre hajló, éles fogakkal 
nem mélyen, de sűrűn és elég szabályosan íűrészesek. Levélnyelök rö
vid vagy középhosszú, vékony és hajlékony, gyakran piros foltos ; majd 
vízirányosan elálló, majd lefelé lógó; mirigyei aprók, néha egy, néha 
kettő, többnyire a levéltányér szélére helyezvék, gyaki'an pedig hiány
zanak is. Levélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nyakas Beszterczei. 
Észrevétel. Még vidéken mostoha viszonyai közt is edzettebb és 

termékenyebb levén fája a közönséges Beszterczei szilva fájánál, széles 
elterjesztésre jó lélekkel ajánlhatom. Hasznavehetőségre ez is veteke
dik a Beszterczei szilvával, sőt fölül is múlja azt. 
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41. Meroldt ringlója. 
(Eeine-Claude de Meroldt; Meroldt's Eeineclaude.^ 

Származása. E becses szilvafajt magról nyerte Dr. Meroldt Liscli-
nitzben, Csehországban, a honuau csak az ujabb korbau kezdett elter
jedni. Ojtóvesszejét 1870-beii kaptam Oberdiecktől, Jeinseaböl. Fajom 
határozottan valódi. 

Erésídeje. Ang. közepétől, Sept. elejéig. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága, Eözépuagy, gyakran kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy tojásdad gömbalakú. Zöme középtájra 

esik, honnét mindkét vége íelé csaknem egyenlőén, de szára felé mégis 
inkább fogyva gömbölyödik s mindkét sarkánál tompa véget alkot. De
rekán körös-körül csaknem egyenlően domborodik k i ; de elő és hátsó 
része mégis gyaki'an duzzadtabb, mintsem két oldala. Vágánya sekély, 
a gyümölcsöt egyenlő félre szokta osztani: néha azonban a gyümölcs 
egyik oldala mindkét sarkánál kissé föllebb emelkedik, mint a másik 
oldal. S z á r a rövides, középvastag vagy vékony, finoman szőrös, itt-
ott rozsdafoltos, sápadt zöld; a gyümölcs fölszinére vagy csekélyke mé
lyedésbe kissé oldalt helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vá
gány vonala végében, csekélyke mélyedésben látható. 

Színe. Bőre vastag, SZÍVÓS, savanykás, a gyümölcsről, ennek ért 
korában sem hámozható le könnyen; elejénte zöldessárga, áttetsző zöl
des csíkokkal; teljes értével aranysárga vagy élénk sárga, még napos 
oldalán is csak itt-ott láthatni egyes piros pettyecskéket. Poutozata igen 
apró, éppen nem szembetűnő. Hamva ritka fehéres. 

Belseje. Húsa aranysárga, áttetsző, finom, tömött vagyis húsos, 
mint a Beszterczei szilva; leve igen bő, igen czukros ; íze emlékeztet 
a zöld ringlóra, igen kellemes, illatos és fűszeres. Magva, mely húsá
tól mindig jól válik, ha a száras végénél hirtelen fölemelkedő taréját 
nem vesszük számításba, szép tojásdad alakú; kissé érdes és duzzadt
pofás; háta keskeny, nagyrészt tompataréjos. 

Fája. Erőteljes, vignövésü, igen edzett; korán és csak kevéssé is 
kedvező viszonyok közt, rendesen és igen bőven termő; fölálló vagy 
nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival sürűlombos, terjedelmes, de nem 
szabályos alakú koronát alkotó. Szálas fának igen alkalmas; mindenütt 
jól díszlik, de ahhoz, hogy rendesen és bőven teremjen, kellőleg nyir
kos földet kíván. Gyümölcsei kellő érettségök idejéig jól állnak a fán ; 
de, ha érésök idejekor esős idő jár, a vágány, vonalán annyira föl szok
tak repedni, hogy magvuk is kilátszik. Szerencséje, hogy hazánk nagy 
részében az augusztusi esőzés nagyon ritka madár ! 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mínd-
inkáb!) elvdiconyadóic ; elég egyenesek, bordázottak, egész hosszukban 
csupaszak, violaszín pirossal mosott barnák; igen apró, fehéres pontok-
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kai sürüa, de nemszembetüaőleg pontozottak; aljuk felé fehéres hártyával, 
elég jó darabon, hálózatosán bevontak; rövid levélközüek. 

Rügyeí. Elég nagyok, csaknem háromszögűek, hegyesek, csaknem 
lapulók; szürkével mosott sötét gesztenyeszinűek ; eléggé vagy jól ki
álló, hárombordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, igen sírnák, sö-
tétgesztenyeszinűek. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok; a vesszők hegye felé mind
mind kisebbek; elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok vagy kerü-
lékesek; rövidke, többnyire kissé télrecsavarodó hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy lapos völgyesek; alig íveltek; alsó lapjukon fi
noman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, noha szelíden babosak, 
elég fényesek, élénk zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn és 
elég szabályosan íürészesek. Levéluyelök rövid, közópvastag, merev, 
alig észrevehetőleg szőrös, tövénél, violaszínpirossal mosott; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló; elég kiemelkedő egy vagy 
két, sárgás mirigykével ellátott. Levélpálhái aprók, szárnyalt áridomúak, 
hamar elhullók. A gyümölcs-peczkekeu levő levelei többnyire szé
les lándsásak, laposak vagy visszásán öblösek, kissé lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Meroldt's gélbe Reineclaude. 
Leirói. O b e r d i e c k , lUustr. H'xndh. der Obstk. III. 327., tudtom

mal m^ások még nem írták le. 
Észrevétel. Befőzésre is, finom aszalványnak is csak oly alkalmas 

volna e szilvafaj, mint a zöldringló. Hazánk emelkedettebb fekvésű vi
dékein, de nagyobb folyó vizek mellékén, a hol a föld elég nyirkos szo
kott leuui, még az alföldön is megérdemleaé, ha széltére tenyésztenők. 
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42. Korai termékeny. 
(Fertile-précoce ; Frühe Pruolitbare.) 

Származása. E koráa érő, becses szilvafajt magról nyerte Rivers, 
híres angol gyüraölcsész, a ki magvetés utján még több értékes szilva
fajjal is gazdagította Pomona birodalmát. Mint olyan szilvafaj, mely 
ajánló levelét már a nevében viseli, csakhamar elterjedt mindenfelé s 
a hová eljutott, mindenütt bebizonyítá, hogy nevét meg is érdemli. 
Ojtóvesszejét két ízben Í8 megkaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. közepetáján. 
Minősége. A korán érő szilvák közt valóban I. rendű csemege

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, de többnyire mindig na

gyobb a korai kedvencz szilvánál, melylyel csaknem egyidöben érik. 
Alal(ja. Gömbölyded vagy tojásdad gömbölyű. Zöme kissé a száras 

vég felé esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de hegye 
felé mégis kissé összébb húzódva boltozódik, mintsem száras vége felé ; 
aztán száránál rendszerint belapított, mig hegyénél inkább csak tompa 
és kissé ferdén álló hegyben végződő; dereka köröskörül csaknem 
egyenlően dombom. Vágánya oly sekély, hogy alig tűnik szembe; még
is gyakran egyenlőtlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára rövid, közép
vastag, bunkósvógü, finoman szőrös, sáppadt zöld ; szépen kikanyarított, 
tágas, de sekély üregesébe helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a 
vágány bemélyedésének végén, kissé oldalt látható. 

Szine. Bőre kissé vastag, SZÍVÓS, a gyümölcsről nem egy könnyen 
hámozható le; teljes értével csaknem kékes fekete; igen apró, néha 
alig szembetűnő, sárgás pontokkal ritkásan behintett. Hamva elég 
sürü, kékes. 

Belseje. Húsa zöldes világossárga, félfinom, tömöttes; leve bő, 
czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemesízü. 
Magva, mely húsától jól elválik, csaknem kerülékes, laposas és érdes
pofás; háta csak száras vége felé élesormós. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán és csaknem évenkint igen 
bőven termő; mert virágai és kötődött gyümölcsei jól daczolnak a 
kései fagyokkal is. Rézsunt fölfelé törekvő s időjártával a termés súlya 
alatt lefelé görbülő ágaival, melyet gyümölcsöző szervekkel jól beru
házkodnak, szép lombos, de elég szellős, lapos gömbalaku koronát al
kotó. Alkalmas szálas fának is formafáknak is ; helyben és talajban 
nem válogatós; gyümölcsei teljes érésök idejéig jól állják helyöket a 
fán: de, mihelyt megértek, önmagoktól is lehullanak apródonkint. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, hegyök 
felé mindinkább elvékonyodók ; egyenesek, alig könyökösek; hosszan de 
csak kevéssé szembetünöleg bordázottak; fölállók vagy inkább vagy 
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kevésbbé nyilt szögekben felfelé törekvők; gyenge korukban finoman 
és ritkásan szőrösek; ért korukban csupaszak, vörössel árnyalt azeny-
nyes barnák; árnyas félőkön zöldesbarnák; aljuk felé sárgás, reczós hár
tyával ritkásan bevontak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú 
levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok vagy kicsinyek, szélestalpu, de rövidkuposak, 
hegyesek, elállók, szürkésbarnák; hosszan bordázott s különösen a 
vesszők hegye felé, jől kiemelkedő talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, hegyesek, pirossal kissé mosott 
szürkésbarnák, i 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, a vesszők alján pedig elég 
nagyok, kissé vastag, de nem éppen keményszövetüek; többnyire mind 
kerülékesek; igen rövidke, szúrós hegyben végződök s néhol csaknem 
kerekhegyüek ; laposak vagy csak kissé teknősek; itt-ott visszásán öb
lösek ; alig vagy éppen nem íveltek; itt-ott fodros szélűek; alsó lap
jukon szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, alig babosak, csaknem 
fénytelenek, bágyadt fűzöldek; széleiken változó nagyságú, tompa vagy 
itt-ott éles fogakkal sürfln, de nem eléggé szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövid, középvastag, merev, szőrös, violaszín-pirossal mosott, 
csaknem vizírányosan elálló. Levélpálhái aprók, szárnyasak, fogasak ; 
igen' hamar elhullók. 

Hasonnevei. Early Prolific; Early Rivers. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der Obstk. VI. 173. 

M a s , Poraol. générale, II. 117. 
Észrevétel. Megérdemli, hogy hazánkban is helyet foglaljon min

den valamirevaló kertben; népesebb városok mellett piaczi elárasításra 
is méltó volna tenyésztenünk. 
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43. Majlandi császárszilva. 
(Impérialo de Milán; Mailándische Kaisorpflaume.) 

Származása. Bizonytalan; hihető azonban, hogy Majland környé
kéről került a világba; neve legalább ezt sejteti velünk. Csak a har-
miüczas években kezdett nagyban elterjedni. Ojtóvesszejét 1868-ban 
Jerusalemi kék szilva ( = Violette de Jerusalem) hauiis név alatt 
kaptam a Van Mons társulattól, Belgiumból; 1874-ben pedig valódi 
neve alatt Oberdiecktól is, a Simon-Louis testvérektől is újból és mind
két helyről teljesen egyezöleg kaptam meg. Fajom valódiságáról elég 
időm és módom volt megyőződhetni. 

Érésideje. Aug. közepétől sept. elejéig. 
Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű csemege- és háztartási 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű, mindkét végén kissé belapított. Zöme 

középtájra, néha azonban alább vagy fölebb is esik. Két oldala" elég 
duzzadt; előrésze laposan domborodó s hegyénél kissé fölemelkedő; 
hátsó vagy vágáuyos része száras vége felé rendszerint duzzadtabb, 
mintsem előrésze. Vágánya sekély, alig észrevehető; többnyire egye
netlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövides vagy középhoszú, 
középvastag, finoman szőrös, gyakran rozsdafoltos, többnyire kissé 
görbe; szűk és mély üregesébe kissé a vágányos oldal felé helyezett, 
mely üregesét a szár karimás talpával egészen betölt. Bibepontja a 
gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén csekélyke mélyedésben látható. 

Színe. Bőre vastag, szivós, de a gyümölcsről nem egy könnyen 
hámozható le; sötét violaszinű; apró, sárga pontokkal s rövidke, ren
detlenül álló vonalkákkal majd sűrűbben, majd ritkábban behintett. 
Hamva sűrű, világoskék. 

Belseje. Húsa zöldes vagy zöldessárga, finom, sugaras, tömött 
vagyis húsos, mint a Beszterczei szilva; teljes értével sem egészen 
lágy ; leve igeu bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kel
lemes fűszeresízű. Magva, mely néha igen jól, néha pedig nehezen válik 
el húsától, a gyümölcs nagyságához mérve kicsiny, csaknem hoszas 
tojásdad; száras végén rövid, tompa csúcsban végződő; két oldala meg
lehetős lapos és kissé érdes; háttaréja a száras vége felé jól kiemel
kedő és elég éles. 

Fája. Vígnöuésü, egészséges és igen edzett; korán és igen bőven, 
kedvező viszonyok közt évenkiut, rendesen, de vidékem mostoha viszo
nyai közt csak esős évjáráskor terem. Nyilt szögekben fölfelé törekvő, 
de később a termés súlya alatt lefelé görbülő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, sürülömbos, terjedelmes koronát 
alkotó. Szálas fának inkább alkalmas, mint egyébb formafáknak. Min-
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denütt jól díszlik Gyümölcsei még esős évjáráskor sem repedeznek föl 
s igeu jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak középhosszak, középvastagok, hegyök felé lassu-
dan elvékonyodók ; elég egyenesek; hegyök felé kissé könyökösek; bor-
dázatlanok ; fölállók, vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban is, ért korukban is csupaszak, violaszín-barnák; csaknem 
egész hosszukban szürkés hártyával hálózatosán bevontak; rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, íölállók, 
de a vesszők hegye felé levők elállók; szürkével tarkázoút pirosas gesz-
teuyeszinűek; itt-ott sötétbarnák; elég kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, simák, pirosasbarnák. 
Levelei. Nagyok, de a vesszők hegye felé mind mind kisebbek, 

vastag, de nem keméuyszövetüek; kerülékesek vagy széles tojásdadok, 
többnyire szabályosan elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé rövid, éles 
hegyben végződök; laposak vagy visszásán öblösek; alig íveltek ; nye
lőkről itt-ott lefelé konyulok, de a vesszők hegye felé rézsunt fölfelé 
állók alsó lapjukon is csak ritkásan és finoman szőrösek; felső lapju
kon csupaszak; elég síinák, noha szelíden babosak, elég fényesek, 
sötét zöldek ; széleiken tompa vagy kerekhegyű fogakkal elég 
sürün és elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid vagy kö
zép hosszú, elég vastag, de hajlékony; rézsunt fölfelé álló; egy vagy 
két, apró mirigye, melyek gyakran hiányzanak is, többnyire a levél
tányér szélére helyezett. Levélpálhái rövidek, szárnyas és íogaslánd-
sásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, II. 52. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 389. 
M a s , Le Verger, VI. 67. 

Észrevétel. E becses szilvafaj legkönnyebben fölismerhető arról, 
hogy virágzásának vége felé, a fehér szirmok piros színezetet kapnak 
s csak azután hervadnak el. Minden tekintetben vetekedik a Beszter-
czei szilvával, sőt fölül is múlja azt. Nagybani tenyésztése hazánk he
gyeshalmos vidékein bizonyára haszonnal volna űzhető. 
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44. Gondini szilva. 
(Prune de Gondin ; Pflaume von G-ondin.) 

Származása. E kitűnő szilva-újdonságot bizonyos Vaubernier, la-
val-i (Frankhon) birtokos nyerte magról. Bruant és társa, poitiersi gyü
mölcs kertészek, 1862. kezdették csak először elterjeszteni. Tekintélyes 
nagysága, szépsége és, bár néha változó, de többnyire jó ize végett 
maholnap utat íog törni magának mindenfelé. Ojtóvesszejét 1875-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. A következő évben 
már bemutatta nálam, a fajfán gyümölcseit, melyek fajom valódiságáról 
csakhamar meggyőztek. 

Erésideje. Aug. közepétől, aug. végéig. 
Minősége. I. néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Mint ez a nagy gyümölcsöket termő fajoknál történni szo

kott, — változó; többnyire azonban szabálytalan gömbalakú; szára 
felé rendszerint félgömb-alakúlag végződő; hegye felé pedig inkább ki
domborodva, de talpasán végződő. Zöme a középtájnál kissé alább a 
hegye felé esik és köröskörül csaknem egyenlően domborodik ki. Vá
gánya sekély és igen lapos úgy, hogy alig tűnik szembe és rendsze
rint egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a hosszas, középvastag, 
csaknem egészen csupasz, sárgás zöld, rozsdafoltos; a gyümölcs tetején 
piczinyke, néha pedig kissé tágas és mély csészécskéből többnyire füg
gélyesen kiálló. Bibepontja a gyümölcs hegyén, néha kissé oldalt, igen 
lapos mélyedéskében látható. 

Színe. Bőre finom, gyöngédtapintatú, kissé savanykás, de a gyü
mölcs értével lehámozható ; elejénte rózsaszínbe játszó bíborpiros, tel
jes értével sötétebb bíborpiros, mely színezetben rendszerint egyes szep
lők és pettyek majd sötétebbnek, majd világosabbnak mutatkoznak. 
Apró, sárga, sötétvörössel szegett pontocskái szabad szemmel alig vehe
tők ki. Hamva finom, kissé ritkás, kékespiros. 

Belseje. Húsa zöldesbe játszó sárga, áttetsző, finom, inkább lágy, 
mintsem tömött; leve igen bő, igen czukvos, gyöngéd savanynyal emelt 
igen kellemesízű. A busától jól elváló s a gyümölcs nagyságához mért 
magva széles kerülékes vagy tojásdadalakil; oldalai eléggé duzzadtak, 
ripacsosak s közepükön egyik végoktól a másikig vonuló, kiálló bor-
dácskával ellátottak; háta szélesen barázdolt, taréja csak kevéssé emel
kedik ki, de azért egész hosszában elég éles. 

Fája. Bujanövésű, erőteljes, igen edzett; korán és elég bőven 
termő; kötődött gyümölcsei elég jól daczolnak a kései fagyokkal; éles 
szögekben fölfelé törekvő, gyümölcsvesszökkel és peczkekkeljól beruhá
zott ágaival széles gömbalakú, kissé szellős koronát alkotó. Díszlik, úgy 
látszik mindenütt. Kertem laza és könnyen kiszáradó talajában is 
egyike azon fajoknak, melyek a faiskolában, legvigabban nőnek. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, fölfelé lassudan, mind-
mindinkább elvékonyodók; egyenesek; alig könyökösek;sík íölületüek; 
még gyenge korukban is csupaszak, csaknem fényesek, sötét vörössel 
árnyalt világosbarnák ; aljuk felé finom, reczés hártyával inkább vagy 
kevésbbé sűrűn bevontak ; hegyök felé apró fehér, kerek vagy vízirá-
nyosan fekvő, hosszas pontocskákkal elég sűrűn pontozottak; rövid le-
vélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, vagy középnagyok, zömök kúposak, alig hegye
sek, a vesszőktől csak kissé elállók vagy azokkal párhuzamosan fölfelé 
állók; vörhenyes barnák; kissé kiálló, sima-párkányos vagy csak rövi
den bordázott talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok, kissé hegyesek, vörhe
nyes barnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé vastag, de kissé lágy 
szövetűek; széles tojásdadok, vagy kerülékesek ; tompa, kerekhegyben 
végződök ; laposak; a vesszők alján itt-ott visszásán öblösek; kissé hul
lámos vagy fodros-szélűek ; alig íveltek; alsó lapjukon kissé szőrösek; 
felső lapjukon csupaszak, simák, alig babosak, fényesek, élénk zöldek, 
széleiken kettős, tompa fogakkal majd mélyen, majd sekélyen fűrésze-
sek. Levélnyelök rövid, középvastag, merev, finoman szőrös, ősz felé vio
laszínnel kissé befuttatott; a vesszőtől többnyire vízirányosan elálló; 
egy vagy két, vesealakú mirigye közel a levél tányérjához helyezett. 
Levélpálhái középnagyok, szárnyas keskenyláudsásak, fölfelé állók, 
csaknem a vesszőre tapadók, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, lUtistr. Handh. der Ohstk. VII. 139. 

M a s , Pomol. générale, II. 91. 
Észrevétel. E kitűnő szilvafaj megérdemli, hogy alföldi kérteink

ben is helyet szorítsunk számára legalább egy-egy fának; de csak olyan 
kertekben, honnan tekintélyes nagy és szép gyümölcsei csemege-aszta
lainkra és nem az ingyenvevők markába juthassanak. 
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45. Herrnhausi nagy mirabella. 
(Mirabelle double de Herrnhausen; Herrnhauser doppelte Mirabelle.) 

Származása. Bizonytalan, Oberdieck Herrnhausenban találta föl 
először, a hol már régebben ismeretes volt s igy azt gyanítja, hogy 
ugyanott támadhatott magról. Ojtóvesszejét 1874-beo kaptam Oberdieck-
tól. Nálam a fajfán 1876-ban termett először. Gyümölcsei, növényzete 
Oberdieck leírásával egyezvén, fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. végén s aug. elején. 
Minősége. I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Valamivel nagyobbka mint a sárga mirabella. 
Alakja. Hosszas gömbalaktí; néha tojásdad; száránál hirtelen be

lapított, hegyénél pedig különöseu a vágányuyal ellenkező oldalon kissé 
összeszűkölve gömbölydeden boltozott. Zöme, a szépen fejlődött példá
nyoknál, a szár és a bibepont között éppen középtájra esik. Vágánya szé
les és igen sekély; majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztó. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, többnyíre oldalt álló, csekélyke mélyedés
ben látható. Sz á r a rövid, középvastag, sápadt zöld, alig kissé rozsda
foltos, finoman szőrös; szűk és lapos, gyakran kissé ferdén álló üregbe 
helyezett, 

Szine. Bőre finom, értével csaknem áttetsző s elég jól lehámoz
ható; csak kevéssé savanykás; világos-sárga színű vagy íiuom és ritkás 
hamva miatt sárgás fehérnek látszó; napos oldalán gyakran piros pet-
tyecskékkel tarkázott, s a napnak jól kitett példányokon szelíd 
pirossal kissé belehelt legtöbb gyümölcsön hiányzik minden nyoma a 
pirosságnak. 

Belseje. Húsa világossárga, finom, keménykés, tömött, de olvadó; 
leve bő, czukros, igen gyöngéd savanynyal emelt, illatos, fűszeresízü; 
magvaváló. Magva hosszas tojásdad vagy kerülékes; kissé laposas és 
kissé érdes pofás, tompa háttaréjos. 

Fája: Erőteljes, noha kissé lassunövésü edzett; korán és bő
ven termő; rendetlenül fölfelé vagy szétálló ágaival, melyek gyümölcs
vesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős koro
nát alkotó. Gúla- vagy bokoralaku fának is, szálas fának is egyíránt 
alkalmas. Helyben és talajban, ugy látszik, nem válogatós; mert 
kertem laza talajában, még száraz évjáráskor is, igen jól díszlik. Gyü
mölcsei kötődésök után meglehetősen daczolnak a kései fagyokkal, még 
ért korukben is elég jól állják helyöket a fán s esős időben sem reped
nek föl. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé igen elvé-
konyodók köröskörűi sík íölületűek, csak hegyök felé finoman bordá-
zottak ; íölállók vagy rendetlenül szétterjeszkedök; ritkán egyenesek; 
könyökösek; egész hosszukban csupaszait; árnyas félőkön zöldesek, 
napos félőkön víolasziupirossal árnyalt zöldes barnák; tövüknél sái'gás 

28 



434 

hártyával ritkásan bevontak, föle Lb pedig igen apró, fehér pótokkal 
sűrűn, de alig szembetűnöleg pontozottak; elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, hasas kúposak, hegyesek; a vesszőktől kissé 
elállók; fehérrel szegélyezett sötétbarna pikkelyekkel borítvák; jól kiálló 
sima párkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek tojásdadok, hegyesek; világos vörhenyes és 
csupasz pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok, vastag, de lágyszövetüek, 
a veszszök alján hosszas és széles kerülékesek; a vesszők hegye felé 
levők csaknem kerekdedek; rövidke, tompa hegyben végződök; többnyire 
laposak; itt-ott kissé hullámos szélűek és néha visszásán öblösek ; kissé 
íveitek; felső lapjukon simák, csupaszak, bágyadtan fénylők, sötét vagy 
homályos zöldek; alsó lapjukon finoman és ritkásan szőrösek; széleiken 
kerekhegyü fogakkal sűrűn szabályosan, de nem mélyen fűrészesek. 
Levélnyelök középhosszú, közép vastag, sáppadt zöld; néha fölső 
felén violaszinpirossal belehelt; mereven szét vagy kissé fölfelé álló; 
két mirigye jól kiemelkedő, vesealakú, barna, közel a levéllapjához 
helyezett. Levélpálhái kicsinyek, hamar elhullók. A gyümölcs peczkeken 
levő levelei többnyire visszásán öblösek, hullámos szélüek, nyelők felé 
igen elkeskenyedök, elég vastag nyelőkről inkább vagy kevésbbé ível
ten lefelé irányulok, különben elég mereven szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der Obstk. VI. 257. Egyebütt, 

sem német sem franczia gyüraölcsészek müveiben, nem olvastam még 
leírását. 

Észrevétel. Csemegének, aszalványnak és befőzésre is, tán még 
inkább alkalmas és jó e szilvafaj, mint testvére a sárga mirabella. 
Egyetlenegy házi kertből sem volna szabad hiányozni még alföldünkön 
sem. Azt tapasztaltam róla, hogy ez is, mint a mirabella családhoz 
tartozó szilva fajok, beszterczei szilva alanyon díszlenek legjobban. A 
puhaíáju, bujanövésű szilvafajokra ojtva nyomorogni szokott. 
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46. Catalóni szilva. 
(Prune de Catalogne ; Catalonisoher Spielling.) 

Származása. Bizonytalan ; íönebbi neve alatt rég óta ismeretes 
s mint egyike a legkorábban érő szilváknak, mindenfelé el van már 
terjedve. Ojtóvesszejét 1874-beu kaptam a Simon-Louis testvérektől, 
Plantiéresból. Fajfán csakhamar bemutatta nálam első gyümölcseit, 
melyek fajom valódiságát határozottan bebizonyították. 

Érésídeje. Jui. első felében. 
Mínósége. A korán érő szilvák közt mindenesetre I. rendű. 
Nagysága. Kicsiny, de jóval nagyobb a Sárga mirabellánál. 
Alakja. Tojásdad, néha csaknem tojásalakú. Zöme a középtájnál 

kissé föllébb, a száras vég felé esik, honnét szára felé többnyire hirte
len összehúzódva rövid csúcsban enyészik el; hegye felé azonban csak 
szelíden fogyva boltozódik s tompa hegyet alkot. Vágánya sekély, la
pos, de eléggé szembetűnő, főkép a gyümölcs hegyónéi, a hol eléi^ 
jól be szokott mélyedni ; többnyire egyenetlen félre osztó s 
hizottabb oldala a bibepontnál jóval föUobb szokott emelkedni. S z á r a 
elég rövid, vékony, sárgás zöld, rozsdafoltos; alig észrevehetőleg sző
rös; a gyümölcs csúcsán szűk csészécskéből kiemelkedő. Bibepontja a gyü
mölcs hegyén, a vágány repedésében, többnyire a hizottabb oldal 
fölemelkedése mellé helyezve látható. 

Szine. Bőre elég szívós, finom, csaknem áttetsző, úgyannyira, hogy 
alóla a husrost szálcsái is átcsillamlanak, a gyümölcsről csak ennek tel
jes értével hámozható le; elejénte sápadtfehér, értévél aranysárga vagy 
mikép Jahn helyesen mondja, borsó-sárga; ponlozata igen apró, alig 
szembetűnő; hamva finom, ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga, elég finom, sugaras, puha; leve elegendő 
czukros, némi gyöngéd savanynyal emelt, illatos, fűszeresizű. Magva 
kicsiny, tojásdad vagy kerülókes, lapos és érdespofás, tompa háttaré-
jos, a húsától igen jól elváló. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű, edzett; de nagy fává már korai, 
rendes és bő termésénél fogva sem növelíedhető; kissé rendetlenül álló 
fölfelé törekvő, karcsú ágaival, melyek gyümölcs vesszőkkel és peczkek-
kel jól beruházkodnak, ritkás, szellős koronát alkotó. Alkalmas szálas 
fának s hajlékony vesszeinél fogva léczezet melletti művelésre is. Hely
ben nem válogatós; jól kibírja a száraz évjárásokat is. Gyümölcsei nem 
egy könnyen férgesednek. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak, hajlékonyak, elég egyene
sek, fölfelé törekvők; alig könyökösek; alig észrevehetőleg s csakis itt-
ott bordázottak; gyenge korukban egész hosszúkban szőrösek; ért ko
rukkan inkább csak hamvasnak látszók; aljuk felé finom, fehéres, reczés 
hártyával inkább vagy kevésbbé sűrűn bevontak úgy, hogy vöröses 
barna színűk alig látszik ki tisztán; hegyök felé homályos s csaknem 
hamvas vörösek; többnyire rövid és csak itt-ott hosszas levólközök-
kel bírók. 
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Riigyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek; a fától elállók vagy a 
vesszőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé irányulok; szürkével sűrűn 
tarkázott, sötét barna pikkelyekkel borítvák; majd talapnélküliek, majd 
alig kiálló, összeszűkült parkányú, alig észrevehetöleg bordázott ta
lapra helyezkedők, 

Virágrügyei. Igen kicsinyek, tojásdadok vagy kúposak, alig hegye
sek, vörhenyes barna, csupasz pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Kicsinyek vagy közép nagyok, kissé vastag de nem kemény 
szövetflek; többnyire hosszas, keskeny tojásdadok, itt-ott láüdsás kerü-
lékesek vagy visszás tojásdadok ; többnyire hosszas, félregörbUlő, keskeny 
hegyben végződök ; laposak vagy lapos teknősek; alig íveltek; alsó 
lapjukon finoman, de ritkásan szőrösek ; felső lapjukon csaknem csu-
paszak, simák, bágyadt fényűek, homályos zöldek; széleiken igen tom
pa fogakkal elég szabályosan, de nem mélyen fűrészesek. Levélnyelök 
rövid vagy középhosszú, elég vastag, merev, szőrös, a vesszőtől csaknem 
vízirányosau el-, sőt néha kissé lefelé álló; két apró mirigye veseala
kú, sötétbarna, majd egymás átellenében, majd lerde irányban, közel a 
levél lapjához helyezett. Levélpálhái kicsinyek, fejletlenek, hamar el
hullók ; a gyUmölcspeczkeken levő levelei aprók, nyelők felé 
többnyire inkább elkeskenyedök, mintsem hegyök felé. 

Hasonnevei. Jaune hátive; Catalonische Pflaume; Prunus Catalo-
nica; Grelbe, frühe Pflaume; White Primordian ; Early Yellow. stb. 

LeirÓÍ. J a h n, llhistr. Handh. der Ohstk. III. 403. 
L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, II. 106. 
M a s , Le Verger, VI. 9. 1. s többen mások. 

Észrevétel. A korán érő szilvák közt e kedves külsejű, elég finom 
ízű szilva, a vele egy időben erő Biondeck korai szilvájával együtt, 
díszére fog válni gyümölcs asztalainknak. Megérdemli, hogy alföldi kér
teinkben is helyet juttassunk számára egy-egy fának. 
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47. Lepine. 
(Dio Lepine.) 

Származása. Bizonytalan. Papeleu, jeles belga gyüuiölcsész ter
jesztette először s az 1854-beQ kiadott gyümölcsjegyzékében azt állítja 
róla, hogy hozzá bizonyos Lepine-nevü űrtől került, kinek nevét máig 
is viseli e rendkívül érdekes szilvafaj. Ojtőveaszejét 1869-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenből (Hanovera). Több izben termett már nálam. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. vége és Október eleje. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny. 
Alakja. Két végén többnyire belapított, néha pedig szabályos gömb-

alaku; szélessége gyakran meghaladja magasságát; hegyénél gyakran 
szélesebbre lapul el, mintsem száras végén; gyakran azonban mindkét 
végén csaknem teljesen egyenlően boltozódik. Vágánya sekély; némely 
gyümölcsön alig vehető észre, némelyiken pedig csakis a gyümölcs he
gyénél és száras végénél mélyed be kissé a gyümölcsbe, melyet csak
nem egyenlő félre szokott osztani. Bibeponíja, többnyire jól szembetűnő, 
a gyömölcs hegyén inkább vagy kevésbbé mély és tág üregben ülő, mely
nek karimáját csak a vágány bemélyedése teszi kissé szabálytalanná. 
S z á r a rövid, elég vastag, szőrös, barnafoltos, majd egyenes, majd 
kissé görbe, bunkósan végződő ; szépen kikanyarított, mély üregesébe 
helyezett, melynek karimája egyik oldalán a vágány lapos bemélyedése 
látható. 

Színe. Bőre szivős, de gyöngédtapintatu; a gyümölcs teljes érté
vel jól lehámozható; jóval előbb már, hogy sem a gyümölcs érésidejét 
elérhette volna, bársony fekete szint ölt s e színezetben apró, alig 
szembetűnő, ritkásan elszórt, aranysárga pontocskák s néha ott, hol a 
gyümölcs fejlődés közben sérülést kapott, finom rozsdaalakzatok is 
fordulnak elő. Hamva elég sűrű, világoskék. 

Belseje. Húsa zöldes vagy sárgás zöld, finom, tömött, sugaras; 
leve elég bő, czukros gyöngéd savanynyal emelt, egészen a beszterczei 
szilva ízével vetekedő. Húsától jól elváló magva kicsi, zömök-tojásdad, 
tompa háttaréjos, elég duzzadt pofás. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, 
igen edzett; elég korán és rendkívül bőven termő; mert virágzásában 
sem kényes, kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a kései fagyokkal; 
mindenfelé szét ós fölálló ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és pecz-
kekkel korán beruházkodnak, gömbalaku, sürűlombos és mégis szellős 
koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, bokoralaku fának, is Hely
ben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei nem egy könnyen férgesed
nek s igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, fiatal fákon elég hosszak, vékonyak s hegyök 
felé még inkább elvékonyódok; egyenesek; alig könyökösek; fölállók 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; nem bordázott, hanem síkfölüle-
tüek; gyenge korukban finoman szőrösek; ért korukban csak hamva
sak, violaszinpirossal mosott sötétbarnák; aljuk felé finoman reczés 
hártyásak, fölebb pedig apró, kerek, sárgásíehér pontokkal elég sűrűn, 
de alig észrevehetöleg pontozottak; igen rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé karcsú kúposak, hegyesek, a iától elál
lók vagy a vesszőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkés 
szegélyű, homályosbarna pikkelyekkel borítvák; kissé kiálló, bordázat-
lan talapon ülők. 

Virágrügyei. Igen aprók, zömök kúposak, hegyesek, világos bar
nák, többnyire csak rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei, Kicsinyek, vékony és lágyszövetűek, széles kerülékesek; 
alig hegyesek, vagy félrecsavarodó, rövidke, tompa hegyben végződök ; 
csaknem laposak, vagy laposvölgyesek; ránczosak vagy hullámos-szé-
lűek; alig kissé íveltek; alsó lapjukon finoman szőrösek ; felső lapju
kon csupaszak, finoman borsókásak, bágyadtan fénylök, homályos kékes
zöldek; széleiken apró, kerek, többnyire kettős fogakkal finoman és sza
bályosan íürészesek. Levélnyelök igen rövid, középvastag, merev, 
rézsunt fölfelé álló; két parányi, gömbölyded mirigykével ellátott. Levél-
pálhái aprók, keskenyek, fogas és kissé szárnyas lándsásak, csaknem a 
vesszőkre lapulók, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstlt, III. 437. 

M a s , Pomologie générale, 11. 141. 
L u c a s , Auswahl werthvoUer Obstsortén. III . 110. 

Észrevétel. Bármily zsúfoltan meg legyenek is rakodva gyümölcs
csel e szilvaíaj ágai, mégsem hajlanak meg a gyümölcs terhe alatt. 
Nyers csemegének, befőzésre és aszalásra is igen alkalmas gyümölcsei 
végett, egyetlenegy alföldi kertből sem volna szabad hiányoznia e reud-
kivül termékeny szilvafajnak. 
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48. Kései muskotály. 
(Tardive musquóe; Spate Muskateller.) 

Származása. E kitüuő szilvát magról nyerték, a Baltet testvérek 
Troyesban, Fraacziaországbau s híres faiskolájukból 1859-beE kezdet
ték elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1869-ben Reutlingeubol, Dr. Lucastól és 
1873-ban Plantiéresböl, a Simon-Lonis testvérektől is megkaptam. Több 
ízben termett már mindkét helyről került fajom teljesen egyező gyü
mölcsöket. Pajoro^ valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Erik aug. végén, sept. elején. 
Minősége. Csaknem kitünnleg I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alai<ja. Gömbölyded vagy tojásdad gömbalakú. Zöme középtájra 

esik, honnét szára felé fálgömbalakúlag boltozódik s szára körül kis
ded, lapos karimában fogy el; hegye felé pedig, noha kissé összébb 
húzódik, de szintén gömbölyded vagy kissé tompa végben fogy el. De
rekán körös körül csaknem egyenlően és jól ki van domborodva. Vágá
nya lapos és sekély; többnyire egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á 
r a rövid, elég vastag, egyenes vagy görbe, barnamázos, finoman sző
rös ; csekélyke és szűk mélyedésbe helyezett. Bibepontja a gyümölcs 
hegyén, csekélyke behajlásban, a vágány vonala végén látható. 

Szine. Bőre vékony, finom, a jól ért gyümölcsről könnyen lehá
mozható ; elejénte bársony-piros ; értével feketés bársonyszínű; egyes 
rozsda foltocskák csak akkor látszanak fölületén, ha a bőr, fejlődés 
közben, sérülést kapott. Hamva sűrű, kék. 

Belseje. Húsa zöldes, finom, csaknem áttetsző, lágy és olvadó; 
leve rendkívül bő, igen czukros, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. 
Minél érettebb a gyümölcs, annál élénkebb az illatossága is. Magva, 
mely többnyire jól elválik húsától, a gyümölcs nagyságához mérve, 
kissé nagyocska, széles tojásdad; két oldala csak kissé domborií, érdes 
és száras végén kiemelkedő ránczocskákkal is jelzett ; hátgeriucze csak 
kevéssé vastag és tompa, de a száras vég felé kissé éles taréjjal ellátott. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és elég edzett; korán és 
ha nem is rendesen, de igen bőven termő. Kuszáitan szétálló és le
felé is görbülő ágaival, szellős, laposas koronát alkotó. Alkalmas szá
las fának is, bokoralakú fának is : helyben és talajban kevéssé váloga
tós; gyümölcsei teljes érettségök idejéig igen jól állják helyöket a ián. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vékonyak vagy középvastagak, 
hegyök felé elvékonyodók; nem egyenesek, alig könyökösek bordázot-
tak; egész hosszukban finoman és elég sűrűn szőrösek; aljuknál itt-ott 
reczós hártyával takartak; napos félőkön homályos barnák; árnyas fé
lőkön zöldesek vagy zöldes barnák; rendetlen, többnyire azonban hosz-
szas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, zömök kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől kis
sé elállók, szürkével finoman tarkázott gesztenyeszínűek; elég kiemel
kedő, hosszan és szembetűnőleg bordázott talapon ülők. 
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Virágrügyei. Kicsinyek, hasaskuposak, elég hegyesek, simák, vilá
gos geszteuyeszíiiűek; ugy a gyümölcs peczkekeu, valamint a hosszabb 
vesszőkön levő rügyek társaságában is, gyakran jeleukezök. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag, de lágy szövetűek ; többnyire 
hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; hirtelen elkeskeuyült, rövidke 
hegyben végződök ; laposak vagy völgyesek ; néha visszásán öblözöttek ; 
majd alig, majd eléggé íveltek ; itt-ott széleiken hullámosak s hegyök-
kel lefelé és félre görbülök; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lap
jukon csupaszak, finoman borsókásak, bágyadtan fénylők, élénk zöldek ; 
széleiken kettős vagy hármas, tompa fogakkal nem mélyen és nem 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, vastag, de hajlékony, fino
man szőrös, élénk pirossal mosott; többnyire vízirányosan elálló; két 
kiemelkedő mirigye, melyek azonban gyakran hiányznak is, majd a 
levéltányér szélére, majd közel ehhez, a nyélre helyezett. Levélpálhái 
középnagyok, tövüknél szárnyaltak, hamar elhullók. 

Hasonnevei, Nincsenek. 
Leírói. M a s , Pomol. générale, II. 147. Tudtommal mások még nem 

Írták ]ti. 
Észrevétel. A ki nem várva be e szilva teljes megérését, hanem 

érettnek gondolva a szépen megszínesedett gyümölcsöt, idő előtt ízleli 
meg ; éppen nem fogja azt illatosnak, annál kevésbé muskatáiyosnak 
találni. így jártam vele én is ; aztán kétség támadt bennem valódisága 
iránt i s : hanem aztán később, véletlenül jöttem rá, hogy a teljesen 
érett gyümölcs valóban illatos és igy megérdemli nemcsak a nevét, 
hanem azt is, hogy egy-egy fának helyet szorítsunk számára kérte
inkben. 
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49. Korai kajszin szilva. 
(Abricotéo hátive; Priihe Aprikosen Pflaume.) 

Származása, Oberdieck szerint Honoverában nagyon el van terjedve, 
hol magról keletkezvén, gyökliajtásairől is szaporítják. Ojtővesszejét 
1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. 
Fajom_ valódiságáról elég módom és időm volt meggyőződnöm. 

Érésideje. kng. közepe. 
Minősége. I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalakn. Zöme középtájra 

esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de szára felé néha 
mégis kissé összébb hnzódva boltozódik. Köröskörül egyenlően ós .sza
bályosan kidomborodó dereka csak hátsó vagy vágányos részen látszik 
néha kissé belapítva. Vágánya igen sekély, többnyire a két végén tűnik 
kissé szembe s a gyümölcsöt egyenlő félre szokta osztani. S z á r a kö
zép hosszú elég vastag vagy középvastag, finoman szőrös, rozsdapettyes 
csekélyke üregben vagy csaknem a fölszínre, kissé oldalt helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén csekélyke mélyedésben a vágány vonala vé
gén látható. 

Színe. Bőre elég vastag, SZÍVÓS, áttetsző, a gyümölcsről ennek ér
tével jól lehámozható; elejénte fehéres zöld, értével világos vagy élénk 
sárga; napos oldalán sem szokott még piros pettyeket sem elötüntetni. 
Pontozata ritka, alig szembetűnő. Kisebb nagyobb, pirosas ragya szep
lők néha tűnnek elő rajta. Hamva sűrű, fehér. 

Belseje. Húsa világos-sárga, áttetsző, lágy, olvadó; leve igen bő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos-ízű. 
Magva, mely húsától ritkán válik el, visszás tojásdad vagyis száras 
vége felé összekeskenyedö, hegye felé pedig kiszélesedő; elég duzzadt, 
de csak kissé érdes pofás; tompahátu. 

Fája. Fiatal korában elég vigan, később csak mérsékelten növő, 
de folyvást egészséges és edzett; igen korán és bőven termő szétálló 
ágaival, melyek gyűmölcsgalyakkal jól beruházkodnak, elég sürűlom-
bos, de nem nagy koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, bokoralaku 
fának is, helyben és talajban nem válogatós gyümölcsei teljes érésök 
idejéig igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé las-
sudan elvékonyodók; elég egyenesek, fölállók vagy kissé nyílt szögek
ben fölfelé törekvők; finoman bordázottak; gyenge korukban finoman 
szőrösek vagy inkább csak hamvasak; ért korukban csupaszak, szennyes 
pirossal mosott barnák; aljuk felé szürkés hártyával hálózatosán be
vontak s fölebb, apró, fehéres pontokkal ritkásan pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközűek. 
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RŰgyei. Középnagyok, hasas kúposak, hegyesek, a vesszőtől inkább 
vagy kevésbbé elállók; szürkével stirím tarkázott yilágos geszteuyeszi-
nüek; elég kiduzzadt és szelideu bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, hegyesek, simák pirosas 
gesztenyeszinű ek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és elég kemény 
szövetüek; széles kerülékesek, itt-ott tojás-alaknak; a gyümölcspeczke-
ken levők többnyire visszás tojásdadok; igen rövid és igen tompa hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; kissé íveltek; 
széleiken itt-ott hullámosak; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső 
lapjukon csupaszak, simák, noha elég babosak, bágyadtan fénylök, vilá
gos fűzöldek; széleiken a nagyobb levelek jókora uagy, tompafogakkal 
a kisebbek pedig sürü, apró és kissé éles fogakkal fürészesek. Levélnye-
lök középhosszú, vékony vagy középvastag, inkább hamvas, mint szőrös 
violaszin-pirossal mosott; majd vízirányosan el- majd rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái szárnyas és fogas lándsásak, elég tartósak. 

Hasonneveí. Abricotée précoce; Oberdieks frühe Aprikosen Pflaume. 
Leírói. Ob é r d i e k , Anleitung zur Kenntn. des hesten Obstes, 

452. lap. és lllustr. Handb. der Obstk. III. 453. 1. 
L i e g e l , Kenntnis der Pflaumen, IV. 47. 
M a s , Pomol. générale, II. 21. 

Észrevétel. Fájának termékenysége s gyümölcseinek finom ize elég 
ajánló levél számára, hogy kérteinkben helyet juttassunk számára; népes 
városok mellett piaczi elárusitásra is méltó volna tenyésztenünk. 
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50. Jerusalemi kék. 
fViolette de Jerusalem; Violetta Jerusalems Pflaume.) 

Származása. Bizonytalan. Régibb gyümölcaészek műveiben még 
puszta ueve sincsen fölemlítve. Hol és ki vezette be először a világba ? 
senkisem tud róla: de azért napjainkban már egyike lett legismertebb 
és legkapósabb szilvafajainknak. Jo'val nagyobb a beszterczei szilvánál, 
melyhez állományának húsos voltánál s finom íze és alakjánál fogva 
leginkább hasonlít. Ojtdvesszejét 1874-ben egyszerre kaptam meg Ober-
diecktől, Jeinsenböl és a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresből. Faj
fámon több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Augustus második fele, hűvösebb tájakon sept. köze
péig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, a beszterczei szilvánál gyakran kétszerte is 

nagyobb. 
Alakja. Kissé szabályosabban tojásdad, mint a beszterczei szilva. 

Zöme a középtájnál kissé föUebb a száras vég felé esik, honnét szára 
felé elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva rövidke, csúcsszerü nyakat 
alkot; hegye felé pedig mindkét oldalán szelíden, elő és hátsó vagy 
vágányos részén pedig mind-mind inkább fogyva, többnyire ferdén 
csonkázott végben enyészik el. Két oldala elég jól kiduzzadt; de elő
része kevésbbé domború, mint hátsó része. Vágánya széles és elég mély, 
többnyire egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára hosszú, vékony, 
egyenes, zöldszínű, igen finoman szőrös, ritkán barnafoltos ; a gyümölcs 
csúcsán szűk és mély üregesébe helyezett. Bibepontja a gyümölcs he
gyén, a vágány vonalánek végén, kissé oldalt, csekély mélyedésben lát
ható. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, savanykás, a gyümölcsről lehá
mozható ; inkább vagy kevésbbé sötétviolaszínű; igen apró, sárgás pon
tokkal, sűrűn, egyenlően, de kevéssé szembetünőleg behintett. Hamva 
sűrű, világos kék. 

Belseje, Húsa zöldessárga vagy aranysárga, finom, sugaras tömött; 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos 
és fűszeresizű. Magva, mely húsától jól elválik, a gyümölcs nagysá
gához mérve nem nagy; meglehetősen tojásdad alakú; lapos ós igen 
erdespofás; keskenyhátú; középső taréja a száras vég felé élesen Iri-
magasló. 

Fája. Fiatal korában buja-, később csak mérsékeltnövésű, de egész
séges és edzett; korán és rendszerint bőven termő; elejénte fölfelé tö
rekvő, később lefelé hajló ágaival, melyek vesszőkkel és peczkekkel jól 
beruházkodnak, sürű-lombos, lapos gömbalakú koronát alkotó. Szálas 
fának igen alkalmas ; mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei esős időjáráskor 
sem szoktak lölrepedezni s helyöket igen jól állják a fán. 
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Vesszei, Számosak, hosszak, elég vastagok, liegyök felé elvéko-
nyodók, csaknem egyenesek, noha kissé könyükösek; finoman bordá-
zottak; föl- és szétállók; csupaszak, homályos violaszínnel árnyalt bar
nák; tövük felé szürkés, reczés hártyával inkább vagy kevésbbé bevon
tak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hasas kúposak, hegyesek; majd Irissé elál
lók, majd a vesszőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; piro
sas gesztenyeszínű, sima pikkelyekkel takartak; elég kiduzzadt, keskeny 
és két szélén hoszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, hegyesek, 
világos gesztenyeszínüek. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok, a vesszők hegye felé ki
sebbek, elég vastag és keményszövettíek; tojásdadok vagy hosszas tojás
dadok, itt-ott kerülékesek; rövidke, éles hegyben végződök; csaknem 
laposak; itt-ott lapos völgyesek; néha visszásán öblözöttek: nyelőkről 
majd vízirányosan elállók, majd lefelé csüggök; alsó lapjukon finoman 
szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, noha szeliden babosak, fé
nyesek; inkább sötét, mintsem világos zöldek; széleiken kettős fogak
kal sűrűn, de igen tompán fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vastag, 
merev, finoman szőrös; violaszíu-pirossal inkább vagy kevésbbé színe
zett ; rézsunt fölfelé vagy pedig vízirányosan elálló: mirigyei néha hi
ányzanak ; néha egy-kettő van a nyélre, vagy a levél-tányér szé
lére helyezve. Levélpálhái tövüknél szárnyasak: különben pedig élesen 
fogazott lándsásak, kevéssé tartósak. 

Hasonnevei. Wahre Uaue Eierpflaiime. 
Leirói. L i e g e l , Syst. Kenntniss der Pflaumen, 11. 54. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstkunde, III. 251. és 
mások 

Eszrevótei. Gyümölcsei használhatóságra minden tekintetben ver
senyeznek a beszterczei szilvafaj gyümölcseivel s így, mert fája termé
kenyebb s gyümölcsei nagyobbak is ennél, méltó volna nagyban is t e 
nyésztenünk talán még inkább, mint a beszterczei szilvát. Szilvate
nyésztésre alkalmas vidékeken mindenesetre jó lenne vele kísérletet 
tennünk. 
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51. Júliusi zöld ringló. 
(Juli green Gage; Juli-Eeineclaude). 

Származása. Még eddig bizonytalan. Oberdieek szerint valószínű, 
hogy Angolország a hazája, honnét Európa száraz földén csak az ujabb 
időkben kezdett elterjedni. Oberdieek, minthogy korán érő ringló több 
is van már, nehogy ezekkel összetévesztessek, megtartotta e faj szá
mára a ,Júliusi" jelzőt, noha bevallja, hogy e jelző nem illeti imeg; 
mert vidékén nem júliusban, hanem augusztus közepén vagy aug. máso
dik felében érik. Megtartottam számára én is a , Júliusi zöldringló' 
nevet, noha nálam is aug. első felében szokott csak megérni; mert fa
jom ojtóvesszökben Oberdiecktól került hozzám 1871-ben s Oberdieek 
leirásával igen jól egyezik és igy valóban azon faj van birtokombau, 
melyet Oberdieek e név alatt irt le. Lehet külö-nben, hogy Angolhon
ban más szilvafaj is van e név alatt, a melyik valóban júliusban érik és 
— mint Oberdieek is megemlíti, — Hogg, angol gyümölcsész szerint, 
magvaváló i s ; míg az itt leirt Júliusi zöldringló nem magvaváló. 
Elég az hozzá, hogy, mint már említem, fajomhatározottan az, a melyet 
Oberdieek leírt és így nevezett el. 

Érésideje. Aug. közepe, néha előbb is. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint a zöldringló. 
Alakja. Rendszerint magasabb, mint a zöldríngló, melyhez külön

ben alakra nézve igen hasonló. Zöme középtájra esik, néha pedig kissé 
a száras vége felé, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően bolto-
zódik; hegye felé azonban uéha mégis inkább összehúzódik, mintsem 
szára felé, hol többnyire széles és lapos karimában végződik. Két oldala 
egyenlően és jól ki van duzzadva, de előrészén és különösen hátsó 
vagy vágányos részén, kissé be van lapítva. Vágánya széles és lapos ; 
többnyire egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid, középvas
tag, rozsdafoltos; szépen kikanyarított mély üregesébe helyezett, mely
nek karimáját az egyik oldalon a vágány barázdája szeli át. Bibe-
pontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végéhez közel, tojásdad-
alakú mélyedéskében látható. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, teljes értével a gyümölcsről lehámoz
ható ; elejénte sápadt zöld; értével sárgás zöld vagy zöldessárga; napos 
oldalán csak a napnak jól kitett darabjain kap igénytelen píros színezetet, 
melyben sötétebb piros foltocskák is észlelhetők; néha a pírosság csak 
apró pettyekben vagy szeplőcskékben jelentkezik rajta. Hamva elég 
sűrű, fehéres. 

Belseje. Húsa zöldessárga, finom, sugaras, kissé tömöttes, olvadó; 
leve rendkívül bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, 
gyöngéden illatos és füszeresízü. Magva, mely húsától nem válik el, 
a gyümölcs nagyságához mért, jókora nagy; ferdén kerülékes; elég 
duzzadt és érdespofás; háttaréja tompa s csak a száras vég felé éles 
és kiemelkedő. 
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Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és elég 
bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel elég 
jól beruházkodnak, szabálytalan gömbalakn koronát alkotó. Alkalmas 
szálas fának; helyben és talajban nem válogatós, de ngy látszik, né
mely szilvaalanyon nem díszlik jól. Gyümölcsei jól állják helyüket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; merevek, sík-
fölületüek; gyenge korukban finoman szőrösek; ért korukban csupa-
szak, sötétes violaszinnel mosott barnák; árnyas félőkön zöldes foltok
kal tarkázottak; aljuknál finoman reczés hártyásak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőkkel 
csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott pirosas gesz-
tenyeszinűek; elég kiálló, bordázatlan vagy csak alig, és röviden bor
dázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Igen aprók, tojásdadok, hegyesek, sötétbarna, sima 
pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vastagszövetüek, de 
lágytapintatuak, széles kerülékesek; rövidke tompa hegyben végződök; 
néha nyelökfelé inkább elkeskenyedők, mint hegyök felé; laposak vagy 
lapos völgyesek; gyakran, visszásán öblözöttek; alig íveltek; gyenge 
korukban finoman szőrösek és violaszín pirosak; ért korukban csupa-
szak, szelíden babosak, bágyadtan fénylők, sötét vagy csak homályos 
zöldek; széleiken apró, tompa fqgakkal sűrűn, de nem szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, finoman szőrös; felső olda
lán violaszinnel mosott; a vesszőtől vízirányosan elálló; egy két mi
rigykéje többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái rövidek 
szárnyas-lándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Reine-Claude hátive. 
Leírói. O b e r d i e c k , Illvstr. Handb. der Obstkitnde, VII. 165. Más 

uémet_ vagy frauczia gyümölcsészek tudtomuial még nem írták le. 
Észrevétel. Mint finomízű csemegegyümölcs megérdemli, hogy egy 

egy fának helyet szorítsunk kérteinkben. Nagyban tenyészteni alig hi
szem, hogy előnyös volna. 
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52. Frankfurti szilva. 
(Quetohe de Franofort, Frankfurter PfirsohenzTvetsohe.) 

Származása. Bizonytalan; annyi már ki van puhatolva róla, hogy 
Majna melletti Frankfurtban és környékén nagy becsben áll s onnan 
is kezdett elterjedni mindenfelé. Ojtóveszejét 1870. kaptam Oberdieck-
tól, Jein.senből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Augustus második fele; eltart sept. közepéig is. 
Minősége. Nálam csemegegytimölcsnek, csak II. rendű; kedvezőbb 

talajban minden tekintetben I. rendű. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb. 
Alakja. Két oldalán szembetűnöleg belapított és többnyire sza

bálytalanul tojásdadalaku. Zöme többnyire közelebb esik a száras vé
géhez, mintsem a gyümölcs középtájához; előrésze szabályosan, de nem 
annyira domborodik ki, mintsem hátsó vagy vágányos része. Vágánya 
sekély, alig észrevehető; majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a 
gyümölcsöt. S z á r a rövidebb a középszerűnél, közép vastag, csaknem 
egyenes, finoman szőrös, pirosas ragyafoltos; szűk és lapos mélyedés
kébe helyezett, melynek karimája a vágányos oldal felé kissé lejtősen 
áll. Bibepoutja sárgás, szembetűnő; a gyümölcs hegyén majd bemélye
dés nélkül, majd csekélyke, lapos és ferde irányban álló mélyedéskébe 
helyezett. 

Színe. Bőre finom, csak kevéssé SZÍVÓS, a teljesen érett gyümölcs
ről lehámozható; ért korában feketéskék, mely színezetet korán, még 
teljes érése előtt meg szokta kapni. Pontozata sűrű, apró, sárga, elég 
szembetűnő, noha csak bőr alul áttetsző pettyecskék alakjában jelenke-
zik. Egyes rozsdafoltocskák csak ott látszanak föltiletén, hol a bőr, fej
lődés közben sérülést kapott. Hamva igen sűrű, világos kék. 

Belseje. Húsa pirosas aranysárga, finom, tömött vagyis húsos, mint 
a Beszterczei szilva; leve majd bő, majd, mint nálam is, többnyire csak 
elegendő; teljes értével igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kel
lemes fűszeresízü. Magva lapospofás, száras végén kissé ránczos, kes-
kenyhátu, éles háttaréjos, majd tojásdad, majd ferdén kerülékes; húsá
tól teljesen elváló: magürege rendszerint tágas és nagy. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű, később is igen edzett és egészsé
ges ; korán, rendesen, habár nem is mindig bőven termő; nyílt szögek
ben fölálló, később lefelé konyuló ágaival, melyek gyümölcsgalyakkal 
jól beruházkodnak, elég sűrű, kuszált lombozatú koronát alkotó. Szálas
fának és egyébb alakú formafáknak is alkalmas, mindenütt jól díszlik 
ugyan, de kötött és kellőleg nedves talajban terem legjobbízű gyümöl
csöket és bővebben is, mintsem száraz, laza talajban. Gyömölcsei teljes 
érésökig jól állják helyöket a fán s nem szoktak fölrepedezni. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, karcsúak, hajlékonyak, hegyök 
felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, sík-
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fölületűek, hegyök felé is csak alig észrevehetöleg bordázottak; egész 
hosszukban szőrösek, aljuk felé szakadozott fehéres hártyával tarkázot-
tak, szennyes barnapirosak; árnyas felükön zöldesek, barnaszeplősek; 
rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók; szürkével mosott világos gesztenyeszínüek; elég kiálló 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, tompahegyüek, igen simák, vilá
gos gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és hajlékony szövetüek; kerüléke-
sek; többnyire szabályosan elkeskenyedő, rövidke hegyben végződök; la
posak vagy laposteknösek; alig íveltek; kissé félregörbülök; alsó lapjukon 
finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, 
homályos zöldek; széleiken előrehajló, igen tompa fogakkal elég sűrűn 
és elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, 
de hajlékony, finoman szőrös, gyakran rozsdafoltos; majd vízirányosan 
el-, majd rézsunt fölfelé álló; egy vagy két, kisded mirigykéje több
nyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, hamar el
hullók. 

Hasonnevei. Frankfurti baraczk szilva.*) 
Leírói. O b e r d i e c k , Jllustr. Handb. der Ohstk. VII. 111. Tudtom

mal mások még nem irták le. 
Észrevétel. A ki be nem várja e szilvafaj gyümölcseinek teljes 

megérését, hanem a szinezetöknél fogva már éretteknek látszó gyümöl
csökbe beleharap és azokat tulsavanyuuak, .sőt kissé fanyarnak is ta
lálja, könnyen méltatlanul Ítélhetne becses volta felől; már pedig tel
jesen ért korában, nyersen jó gyümölcs, aszalváuynak pedig különösen 
jeles. Nagyobb folyó vizeink mellékén méltó volna nagyban is tenyész
tenünk. 

*) Kezdetben, a németek után, én is e név alatt terjesztettem, de később 
mert izében semmi olyast, a mi a baraczkra emlékeztetne, nem találtam, inkább a 
francziák elnevezését fogadtam el. 
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53. Haríwiss sárga szilvája. 
(Quetsche jaime de Hartwiss ; Von Hartwiss gélbe Zwetschs.) 

Származása. A Beszterczei-íéle szilvák családába tartozó eme ki
tűnő szilvafajt Liegel, a híres szilvaisraero gyüraölcsész nyerte a Korai 
sárga szilva magvárdl, ez előtt unhány évtizeddel, Braunaubau és a 
török császár nikitai kertjeinek igazgatója, Hartwiss nevéről elkeresz
telve, mutatta be a világnak. Napjainkban, niiut nemcsak értékes, de 
különösen érdekes szilvafaj is, mindenfelé el vau már terjedve. Ojtó-
vesszejét .1875-beu kaptam Ottrubay Károly barátomtól, Aradról. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kótségteleu. 

Érésideje. Nálam Aug. végén, Sept. elején. 
Minősége- I. reudű csemege-, háztartási és díszgyUmőlcs. 
Nagysága. Jókora nagy; néha, bő terméskor, csak középnagy. 
Alakja. Kissé szabálytalan tojásalakví, mint a Beszfcerczei szilva 

Zöme száras vége felé esik, honnét hegye felé mind-mind összébb hú
zódva inkább vagy kevésbbé tompa hegyben végződik; szára felé pedig 
hirtelen fogyva, többnyire kisded csúcsban enyészik el. Két oldala in
kább lapos, mintsem domború. A gyümölcs kevésbbé emelkedik ki elő
részen a száras vég télé, mintsem hátsó vagy vágányos részén, a hol 
jellemzőleg ki szokott domborodni. Vágánya lapos és sekély; többnyire 
egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára hosszas vagy középhosszú 
vékony, egyenes, finoman szőrös; a gyümölcsöt végző piczinyke csú
cson csaknem a fölszínre helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, 
többnyire bemélyedés nélkül, a íölszínen látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcsről még ennek teljes érté
vel sem hámlik le kellőleg; elejénte világos sárga; értével viaszsárga 
vagy, mikép Mas jellemzi, kanári sárga; napos oldalán is csak elvétve 
találkozik egy-egy piros pettyecske. Pontozata igen apró, szabad szem
mel nem is látható. Hamva ritka, fehéres. 

Belseje. Húsa fehéres vagy világossárga, finom, sugaras, tömött 
vagy húsos, de kissé mégis lágyabb, mint a Beszterczei szilva; leve 
bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes íűszeresízíi. 
Magva, mely húsától mindenkor jól elválik, a gyümölcs nagyságához 
mérve kicsinynek mondható, lándsás tojásdad, tompahátú, csaknem la
pos és csaknem simapofás, mindkét végén csaknem szúrós hegyben 
végződő. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett; korán és bőven termő; ré-
zsunt föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkek-
kel hamar és sürün beruházkodnak, kuszált lombozatú, sűrű koronát 
alkotó. Legalkalmasabb szálas fának; mindenütt jól díszlik s gyümöl
csei jól állják helyűket a fán. 

Vesszei: Számosak, hosszak, középvastagok, ugyanazon tenyószeti 
idény alattt gyümölcspeczkekkel és vékony vesszőkkel rendszerint be-
ruházkodók; hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek-
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mig a róluk kihajtott vékony oldalvesszők kissé lefelé görbülök; fino
man bordázottak, csupaszak, barnáspirosak; árnyas oldalukon zölde
sek; aljuk felé sárgás vagy szürkés hártyával csíkozottan vagy háló
zatosán bevontak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Nagyok, hasas tojásdadok, csak alig hegyesek; a vesszőtől 
elállók; szürkével tarkázott barnás gesztenyeszíuűek; majd alig, majd 
eléggé kiálló, hosszan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, szürkével tarkázott bar
nák ; többnyire a rövidke gyümölc'ípeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de elég keményszövetüek, több
nyire visszás tojásdadok vagy pedig kerülékesek; a gyümölcsvesszőkön 
csaknem lándsás tojásdadok; majd elég hosszas és éles, majd igen rö
vid és torapa hegyben végződök; csaknem laposak, nyelőkről mereven 
szétállók; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszuk, 
simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken apróbb-nagyobb 
tompa fogakkal, majd sűrűbben, majd ritkábban, de elég szabályosan 
fürészesek, Levélnyelök középhosszú, vékony, merev, finoman szőrös, 
sötét pirossal színezett vagy mosott, többnyire vízirányosan elálló ; mi
rigyei néha hiányoznak, néha pedig egy vagy kettő, közel a levél tá
nyérjához helyezvék. Levélpálhái majd nagyobbak, majd kisebbek, 
szárnyas és fogas lándsásak, kevéssé tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L i e g e l , Syst. Kenntnia der P/laumen III. 43. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Ohstk. UI. 257. 
Mas , Pomol. générale, II. 123. — Rövid jellemzése és jól 

talált színes képe megjelent a „Gyümölcsószeti füzetek" a 1880-diki év
folyam 3. számában is. 

Észrevétel. Egyike levén e szilvaíaj a terjesztésre legméltóbbak-
nak, megérgerali, hogy minden kertben helyet szorítsunk számára. Nagy
bani tenyésztését hazánk emeltebb fekvésű vidékein biztos sikerrel le
hetne megkezdenünk. 
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54. Franczia narancsszilva. 
(Orange.) 

Származása. Bizonytalan. Mas, nemrég elhalt, kitűnő franczia gyű-
mölcsész fönuebbi, zárjel közé tett, név alatt irja l e : de leirása lénye
gesen külömbözik a valódi Narancsszilva ( = Orange) leírásától. „Orange" 
név alatt a Simon-Louis testvérektől a Mas által leírt szilvafajt kaptam 
meg 1874-ben. Több ízben termett már nálam és ugy tapasztalom, liogy 
fajom valóban lényegesen külömbözik az Oberdieck által Pomeranzen 
Zwetsche ( = Orange) név alatt leirt szilvafajtól, és pedig úgy növényze
tére, mint gyümölcseire nézve is. Oberdieck leírásából pedig teljesen 
meggyőződtem, hogy ö irta le a valódi Narancsszilvát ( = Orange). Mint
hogy pedig a Mas által leírt fajt is terjesztésre méltónak találom; — 
fönnebbi név alatt ezt mutatom itt be. 

Érésideje. Aug. elejétől Aug. közepéig. 
Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs, aszalva is finom. 
Nagysága, Középnagy; néha kissé nagyobb is. 
Alalíja. Zömök tojásalakú, két sarkán kissé belapított; előrészén 

kissé duzzadtabb és emelkedettebb, mintsem hátsó vagy vágányos részén, 
hol a száras vég felé kissé be van lapulva; két oldala jól és szabályo
san kiduzzadt; vágánya lapos és sekély, néha alig észrevehető s több
nyire egyenlő félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a hosszú, középvastag, 
finoman szőrös; néha pirosas rozsdával tarkázott; csekélyke és szűk 
üregesébe, mintegy hiísos gyűrűtől körítve, kissé oldalt helyezett. Bibe
pontja barnás, a gyümölcs hegyén, a vágány vonalának végén, csekélyke 
mélyedésben látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcsről jól lehámozható, elejénte 
fehéres-sárga; értével élénk sárga vagy narancssárga; napos oldalán 
halvány vérpirossal inkább vagy kevésbbé színezett s e színezetben söté
tebbpiros pettyekkel behintett; néha egy-egy vérvörös ragyaszeplő is 
tűnik elő rajta. Hamva, halvány rózsapiros. 

Belseje. Húsa élénk-sárga, áttetsző, sugaras, töniöttes, olvadó; leve 
bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes illatos és fűsze
resízű. Magva, mely húsától ritkán válik el teljesen, széles-kerülékes, 
száras végén hirtelen elkeskenyedő; két oldala csak kevéssé duzzadt, 
érdes és kissé ránczos; háta széles és egészen tompa. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán, rendesen és bőven termő;föl
felé törekvő ágaival, melyek gyűmölcs-galyakkal jól beruházkodnak, 
elég sürűlombos, magas koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gula-
alakú fának is; helyben és talajban nem válogatós; gyümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé elvé-
konyodók, egyenesek, alig észrevehetöleg könyökösek; síkfölületűek; 
fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is, ért 
korukban is csupaszak, napos félőkön és hegyök felé szelid vérpirossal 

29* 
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gyöngéden mosottak, egyebütt zöldesek; aljuk felé szürkés hártyával 
többé-kevésbbé bevontak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé hosszaskuposak; igen hegyesek; a vesz-
szőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével kissé árnyalt 
pirosas gesztenyeszínüek; elég duzzadt, többnyire bordázatlan talapra 
helyezkedök. 

Virágrügyei, Kicsinyek, karcstíkuposak, hegyesek, pirosas geszte
nyeszínüek; többnyire csakis a gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Többnyire inkább kicsinyek, mint középnagyok; vékony, 
de elég keményszövetűek; hosszas, néha visszás tojásdadok vagyis nye
lők felé keskenyebbek, mintsem hegyök felé; többnyire tompa hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé és hullámosan fölhaj-
Idk; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan szétállók; alsó lap
jukon is csak gyenge korukban és igen finoman szőrösek; felső lapju
kon csupaszak, fényesek, élénk zöldek; széleiken apró, többnyire kerek-
hegyű fogakkal sűrűn és elég szabályosan fürészesek. Levél nyelők hosz-
szas vagy elég rövid, vékony, merev, csupasz, nyár végén vérvörös; 
csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái kicsinyek, fogas-lándsásak, 
hamar elln>llók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. M a s , Le Verger, VI. 25. lap. 
Észrevétel. Jól beilKk alföldi viszonyaink közé is. TJgyis mint 

csemege-gyümölcs, úgyis, mint finom aszalváuynak alkalmas, biz vast 
helyet adhatunk neki kérteinkben. 
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55. Flotow mirabellája. 
(Mirabelle de Plotow; Von Flotows Mirabelle.) 

Származása. E korán érő, becses szilvafajfc Liegel, braunaui gyógy
szerész nyerte a Kék perdrigon szilva magvárói és az „lUustrirtea 
Handbuch der Obstkunde" egyik, jeles muakatársáról, FJotowról elke
resztelve, az ötvenes évek elején kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1875-
beu kaptam a Siraon-Louis testvérek híres faiskolájából, Plantieresból. 
Több ízben termett már nálam. Fajom határozottan valódinak bizo
nyult.^ 

Érésideje. Julius második felében. Egyszerre ért nálam a Korai 
termékeny szilvával. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded, mint egy puskagolyó. 
Alakja. Gömbalaku; elég szabályosan boltozott csinos gyümölcs; 

Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de 
száras vége íelé gyakran kissé összébb húzódva boltozódik s mindkét 
végén laposas de hegyénél többnyire ferde karimában fogy el; két 
oldala csak kevéssé domború s előrészen rendszerint domboníbb, mint
sem hátsó vagy vágányos részén. Széles, lapos vágánya a gyümölcsöt 
többnyire egyenlő félre osztja. S zá r a középhosszú, csaknem vékony, 
finoman szőrös, világos zöldsziníi, szabályosan kikanyarított, szűk üreg
esébe helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén kissé oldalt, a vágány 
mélyedés végénél látható. 

Színe. Bőre gyöngéd, de SZÍVÓS, áttetsző, a gyümölcsről meglehe
tősen lehámozható; elejénte zöldes vagy sárgásfehér; értével élénk sár
ga ; napos oldalán gyakran rózsaszínnel belehelt vagy csak szeplőzött 
és pettyezett. Pontozata észre sem vehető. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa aranysárga, gyöngéd, olvadó; leve igen bő, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, a kajszi baraczkra emlékez
tető, fűszeresízű. Magva, mely húsától jól elválik, kicsiny, visszás tojás
dad, t. i. száras vége felé keskenyebb, mintsem hegye felé; elég duz
zadt és érdes pofás; tompa háttaréjos. 

Fája. Egészséges, elég vígnövésű, edzett; korán, rendesen és bő
ven termő; rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcs-galyak-
kal jól beruházkoduak, elég sürű-lombos, de mégis elég szellős, fölfor
dított kúpalakú koronát alkotó. Szálas fának alkalmas inkább, mintsem 
formaiaknak; helyben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei apródon-
kint érnek s mihelyt megértek, önmaguktól is lehullanak a fáról. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé elvékoayodók; 
elég egyenesek ; fölállók vagy rézsunt fölfelé törekvők ; hegyök felé fino
man bordázottak; egész hosszukban sűrűn és finoman szőrösek, szeny-
nyes sötét vörössel árnyalt barnák; hegyökuél világos vörösek ; árnyas 
félőkön itt-ott zöldes barnák; tövüknél sárgás reczés hártyával ritká
san bevontak; rendetlen, többnyire azonban rövid levólközüek. 
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Rüpyei- Kicsinyek, szélestalpú, rövid-kúposak, alig hegyesek ; alig 
kissé elállók, szürkével sűrűn tarkázott barnák; alig kiálló, de a vesz-
szök hegye felé jól kiálló, hárombordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Igen aprók, tojásdadok, alig hegyesek, szürkével tar
kázott gesztenyeszínűek. 

Levdiei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és elég kemény 
szövetüek; tojásdadok vagy széles kerülékesek; többnyire kissé hirtelen 
elkeskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy-
igen lapos-völgyesek; inkább vagy kevésbbé íveltek; széleiken elég fod
rosak, vagy hullámosak; alsó lapjukon szőrösek; felső lapjukon csupa-
szak, simák, alig babosak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek. Szélei
ken inkább vagy kevésbbé nagy, tompa, itt-ott éles fogakkal sűrűn és 
elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag vagy középvas
tag, merev, szőrös, vérvörössel vagy violaszíunel mosott vagy csak gyön
géden belehelt; majd vízirányosan el-, majd nyilt szögekben fölfelé 
álló ; egy-két apró, feketés mirigye közel a levél lapjához, a nyélre 
helyezett. Levélpálhái keskeny-lándsásak, alul szárnyasak, nem tar
tósak. 

Hasonnevei. Allerfrüheste Mirabelle. 
Leírói, L i e g e l , Pomol. Monatsschrift II. 411. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. VI. 191. 
M a s , Pomol. générale, II. 100. 

Észrevétel. Bárha kicsinyek is gyümölcsei e szilvaíajnak; mégis 
megérdemli, hogy számára is helyet adjunk kérteinkben legalább egy-
egy fának, már csak azért i s ; mert oly időben érik, a mikor még kapós 
a jó szilva. 
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56. Englebert herczeg. 
(Prince Englebert; Prinz Englebert.) 

Származása. E jeles szilvafajt Belgiumnak köszönhetjük. Sclieidwei-
ler, a füvészet tanára Gentben, nyerte a Kék datolya szilva magváról. 
Meglehetősen el van terjedve már is ; noha neve csak a hatvanas évek
ben kezdett a gyümölcsjegyzékekben fölmerülni. Ojtóvesszejét 1873-bau 
kaptam Plantiéresból, a Simon-Louis testvérek faiskolájából. Pajfámon 
is, faiskolai ojtványaimon is, több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepe; hűvösebb tájakon eltart Sept. elejéig. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemegegyümölcs ; háztartási czé-

lokra, különösen pedig aszalásra, kitünőleg I. rendű. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Tojásdad vagy csaknem szabályosan kerülékes. Zöme közép

tájra esik, honnét szára íelé kissé összébb húzódva boltozódik, mintsem 
hegye felé, hol többnyire félgömb alakban fogy el; két oldala kevésbbé 
domború, mintsem elő- és hátsó vagy vágányos része. Vágánya oly se
kély, hogy alig tűnik szembe s a gyümölcsöt gyakran kissé egyenetlen 
félre osztja. S z á r a rövid, vékony vagy középvastag, finoman szőrös, 
itt-ott rozsdafoltos; a gyümölcs végén, szépen kikanyarított szűk és 
mély üregesébe helyezett, melynek karimája a vágányos oldal felé cse
kély behajlást mutat. Bibepontja a gyümölcs hegyén igen sekély mélye
déskébe vagy csaknem a fölszínre helyezett. 

Színe. J3öre vékony, finom, gyöngédtapintatú, a gyümölcsről, ennek 
értével, meglehetősen lehámozható; teljes értével feketés kék, melyben 
csak itt-ott látszik némi piros folt, különösen pedig ott, hol a gyümöl
csök a ián egymáshoz érintkeztek. Pontozata sűrű, apró, alig észreve
hető ; némely példányain egyes rozsda szeplőcskék is találkoznak. Hamva 
igen sűrű, világoskék. 

Belseje. Etusa sárga vagy zöldessárga, igen finom, tömött, csak
nem mint a Beszterczei szilva húsa; leve elegendő, czukros, finom sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magva, mely 
ritkán válik el húsától, hosszas kerülékes; érdes és alig domboru-pofás; 
széles hátú; taréja alig emelkedik ki, de száras végén mégis elég éles. 

Fája. Vígnövésű, erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő ; 
fölfelé törekvő ágaival, melyek termő gályákkal igen jól beruházkodnak, 
sürűlombos koronát alkotó. Alkalmasabb szálasfának, mintsem gula-
vagy egyéb alakú fáknak; helyben és talajban nem válogatós. Gyümöl
csei érésidejöknél jóval előbb megkapják érettkori színüket; jól áll
ják helyöket a fán s esős évjáráskor sem szoktak fölrepedezni. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok; hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók, egyenesek, alig könyökösek, többnyire bordázot-
tak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban is, ért korukban is, csaknem végig, sűrűn és igen finoman, de 
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eléggé szembetűnöleg szőrösek; vörösesbarnák; árnyas íelökön pedig 
zöUlesbaruák; igen apró, feliér pontokkal ritkán és alig észrevehetöleg 
pontozottak; rövid levélközüek. 

Riigyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasas kúposak, hegyesek a 
vesszőhö/, lapulók; szürkével tarkázott vöröses-gesztenyesziuűek; elég 
kiálló, hárombordás talapra helyezkedok. 

Virágriigyei. Kicsinyek, kissé hegyes-kúposak, csupaszak, sötét gesz-
tenyesziuíiek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vastag és kemény-
szövetüek, széles-tojásdadok ; igen rövidke, éles hegyben végződök ; la
posak vagy igen lapos völgyesek; alig íveltek ; nyelőkről vízirányosaa 
el- vagy kissé lefelé irányulok; alsó lapjukon szőrösek; íelső lapjukon 
csupaszak, siuiák, noha s^eliden borsókásak, csaknem ragyogó fényesek, 
sötét-zöldek ; széleiken kerek vagy előre irányuló tompa fogakkal elég 
mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levéluyelök elég rövid, igen 
vastag, elég merev, szőrös, felső oldalán violaszin-pirossal mosott; csak
nem víziráuyosau elálló; egy vagy két mirigykéje a levéltányér szélére 
vagy kissé alább a nyélre helyezett. Levélpálhái kicsinyek, keskeny-
lándsásak, alul szárnyasak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , lUustr.- Handh. der Obstk. VI. 225, 

M a s , Le Verger, VI. 61. lap. és mások. 
Észrevétel. Minthogy a fáról még teljesen ért korában sem köny-

nyen hviU le ; legjobb bevárni mig száras végén töppedni, ránezosodni 
kezd; amikor aztán aszalóba kerülhet. Még vidékem mostoha viszonyai 
közt is egyike levén a legtermékenyebb szilva fajoknak, nagybani tenyész
tésre jó lélekkel ajánlhatom. 
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57. Fehér királynő. 
(Eeine blanclie; Weisse Königin.) 

Származása. E jeles szilvát a folyó század közepe fölé, Galopiii, 
belga gyümölcskertész nyerte magról, Liége-bea (németül : Lüttich). 
Náluuk még kevéssé, da külföldön eléggé el vau már terjedve. Ojtó-
vesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresból, a SimoivLouis testvérek híres 
faiskolájából. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Erésideje. Jul. vége, Aug. eleje. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Lapos gömbalakú, mint a zöldriuglo. Zöme középtájra esik, 

honnét hegye felé kissé összébb hvtzódva boltozódik, mintsem száras 
vége felé és mindkét végén belapítva fogy el; derekán köröskörül csak
nem egyenlően van kidomborodva. Vágánya széles, lapos; néha alig 
mélyed be a gyümölcsbe, melyet majd egyenlő, majd egyenetlen félre 
szokott osztani. S z á r a rövides vagy csaknem középhosszú, kissé vas
tag, szőrös, itt-ott barnafoltos, sáppadt zöld ; elég tágas és mély, néha 
pedig szűk üregbe helyezett. Bibepontja a gyümölcshegyén, a vágány 
vonala végén, csinos lapos mélyedéskébe látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, csaknem áttetsző, a gyümölcsről meg
lehetősen lehámozható; elejénte fehéres zöld; értével sárgásfehér; na
pos oldalán, különösen a napnak jól kitett példányoknál, halvány vio-
laszin-pirossal, majd elég nagy foltokban mosott, majd csak belehelt 
vagy sűrűn pettyezett; gyakran azonban hiányzik róla minden piros
ság. Hamva fehér, elég sűrű. 

Belseje. Húsa zöldes világossárga, finom, gyöngéd; leve elcsordu-
lásig bő, igen czukros, gyöngéd savanyuyal emelt, igen kellemes, gyön
géden illatos és íüszeresízű. Magva a gyümölcs nagyságához mérve 
elég kicsiny; húsától nem mindenkor válik el, alakra nézve kerülékes ; 
alig duzzadt és csak kevéssé érdes-pofás; háttaréja tompa és csak szá
ras végén éles egy kissé. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett; korán és igen 
bőven termő; fölfelé álló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gyümölcs-galyakkal kellőleg beruházkodnak, ritkás, szellős koro
nát alkotó. Szálasíáuak inkább alkalmas, mint formafáknak; helyben 
és talajban nem válogatós. Gyümölcsei jól állják ugyan helyöket a fán ; 
de esős időjáráskor, érésök ideje táján föl szoktak repedezni. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, kissé vastagok, hegyök felé 
elvékouyodók; egyenesek, merevek, alig köuyökösek, elég élesen bordá-
zoítak; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban is, ért korukban is finoman szőrösek; árnyas félőkön zöldesek, na
pos félőkön vöröses barnák; aljuk felé reczés hártyával finoman bevon
tak ; középhosszú levélközűek. 
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Rügyei. Kicsinyek vtigy középuagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szöktől csak alig elállók, szürkével tarkázott barnák ; elég kiállc), bor
dázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, hegyesek, szürkével tarká
zott barnák. 

Levelei. Középnagyok; vastag, de nem keményszövetűek ; kerülé-
kesek vagy széles tojásdadok, néha pedig visszás tojásdadok; majd alig 
észrevehető, rövid ós tompa, majd hirtelen elkeskenyült, rövid és éles 
hegyben végződök; laposak vagy öblösek, néha visszásán öblösek s he-
gyökkel félregörbülők; csak kissé íveltek; alsó lapjukon finoman sző-
i-ösek; felső lapjukon csupaszak, simák, fényesek, homályos zöldek ; szé
leiken nagy, tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan í'ürésze-
sek. Levélnyelök rövid, vastag, szőrös, violaszínpirossal mosott; csaknem 
víziránj^osan elálló; egy vagy két, apró mirigykéje közel a levéltányér
jához a nyélre helyezett. Levélpálhái széles lándsásak, alul szárnyasak, 
hamar elhullók. 

Hasonnevei. Neue, Weisse Kaiseriu. 
Leiróí, l i o y e r , Annál, de pomol. VII. 95. 

M a s , Le Verger, VI. 101. 
L l e g e l , 8yst. Kenntniss der Pflaumen, III. 148. 
0 b e r d i e c k, Jlhistr. Handh. der Ohstk. III. 455. 

Észrevétel. Még alföldi mostoha viszonyaink közé is jól beillik. 
Egy-egy fának bizvást helyet adhatunk számára is. Nagybani tenyé.sz-
tése kevés haszonnal járna; mert szállítása bajos, aszalásra pedig nem 
alkalmas. 
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58. Columbia. 
(Columbia; Columbia Pflaume.) 

Származása. E fiuomízíi, szép és nagy szilva Amerikából szárma
zik; Downing amerikai gyümölcsész szeriut, Lawreiice liudsoni híres 
gyiimölcskertész nyerte magról. Minrkmíelé el van már terjedve a vi
lágon. Ojtdvesszejét Dr. Lucastól, Reatlingeuből 1873-bau kaptam. Több 
ízben ^termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam Aug. közepe táján; hűvösebb tájakon Sept. eleje 
felé áll be. 

Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Két végén kissé belapított gömbalakű; néha csaknem ke-

rülékes gömbalakú; egyik oldalán néha kissé hízottabb és emelkedet
tebb, mint a másikon. Előrésze kissé domborubb, mint hátsó része, me
lyen sekély és lapos vágánya fut végig, többnyire egyenlő félre osztva 
a gyümölcsöt. A gyümölcs mindkét oldala egyenlően és szépen kidom
borodó. Bibepontjii a gyümölcs hegyén, széles és lapos mélyedéskében, 
mint szürkés-sárga pontocska látható. S z á r a rövid vékony, néha meg
lehetős vastag, csaknem csupasz; a gyümölcs belapított végén, szépen 
kikanyarított, tágnyílású, de szűk és mély üregbe helyezett. 

Szine. Bőre vastag, szívós, ért korában a gyümölcsről lehámoz
ható ; pii'ossal árnyalt sötétbarna; pontozata igen sűrű egyenlően elhin
tett, szürkéssárga, igen szembetűnő. Hamva majd ritkás, majd elég 
sűrű, kékes. 

Belseje. Húsa zöldessárga, elég finom, sugaras, kissé tömött; leve 
elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos, kellemes 
ízű. Magva a gyümölcs nagyságához mérve kicsiny; csaknem kerülé-
kes; kissé érdes pofái csak kevéssé duzzadtak; háta tompa; még közép
taréja is csak alig emelkedik ki és alig itt-ott éles. Húsától többnyire 
nem válik el jó l ; néha azonban igen jól elválik. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán és elég bőven termő; rendetle
nül föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsvesszökkel és peczkekkel 
elég jól beruházkódaak, terjedelmes, de szabálytalan alakú, ritkás koro
nát alkotó. Léczezet mellett nevelve rendkívül nagy gyümölcsöket terem, 
s átalában termékenyebb, mintsem szálas fának nevelve. Helyben és 
talajban különben nem igen válogatós. Gyümölcsei, teljes érésök idején 
túl is jól állják helyöket a fán és esős évjáráskor sem szoktak föl-
repedezni. 

Vesszei. Elég számosak, elég vastagok, hegyök felé lassudan elvó-
konyodók; ritkán egyenesek, noha alig könyökösek ; mindenfelé szétál-
lók; csaknem bordázallanok; gyenge korukban is, ért korukban is sű
rűn, de finoman szőrösek; aljuknál szürkés hártyával csaknem egészen 
bevontak, pirosas szennyes barnák; itt-ott zöldesek vagy zöldesbarnák ; 
rendetlen levélközüek. 
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Rügyei. Majd kicsinyek, majd középnagyok; a vesszők hegye felé 
tojásdad kúposak; a vesszők alja felé rövid kúposak, hegyesek, csaknem 
lapulok vagy a vesszőkkel párlauzamosan fölfelé állok, pirosas geszte-
nyeszíuűek; jól kiemelkedő, éles-párkáuyos és csaknem bordázatlan ta
lapon ülök. 

Virágrügyeí. Kicsinyek kupos-tojásdadok; simák, kissé fényesek, 
sötét geszteuyeszíuűek; többnyire csak rövid és igen vastag gyümölcs-
peczkeken jelentkezők. 

Levelei. Nagyok, vastag és nem hajlékonyszövetűek; széles és hosz-
szas tojásdadok vagy kerülékesek; nyelők felé gyakran éppen úgy elkes-
kenyedők, mint liegyök felé; igen széles és lapos teknősek; alsó lapju
kon kissé szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák bágyadtan fénylők, 
élénk fűzöldek; szóleiken apróbb — nagyobb, kerekhegyű, gyakran ket
tős fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rö
vides vagy középhosszú, elég vastag, de hajlékony, szőrös; majd lefelé 
konyultan szétálló; majd rézsunt fölfelé irányuló; nyár végén itt-ott 
violaszínpirossal mosott; mirigyei vagy hiányzanak vagy kicsinyek, pi-
rosas-szíuűek közel a levóltányérhoz vagy ennek szélére helyezvék. 
Levélpálhái kicsinyek, keskenylándsásak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Columbia Gage; Blaue Lucombes. 
Leírói. jVIas, Pomol générale, 11. 159. 

L i e g e 1, Syst. Kenntniss der Pflaumen, IV. 40. 
J a h n , lUustr. Handb. der Ohstk. III. 371. és mások. 

Észrevétel. Nálam száraz évjáráskor elszokta rúgni virágait, ned
ves évjáráskor azonban itt is jól köti gyümölcseit, melyek gyakran al
managyságra fölhíznak s szép színezetükkel valódi ékességét teszik a 
csemege asztalnak. Nagyobb, ilri kertek egyikéből sem volna szabad 
hiányoznia. Ott, hol termékenyebbnek mutatkozik, mintsem nálam, — 
méltó volna nagyban is tenyészteni. 



461 

59. Egger Gustáv. 
(Xíomto GustavG d' Egger; Gráf Q-nstav von Egger.) 

Származása. E jeles szilvát Liegel, braunaui gyógyszerész nyerte 
a Sárga kajszin szilva magvárói és Egger Gustáv gróf, karinthiai bir
tokos nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Az ötvenes évek ele
jétől kezdve, a mikor Liegel körülményes leírásban is megismertette e 
fajt, szép elterjedésnek örvend már is mindenfelé. Ojtóvesszejét 1876-
ban kajjtam Plantiéresból a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából. 
Nálam^ több ízben termett már. Fajom határozottan valódi. 

Érésideje. Aug. vége és Sept. eleje. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alalíja. Tojásdad. Zöme száras vége felé esik, honnét szára íelé 

szelíden fogyva boltozódik s szára körül elég lapos karimában fogy el; 
hegye íelé pedig összehúzódva fogy s gömbölyded, tompa hegyben vég
ződik; hátsó vagy vágáayos része rendszerint domborúbb, mintsem elő
része ; két oldala a száras vége íelé inkább kidomborodik, mintsem he
gye felé. Vágánya igen lapos és sekély; többnyire egyenlő télre osztja 
a gyümölcsöt. S z á r a hosszas elég vastag, finoman szőrös, rozsda fol
tos ; lapos mélyedéskébe helyezett, melynek karimáján lapos barázdát 
von át a vágány. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a fölszínen csaknem 
a középre helyezett. 

Színe. Bőre kissé vastag, a gyümölcsről jól lehámozható; elejénte 
zöldessárga, teljes értével világos sárga; napos oldalán s a napnak jól 
kitett darabokon némi szelíd pirosság apró pettyek vagy sugárkák alak
jában szokott előfordulni, de jobbára mégis nélkülöz minden pirosságot. 
Pontozata igen apró s szabad szemmel alig látható. Hamva ritka, fe
héres. 

Belseje. Hvísa sárgás fehér vagy világossárga, csaknem áttetsző, 
sugaras, tömött vagy — mikép mondani szoktuk, — húsos, mint a 
Beszterezei szilva; leve elég bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes füszeresízű. Magva, mely húsától igen jól elvá
lik, a gyümölcs nagyságához mért, tojásdad; érdes és a száras vég felé 
kissé ránczos oldalai csak kevéssé emelkednek ki; háttaréja csak kissé 
éles. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és edzett; elég korán és 
bőven termő; fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcs gályák
kal csak mérsékelten ruházkodnak be, szép-lombos, de elég szellős, 
gulaalakú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gulafáuak i s ; 
helyben és talajban nem válogatós ; gyümölcsei elég jól állják helyö-
ket a fán: de, ha érésök idején esős az időjárás, föl szoktak repedezni, 
mint sok más szilvafaj is szokott. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, vastagok, hegyök felé elvé-
kouyodók; egyenesek, merevek, finoman és hosszan bordázottak ; föl-
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állók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban szőrösek; 
ért korukban csupaszak, napos íelököu és begyök felé világos viola
színnel inkább vagy kevésbbé mosottak; árnyas félőkön zöldesek ; al
juknál sárgás reczés hártyásak; rendetlen, többnyire azonban hosszas 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szőtöl kissé elállók vagy avval párhuzamosan fölfelé állók; szürkével 
tarkázott pirosas gesztenyeszínűek; kissé kiálló, szembetűnőleg élesen 
és hosszan bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, világos gesztenye-
szíuűek. 

Levelei. Nagyok, kissé vastag, de hajlékony-szövetűek ; többnyire 
széles tojásdadok; itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyűlt hosszas, 
éles hegyben végződök ; többnyire laposak ; alig íveltek; itt-ott kissé 
hullámosak vagy fodrosak; nyelőkről kissé lefelé konyulok; alsó lap
jukon szőrösek; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, élénk fű
zöldek ; széleiken kissé éles vagy tompa fogakkal majd sűrűbben, majd 
ritkábban, de szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég 
vastag, de hajlékony, íiuoman szőrös, napos oldalán éléuk pirossal szí-
nezettt; többnyire kissé lefelé görbülő; egy vagy két mirigykéje majd 
a nyélre, majd a levéltáiiyér szélére helyezett. Levélpálhái középhosz-
szak, hegyesek, fogas és szárnyas lándsásak, nem tartósak. 

Hasonnevei, Nincsenek. 
Leirói. L i e g e l , Syst. Kenntniss der Fflaumen, III. 71, 

R o y e r , Annái de pomol. VI. 85. 
J a h n . Illustr. Handb. der Obstk. III. 28-5. és mások. 

Észrevétel. Hazánkban még kevéssé ismeretes e faj, pedig gyü
mölcsei nyersen kitűnő csemegét szolgáltatnak s megaszalva veteked
nek a legfinomabb aszalványokkal. Méltó, hogy kísérletet tegyünk vele 
mindenütt hazánkban s ha elég termékenynek mutatkozik; szaporítsuk 
el nagyban is. Nálam még nem termett bőven egy ízben sem. 
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60. Bohn mirabellája. 
(Mirabelle de Bohn; Bohn's Mirabelle.) 

Származása. E fiuom ízű és szépen színezett maclártojsíshoz lia-
sonló szilvát Austriából, Bohn Henrik, mamlingi földbirtokostői kapta 
volt Liegel s fönnebbi név alatt a f. század közepe táján kezdette el
terjeszteni. Három hiteles helyről is birom e fajt, de csak az mutat
kozott valódinak, a melyet ojtóvesszőkben, 1874-beu kaptam Oberdi-
ecktól Jeiuseuböl (Haunovera); mert csak ennek gyümölcsei mutatkoz
tak folyvást tarkának, csíkozottnak, a milyennek Liegel és Oberdieck 
jellemezték leírásaikban; mig a más két helyről került faj folyvást egy
színű , gyümölcsöket hozott. 

Erésideje. Aug. közepétől Sept. elejéig; hűvösebb tájakon octőbe-
rig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny, mint a Sárga mirabella. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű, szép szabályosan boltozott. Zöme 

középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem teljesen egyenlően, 
szára felé azonban mégis inkább vagy kevésbbé szembetünöleg össze-
hiizódva boltozódik. Vágánya, mely csaknem teljesen egyenlő félre 
osztja a gyümölcsöt, alig észrevehető s többnyire csak egy sötétebb 
színű vonal által jelzett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágányt 
jelző vonal végére fölszint, néha pedig némi csekélyke mélyedésbe he
lyezett. S z á r a rövid, vékony, csupasz, itt-ott baruatoltos, sápadt zöld ; 
a gyümölcs tetejére fölszint helyezett. 

Színe. Bőre vastag, sima, a gyümölcsről csak nehezen hámozható 
le ; elejénte fehéres zöld ; értével sárga vagy zöldes sárga, miből azon
ban többnyire csak inkább vagy kevésbbé vékony, a gyümölcs száras 
végétől hegyéig levonuló csíkok láthatók tisztán, minthogy csaknem az 
egész fölület homályos violaszín pirossal van bemosva vagy sűrűn csí
kozva. Hamva ritka, fehéres. 

Belseje. Húsa aranysárga, kissé áttetsző, sugaras, olvadó; leve 
elegendő, igen czukros, kellő érett korában csaknem minden savanyt 
nélkülöző, finoman illatos, igen kellemes fűszeres ízű. Magva kicsi, va
gyis inkább a gyümölcs nagyságához mért, tojásdadalakú, csak kevéssé 
duzzadtpofás; háttaréja tompa s csak itt-ott kissé éles; néha teljesen, 
néha csak részben válik el húsától. 

Fája: Fiatal korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, 
egészséges, edzett; elég korán és elég bőven termő; fölfelé törekvő, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruház
kodnak, elég lombos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Alkalmas szá
las fának is, bokoralakú fának is. Mérsékelten nedves, kötött vagy 
iszap földben díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól álljtík helyö-
ket a fán s esős évjáráskor sem repedeznek föl. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak, hajlékonyak; ritkán 
egyenesek, noha alig könyökösek; aljuk felé síkfölttletfiek ; hegyök felé 
szelíden bovdázottak; fölállók vagy uyilt szögekben fölfelé görbülök; 
egüsz hosszaikban c«upaszak, simák, violas?.íabarnák; árnyas felükön, 
különösen pedig hegyök felé zöldesek; aljnk felé sárgásszürke hártyá
val kissebb nagyobb darabon bevontak; rövid levélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőkkel pár
huzamosan fölfelé állók; szürkével kissé tarkázott sötét gesztenyeszínűek ; 
elég kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágríigyei. Kicsinyek, karcsitkuposak, hegyesek, csupaszak, sötét
barnák. 

Levelei. Kicsinyek, kissé vastag, de hajlékony szövetüek; hosszas 
tojásdadok; rövidke, éles hegybea végződök; lapos teknősek; alig ível
tek; félre görbülök; többnyire hullámosak vagy fodrosak; alsó lapju
kon finoman szőrösek ; íelső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, 
világos zöldek ; széleiken igen apró, tompa fogakkal sürűa és elég sza
bályosan fiirészesek. Levélnyelök rövid, vékony vagy középvastag, me
rev, finoman szőrös, violaszín pirossal mosott; majd vízirányosan el-, 
majd i'ézsunt fölfelé álló; egy vagy két, kisded, sárgás mirigye 
többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, szár
nyaltak, fogasak, áridomuik, elég tartósak. A gyümölcs-peczkeken levő 
levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; laposak vagy 
lapos-teknősek ; igen vékony, rövid, inerevnyelüek. 

Hasonnevei. Bohn's gestreifte Mirabelle; Bohn csíkos mirabellája. 
Leírói. L i e g e l , Syst. Kcnntniss der Pflaumen, III. 120. 

0 b e r di e c k, Illusfr. Handh. der Obstkunde, III. 353. 
M a s, *) Pomol. générale, II. 177. és mások. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, még az alföldön is 
haszonnal volna tenyészthető e faj: de gyümölcsei különös szépségéért 
nagyon megérdemelné, hogy házi kérteinkben mindenütt helyet juttas
sunk számára egy-egy fának. 

*) Mas leírása annyiban tar ol a német gyümölcsóazek loirásátiil, lingy nála 
nom tarka vagy csíkos ez a szilva, hanem, mint irjo, folyvást egyszínű marad s így 
az 5 faja aligha a valódi Bohn mirabellája. B. 
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61. Burdett Angelina. 
('Angelina Burdett.) 

Származása. E rendkívül ííuomízű szilva Angolországből szárma
zik. Dowüing, híres angol gyümölcsész szerint, bizonyos Dowling nevű 
uri ember nevelte magról, Soutliamtouban. A hatvanas években kezdett 
elterjedni: de érdeme szerint még most sincs elterjedve. Ojtdvesszejét 
a Simon-Louis testvérek híres fiiiskolájából, Plantiéresből kaptam 1873-
ban. Fajfámon több ízben termett már. Fajom határozottan valódi. 

Erésideje. Nálam Aug. közepe; hűvösebb tájakon Sept. elejéig. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. Keményes, tömött 

húsánál fogva, aszalványuak is kitűnő. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Változó, többnyire azonban tojásdad görabalakú; mély 

vágánya miatt, — kissé távolról nézve, — ikerszilvának látszó. Zöme 
száras vége felé esik, hol tompán gömbölyödik s néha rövidke csúcs
ban is végződik ; hegye felé pedig rendszerint összébb húzódik, mint
sem száras végén, hol hátsó vagy vágányos része észrevehetőleg ki 
szokott domborodni; néha azonban megesik az is, hogy a gyümölcs 
előrésze doraborúbb, mintsem hátsó résxe; a gyümölcs két oldala sze
líden domború. V á g á n y a jeüemzöleg mély és széles, a gyümölcsöt 
rendszerint igen egyenlőtlen félre osztó. Bibepontja sárgás, a gyümölcs 
hegyén majd a fölszínre, majd a vágány vonalának végén, csekélyke 
mélyedésbe helyezett. S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony, csu
pasz, zöld, inkább vagy kevésbbé rozsdafoltos, bunkósan végződő; 
csaknem a fölszínre, néha pedig csekélyke mélyedésbe helyezett, mely
nek karimája szélén, a vágány irányában, néha repedésszerü mélyedés 
látható. 

Színe. Bőre vastag, a gyümölcsről ennek értével lehámozható, fe
ketés bársonyszínfi, itt-ott pirosas barna ; apró, fakó vagy sárgás pon
tokkal ritkásan és majd alig, majd eléggé szembetünőleg pontozott. 
Hamva sürfi, világos kék. 

Belseje. Húsa zöldessárga, igen finom, csaknem áttetsző, sugaras, 
tömött és nem lágy; leve rendkívül bő, igen czukros, gyöngéd savany-
nyul emelt, fölséges, illatos és fűszeresízű. Magva a gyümölcs nagy
ságához mérve elég kicsiny, szabálytalan tojásdad, száras végén hirte
len elkeskenyedő hegyben végződő. Elég duzzadt pofáin néha idegszerű 
ormós vonal húzódik végig. Háta széles; taréja, kivált a száras vég 
felé, élesen emelkedik ki. Húsától gyakran jól elválik; némely években 
azonban rosszul válik el. 

Fája. Elég erőteljes, egészséges es edzett; korán és igou bőven 
termő, fölálló vagy uyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyümölc-s-
vesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos gömb
alakú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, bokoralakú fának is. 
Helyben és talajbau nem válogatós. Gyümölcsei teljes érésük koráig 
jól állják helyüket a fán és nem szoktak fölrepedezui. 

30 
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Vesszei. Igen számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékouyodók; igen egyenesek; föl- vagy szétállók; inkább 
vagy kevésbbé szerabetünöleg bordázottak; gyenge korukban is csak 
itt-ott s alig észrevelietöleg szőrösek, nagy részt csupaszak, sötétbar
nák ; aljuk felé szürkés hártyával egészen, föllebb pedig csak hálóza
tosán bevontak; hosszas, hegyök íelé azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, majd karcsú, majd hasas-kúposak, hegye
sek, a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott vilá-
gos-gesztenyeszínűek ; elég kiálló s két szélén szembetünöleg bordázott 
talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövid, tompahegyűek, pirosas gesztenye
színű sima pikkelyekkel borítvák, többnyire csak a rövidke gyümölcs-
peczkeken jelenkezők. 

Levelei, Inkább kicsinyek, mint középnagyok, vastag és törékeny-
szövetűek; szép kerülékesek; igen rövidke, szúrós hegyben végződök, 
vagy tompa hegyűek; laposak és gyakran széleikkel lefelé hajlók ; nem 
íveltek, hanem csak hegyökkel kissé lefelé és félregörbülök; alsó lap
jukon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, szelíden borsókások 
vagy hólyagosak, igen bágyadtan fénylők, sötét vagy éiénkzöldek; szé
leiken finom, éles vagy tompa fogakkal sűrűn és nem mélyen fűrészo-
sek. Levélnyelök rövid, vékony, többnyire csupasz; nyár végén világos 
vérpirossal mosott; majd vízirányosaii elálló, majd igen rézsunt föl
felé irányuló; egy vagy két, kisded mirigye többnyire a levéltányér 
szélére helyezett. Levélpálhái szárnyas és fogas lándsásak, hamar el
hullók. 

IHasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , Le Verger VI. 37. lapon. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handh, der ObstJc. VII. 151. és 
mások. 

Észrevétel. E kitűnő szilvafaj méltó arra, hogy hazánkban egyet
lenegy kertből se hiányozzék s bizvást oda sorolhatjuk őt a Jiagyban 
tenyésztendő és átalános elterjesztésre méltó szilvatajaiak közé. 
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62. Chalons-i kései. 
(Tardive de Chalons; Spate von Chalons.) 

Származása. Bizonytalan. Die], a ki lS51-beu kö/lötte e szilva 
leírását, a Wartha melletti Laudsbergböl, BurcharcUól kapta e fajt. 
Ugy látszik, keve's figyelemben részesült e faj a gyümölcsészek részé
ről; mert leírása az njabb, franczia és német gyümölcsészeti művek
ben még nem fordul elő, Ojtóvesszejét 1874-beü kaptam Oberdiecktól. 
Fajfámoü több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Oetóber vége November eleje. 
Minősége. H. rendű; néba csaknem I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Kisded, mint a Korai kedveucz szilva. 
Alakja. Tojásdad-gömbölyű ; elég szabályosan boltozott. Zöme közép

tájra esik, bonnét mindkét vége íelé csaknem egyenlően boltozódik. 
Ugy elő és hátsó vagy vágányos része, valamint két oldala is csak szelí
den van kidomborodva. Vágánya oly sekély, hogy alig vehető észre; 
néha csak egy sötétebb piros vonallal jelzett s a gyümölcsbe csak 
annak hegye felé mélyed be kissé. Bibepontja a gyümölcs hegyén, lapos 
mélyedéskében vagy bemélyedés nélkül a fölszinen látható. S z á r a 
rövid vagy csaknem középhosszú, vékony, zöld, itt-ott barnapettyes; a 
gyümölcs fülsziuére vagy igen sekély mélyedésbe helyezett, melyet 
karimás talpával csaknem egészen betölt. 

Színe. Bőre vastag, szívós, a gyümölcsről ennek értével jól lehá
mozható ; elejénte sötétpirossal tarkázott világospiros; teljes értével 
pedig barnapiros. Pontozata sárgás, igen finom, elég sűrű, de alig 
szembetűnő. Hamva ritkás, kékes. 

Belseje, Húsa majd fehéres sárga, majd sötét sárga, tömöttes, de 
elég lágy; leve igen bő, c^ukros, finom savauynyal emelt, igen kelle
mes, noha kevéssé füszeresízű. Magva a gyümölcs nagyságához mért, 
zömök tojásdad; száras végén kissé ráuczos; kissé érdes, de nem duz
zadt-pofás; háttaréja csak kissé emelkedik íöl, de elég éles. Húsától 
rosszul válik, 

Fája, Elég vígnövésű, erőteljes igen edzett; korán és fölöttébb 
bőven termő; kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival melyek gyü
mölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, szép lombos koronát 
alkotó. Szálasfának is, bokoralakű fának is alkalmas ; helyben és talaj
ban nem válogatós. Gyümölcsei esős évjáráskor sem szoktak íöl-
repedezni. 

Vesszei, Elég számosak, hosszak, karcsúak vagy középvastagok; 
hegyök felé lassudan elvékonyodók; egyenesek; bordázatlauok; íölállók 
vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman szőrö
sek ; ért korukban csupaszak, hamvas barnák ; aljuk íelé szürkés hár-
tyásak vagy csak foltosak; fölebb pedig reczés hártyásak vagy csak 
finom, apró, fehéres pontokkal behintvék; igen rövid levélközűek. 

30* 
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Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpú kúposak, hegye
sek ; a vesszőkkel párhuzamosan fölfelé állók vagy kissé elállók; sürűa 
fehénnolyhos, világos gesztenyesziuű pikkelyekkel borítottak; a vesz-
szők hegye felé elég duzzadt, de csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Igen aprók, zömök tojásdadok, alig hegyesek, csupa
szait, világos gesztenyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek; többnyire 
kerülékesek; rövidke, tompa hegyben végződök; többnyire laposak; 
itt-ott lapos völgyesek; alig íveltek; gyenge korukban finoman szőrö
sek és füstös pirossal kissé beleheltek; ért korukban csuk alsó lapjuk 
idegzetén szőrösek; fölső lapjukon csupaszak, elég simák, csaknem fény
telenek, világos zöldek; széleiken kettős, sőt hármas, tompa fogakkal 
elég tiélyen, de nem szabályosan íűrészesek. Levélnyelök rövid, közép
vastag, merev finoman szőrös; felső részen violaszin pirossal mosott 
vagy csak belehelt; a vesszőtől csaknem vízirányosan elálló; egy vagy 
két, sárgás mirigykéje a levéltányérhoz közel vagy ennek szélére helye
zett. Levélpálhái igen aprók, keskenyek, kettősen szárnyasak; igen 
hamar elhullók. 

Hasonnevei, Nincsenek. 
Leirói. L i e g o l , Syst. Kenntniss der Pflaumen, III. 140. Tudtom

mal mások még nem irták le. 
Észrevétel. Mint egyike a legkésőbben érő szilvafajoknak, megér

demli, hogy egy-egy fának helyetjuttaasuuk számára kérteinkben. Gyü
mölcse kicsi ugyan, de elég jóízű; fája pedig rendes és bö termésével 
hálásan fizeti meg a helyet, melyet kertünkben elfoglal. 



469 

63. Cochet szilvája. 
(Cochet pere.) 

Származása. E gyönyörű szép, nagy és értékes szilva újdonságot 
hihetőleg a Cochet-nevfl, frauczia gyümölcskertészeknek köszönhetjük. 
Körülbelül két évtizede már, hogy e szilvafaj a világba lépett: de még 
eddig, tudtommal legalább, senkiseni ismertette meg körülményes le-
irásban. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek fais
kolájából, Plantiéres-ból. Fajfámon sőt faiskolai ojtványaimon is csak
hamar bemutatta nálam gyümölcseit, melyek a Simon-Louis testvérek 
leiró catalogjában közlött jellemzéssel teljesen egyezvén, fajom valódi
ságáról csakhamar meggyőztek. 

Érésideje. Aug. első felében; hűvösebb tájakon Aug. végéig. 
Minősége. II. rendű csemege-, de első rendű gazdasági és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Többnyire igen nagy. 
Alakja< Tojásdad, mindkét vége felé szelíden fogyva, csaknem 

egyenlően gömbölyödő. Zöme középtájra vagy csak kissé föllebb, 
száras vége felé esik. Előrésze kissé domborúbb, mintsem hátsó vagy 
vágányos része. Két oldalán többnyire laposan domborodó. Vágánya széles, 
de igen sekély; gyakran csakis egy élénkebb színű, pirosas vagy sár
gás vonal által jelzett. Bibepontja sárgaszínű, a gyümölcs hegyén, 
sekélyke mélyedésben látható. S z á r a rövid, vastag, bunkós, szőrös, bar-
uafoltos; szűk és mély üregbe a vágányos oldal felé rézsuut helyezett, 
hol a mélyedés karimája rendszerint alásüpped, mig az ellenkező olda
lon rendesen fölemelkedik. 

Színe. Bőre kissé vastag, értével jól lehámozható; alapszíne ámbrá-
sárga, mely színezet azonban csak itt-ott tűnik ki tisztán; mert az 
egész fölület rendszerint halavány karmin pirossal van belehelve; néha 
ezen pirosság élénkebb és a sárga színnel szabálytalanul elmosódó fol
tokban váltakozik, a mi aztán rendkívül széppé teszi a gyümölcsöt. 
Pontozata néha alig észrevehető; néha pedig jól szembetűnő, fehér pon
tokkal van az egész fölület sűrűn behintve. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa világossárga, áttetsző, finom, kissé tömött; leve 
elég bő, czukros, igen gyöngéd savanynyal emelt, kellemesízű. Magva, 
mely húsától mindig jól elválik, csaknem kerülékes; háta széles; taréja 
éles és kiemelkedő; oldalai érdesek, inkább laposak, mint domborúk s 
rajtuk száras végüktől hegyök felé, kiemelkedő, vonalszerű csíkok szok
tak mutatkozni. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű, később csak mérsékelten növő 
de egészséges és edzett; igen korán, rendesen és szerfölött bőven termő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel 
korán és jól beruházkodnak, ritkás, terebélyes koronát alkotó. Alkal
mas szálas fának, gúla- vagy bokoralakú fának is; helyben és talajban 
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uem válogatói. Gyümölcsei teljes érésökig jól állják helyüket a í'áa s 
eaös évjáráskor sem szoktak fölrepedezui. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé kissé el-
vékonyodók; merevek, egyenesek, noha némelykoi' a buja uövés folytán 
elgörbülök; fölállók vagy nyilt szögekben szétállók; finoman bordá-
zottak vagy csaknem sík fölületöek ; gyenge korukban is, ért korukban 
is sűrűn, de finoman szőrösek, aljuk felé finoman reczés hártyásak, 
vöröses barnák; igen apró, vörhenyes pontokkal sűrűn, de nem szem-
betünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú le
vélközökkel birok. 

Rügyei. Kicsinyek, karcsűkűposak, hegyesek, a vesszőtől kissé el
állók; kissé lazán álló, szürkével tarkázott, vörhenyesbarna pikkelyek
kel takartak; majd alig, majd — főkép a vesszők hegye felé — eléggé 
kiduzzadt, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, kúposak, hegyesek, lazán álló, szürkésbarna 
pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Középnagyok vagy elég nagyok; vastag ós elég kemény-
szövetüek; merevek, széles kerülékesek; hirtelen elkeskenyült, rövidke, 
éles hegyben végződök vagy csaknem kerekhegyűek; laposak és kissé 
íveltek; néha félregörbülök, kissé hullámosak vagy fodrosak, nyelők
ről lefelé konyulok; alsó lapjukon szőrösek; íelső lapjukon csupaszak, 
igen babos és egyenetlen folületűek, bágyadtan fénylők, világos zöldek; 
széleike,n kerek fogakkal elég mélyen és sűrűn, de szabálytalanul fűré-
szesek. Levélnyelök rövid, igen vastag, csatornás, szőrös; felső oldalán 
néha violaszín pirossal belehelt; majd vízirányosan el majd lefelé 
álló ; kiemelkedő, jókora nagy, két mirigye a levéltányérhoz közel, a 
nyélre, egymással ferde irányba helyezett. Levélpálhái elég kifejlődöt-
tek, íogas-lándsásak, aljuknál szárnyaltak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Körülményes leírásban, tudtommal, még eddig senkisem 

ismertette. 
Észrevétel. Mint egyike a legszebb szilváknak, valódi dísze lesz 

nemcsak a csemegeasztalnak, hanem kérteinknek is : pompás aszal-
ványt készíthetni belőle; miért is széles elterjesztésre méltó hazánkban 
mindenütt. 
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64. Baraczk szilva. 
(Prune Pécho; Eothe Nectarine.) 

Származása. Bizonytalan. Német gyümölcsészek szerint Angolor-
s/.íígból származik. Minthogy a régi, gyümöJcsészeti míivekben hozzá 
hasonló s vele egyidöben érő szilvaí'aj még nincs leírva, sőt még í'öl-
eralítve sem; mindenesetre az ujabb korban kellett a gyümölcsészet 
birodalmában megjelennie. Ojtóvesszejét a hatvanas évek elején ,Veres 
perdrigon' hamis név alatt a budai Vinczellérképezde kertéből kaptam. 
Sokáig kutattam valódi neve után, mig végre teljesen meggyőződtem, 
hogy fajom más nem lehet mint a Baraczkszilva, mellett itt ezennel 
bemutatok. 

Érésideje. Július második fele; hűvösebb tájakon Aug. eleje. 
Minösépe. A korán érő szilvák közt valóban I. rendű csemege, 

háztartási és piaezos gyümölcs. 
Nagysága. Igen nagy; kedvező viszonyok közt biliárdgolyó nagy

ságra is í'ölhízik. 
Alakja. Két végén belapított gömbalakú. Zöme száras vége felé 

esik, honnét mindkét vége íelé csaknem egyenlően, de hegye felé néha 
mégis kissé összébb húzódva boltozódik; dereka körös körül csaknem 
egyenlően domború; néha azonban két oldala domborúbb, mint előré
sze vagy hátsó azaz vágányos része. Vágánya lapos és sekély, a gyü
mölcsbe csakis ennek sarkai felé szokott bemélyedni; többnyire egye
netlen íélre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövid, kissé vastag, barna fol
tos ; szűk és mély csészécskébe mintegy erőszakosan benyomott. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, a vágány bemélyedése végén látható, a hol 
a gyümölcs, teljesen ért korában, be szokott repedni is. 

Szine. Bőre elég vastag és SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, 
könnyen lehámozható; elejénte élénk rózsaszínű ; teljes értével barnás 
pirossal árnyalt vagy csak márványozott. Pontozata fehéres, ritkásan 
elszórt, elég szembetűnő; néha finom rozsda foltok is tűnnek elő fölü-
letén. Hamva ritkás, világos kék. 

Belseje. Húsa világos sárga, áttetsző, sugaras, elég finom tömött 
és törékeny, később csaknem olvadó; leve bő, czukros vagy elég czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. 
Magva, mely húsától mindig jól válik, a gyümölcs nagyságához mérve 
kicsinynek mondható, kerülékes vagy visszás tojásdad; két oldala érdes 
és száras végén kissé ránczos; háta elég széles; taréja elég jól kiemel
kedik, de inkább tompa, mint éles. 

Fája. Fiatal korában buján, később csak mérsékelten növő egész
séges és edzett; igen korán, rendesen, de nem bőven termő; éles szö
gekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól be
ruházkodnak; elég sürűlombos, de kellőleg szellős, felfordított kúpalakú 
koronát alkotó. Szálasfának és — nyesés alatt tartva gulafáuak is 
alkalmas. Mindenütt jól díszlik ugyan, de nagyobb folyóvizek közelében, 
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hol a íöld mindig elegendő nyirkos, főkép pedig a liá/.ak közt levő, 
városi kertekben terein legszebb és legtöbb gyümölcsöt. Gyümölcsei 
alig liogy elérték érés idejüket, magoktól is lehullanak a fáról. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé lassudan 
elvékonyodók; egyenesek, merevek; aljuk felé síkíölületűek hegyök felé 
bordázottak ;föláílók vagy éles szögekben fölfelé törekvők: egész hosszukban 
csupaszak, simák violaszínbarnák; árnyas fölökön zöldesek; aljuk felé 
jókora nagy darabon szürkés hártyával hálózatosán bevontak; rendet
len, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Jókoi-a nagyok, hasas kúposak, hegyesek, simák; a vesszőtől 
elállók, sötétbarnák, aljuk felé szürkével mosottak; többnyire jól kiálló 
s kétszélén hosszan bordázott talapon ülök. 

Vírágrügyei. Kicsinyek, tompakúposak vagy csaknem gömbalakúak, 
simák, csaknem fényesek, sötétbarnák; még a vezérvesszök rügyei mel
lett is gyakran előfordulók; miért is gyakran már az egy éves ojtás 
sima vesszején is hoz virágot és gyümölcsöt is. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok vastag és elég ke-
ményszövetüek; kerülékesek vagy visszás tojásdadok; hegyök felé 
inkább elszélesedők, mintsem nyelők felé; többnyire rövidke hegy
ben végződök; laposak vagy csak lapos teknősek; alig íveltek; 
nyelőkről a vesszők hegyén rézsunt fölfelé állók, a vesszők derekán és 
alja felé pedig csaknem vízirányosan elállók; csupaszak, elég simák, 
noha szelíden babosak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek széleiken 
tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályossan fűrészesek. Levélnye-
lök inkább rövid, mint középhosszú, vastag és elég merev; alig észre-
vehetőleg szőrös; egy vagy két, jókora nagy mirigye a levéltányér szé
lére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, finoman fogazottak és szárnyal
tak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nectarine; Wahi-e Caledonian. 
Leírói. L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, II. 128. 

0 b e r d i e c k, Illustr. Handh. der ObstJc. III. 295. 
M a s Le Verger, VI. 73. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszanyai közé nem való ; mert itt 
csak nedves évjáráskor terem mérsékelten: mig máskor rendszerint 
meddő marad. Gyümölcseinek koi'a-érése, rendkívüli nagysága és szép
sége végett, mégis szívesen juttatunk számára is helyet kérteinkben itt 
is és mindenütt. 
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65. Sárga mirabelia. 
(Petité mirabelle; Gélbe Mirabelle) 

Származása. Régi, Hzouytalau. Miudenfelé el van már terjedve a 
földgömbön, a hol csali szilvafát tenyásztenek. Sok helyt még élő kerí
tésnek Í3 használják, mire különben alkalmas is, mert fája nemcsak hogy 
jól tűri, de meg is kívánja a nyesést. Majna melletti Frankfurt kör
nyékén aszalás végett rég(5ta nagyban tenyésztik. Aszalványa kapós ke
reskedelmi czikk. Ojtóveszszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvé
rektől, Plantiéresból és Oberdiecktól, Jeinsenböl. Fajom határozottan 
valódi.^ 

Érésideje. Jul. végétől aug. közepéig; hűvösebb tájakon augustus 
végéig is. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartá.si gyümölcs. 
Nagysága. Kicsike; ritkán nagyobb a közönséges erdei mogyo

rónál. 
Alakja. Tojásdad, néha gömbalaku. Zöme középtájra esik, honnét 

mindkét vége felé csaknem egyenlően és szelíden fogyva boltozódík és 
sarkainál csak alig észrevohetőleg van belapítva. Dereka csaknem kö
röskörül egyenlően domború. Vágánya sekély, többnyire kissé egyenet
len félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a középhosszil, vékony, egyenes, 
sűrűn és finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán olyan 
csekélyke mélyedésbe helyezett, melyet karimás talpával egészen betölt. 
Bibepontja a gyümölcs hegyén, csaknem bemélyedés nélkül a fölszinre 
helyezett. 

Színe. Bőre elég finom, de szívós, a gyümölcsről nem egy köny-
nyen hámozható le; elejénte fehéres zöld; értével aranysárga; napos 
oldalán píros pettyeskékkel mintegy befecskendett; néha elmosódó hal-
ványviolaszin-pirossal szelíden belehelt. Hamva ritkás, fehéres. A leszü
retelt, érett gyümölcs sajátszerű finom íllatott áraszt maga körül. 

Belseje. Húsa világos sárga, csaknem áttetsző, finom, igen tömött, 
de elég gyöngéd; leve nem bő, de igen cznkros, csaknem minden sa-
vanyt nélkülöző, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magva, mely hú
sától igen jól válik, a gyümölcs nagyságához mért, kicsike, tojásdad, 
két végén csaknem egyenlően elkeskenyedő; laposas és csaknem sima-
pofás ; hátgerincze tompa, csaknem taréjtalan. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és edzett; korán és rend
kívül bőven, többnyire csomósán termő; kiiszáltan fölfelé és szétálló 
ágaival, sürűlombos, lapos gömbalaku koronát alkotó. Korona magas
ságban ojtva, alkalmas szálas fának is, de bokoralaku fának mégis al
kalmasabb ; kellőleg nyirkos, kötött vagy iszapos talajban díszlik leg
tovább és terem legtöbbet; száraz, laza talajban hamar kivénül; 
egyébkínt, — bárhol is — megkívánja, hogy koronáját időnkint 
megritkítsiik; mert különben túlontúl elsürűdik és hamar kimerül. 
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Vesszei. Számosak, hosszasak, karcsiiak, hegyök felé lassúdaii clvé-
kouyodók; egyenesek, nem könyökösek, szelideu bordázottak, fölállők 
vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők ; egész liosszukban sűrűn és 
űuomau szőrösek; itt-ott csupaszak, szennyes barnák, liegyök felé ho
mályos pirosas barnák; aljuknál szürkés hártyával takartak; igen rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kiíposak, hegyesek, elállók 
vagy a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott feke
tések ; elég kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, csaknem fé
nyesek, sötét barnák. 

Levelei. Kicsinyek, elég vékony és lágyszövetüek; tojásdadok vagy 
kerülékesek; rövidke, éles, néha pedig tompa hegyben végződök; lapo
sak vagy kissé völgyesek; íveltek és többnyire félre is görbülök; itt-
ott hullámosak vagy fodrosak; alsó lapjukon íiuoman szőrösek; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; 
széleiken jókora nagy, tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályo
san fürészesek. Levélnyelök igen rövid, vékony vagy középvastag, me
rev, finoman szőrös, violaszin pirossal mosott; majd vízirányosan el-, 
majd rózsunt fölfelé álló; egy vagy két mirigykéje rendszerint a levél
tányér szélére helyezett. Levélpálhái rövidek, fogazott áridomuak, elég 
tartósak. 

Hasonnevei. Mirabelle perlée; Kleíne Mirabelle; Apró, sárga mi-
rabella; Mirabelle jaune. stb. 

Lerói. L i e g e l , Kenntniss der Pflaumen, II. 261. 
O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. III. 375. 
M a s , Le Verger, VI. 13. 
Dr. E n t z F e r e n c z . Kertészeti füzetek, XIII. 25. és so

kan niások. 
Észrevétel. E szép és hasznos kis szilvafajnak egyetlenegy kertből 

sem volna szabad hiányoznia hazánkban sem. Nagy))ani tenyésztése 
azonban csak ott járna nyereséggel, a hol a viszonyok kedvezők rá 
nézve. Hazánk magasabb fekvő vidékein, hiszem, hogy feltalálja e ked
vező viszonyokat. 
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66, Cooper nagy szilvája. 
(Grosse de Coopor; Coopera grosse Pflaume.) 

Származása. Amerikából, Uj-Jersey állainbol származik. Cox iime-
riktii gyiimölcsész, a ki legelőször irta le, azou egyéu nevéről keresz
telte el, aki azt az Uri szilva magvárol nyerte volt. Tekintélyes nagy
ságú és elég jóizű gyümölcsei végett mindenfelé el van már terjedve a 
világon. Ojtóvesszéjét Oberdiecktól, Jeinsenből, 1872-ben; a Simoii-
Louis testvérektől, Plantiéresből pedig 1874-ben, még pedig mindkét-
lielyröl teljesen egyezőleg kaptáin. Több ízben termett már nálam. Fa
jom valódisága kétségtelen, 

Érésideje. Ang. második felében; apródonkint érve eltart a fáján 
september közepéig is. 

Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczosgyiimöles. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; néha igen nagy. 
Alakja. Változó: többnyire azonban tojásdadalaku. Zöme majd 

középtájra, majd kissé fölebb, száras vége felé esik, bonnét majd szára, 
majd hegye felé húzódik kissé összébb és mindkét sarkán tompán vég
ződik. Két oldala rendszerint jól kidomborodik, de előrésze rendszerint 
kevésbbé domboní, mint sem hátsó vagy vágányos része. Vágánya szé
les és lapos, majd egyenlő majd kissé egyenetlen félre osztja a gyü
mölcsöt. Szára hosszas vagy középhosszú, középvastag, ritkán és fino
man szőrös, rozsdafoltos; szépen kikanyarított, inkább vagy kevésbbé 
tágas és mély üregbe helyezett, melynek karimája szélén a vágány elég 
mély barázdát vág. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala 
végen, majd csekélyke mélyedésben, majd a fölszinen látható. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, savanykás, a gyümölcsről, ennek 
értével, jól lehámozható, kékes sötétpiros; teljes értével csaknem kékes 
fekete. Pontozata apró, sűrű, sárgás, elég szembetűnő, itt-ott egyes 
rozsdafoltocska is találkozik rajta. Hamva elég sűrű, világos kék. 

Belseje. Húsa csaknem aranysárga, gyöngéd bár, de még sem lágy: 
leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes fűszeresízű. 
Magva, mely többnyire jól válik hilsától, a gyümölcs nagyságához 
mérve kicsinynek mondható, hosszas tojásdad, nem diizzadt, de igen 
érdes és ránczos pofás; háta elég széles, hármas éles taréjjal ellátott. 

Fája. Fiatal korában vignövésű; líésőbb mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; elég korán és többnyire igen bőven termő, kissé 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek időjártával a termés sií-
lya alatí hegyökkel lefelé görbülnek, sűrűlombos koronát alkotó. Szá
las fának is, gulal'ának is alkalmas; helyben és talajban kevéssé válo
gatós. Gyümölcsei esős évjáráskor sem szoktak fölrepedezni s igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, vagy közép vastagok ; 
hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek, szelíden bor-
dázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruké 
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ban is, ért korukban is, egész hoszszukbau csupiiszijk, sötét viola-
sziiibe játszó baruák; árnyas felükön zöldes foltokkal tarkázottak; 
aljuknál és — napos felükön — fölebb is, sárgás, reczés hártyával 
inkább vagy kevésbbé sűrűn betakartak: rendetlen, többnyire azonban 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, hegyesek, a vesszővel párhu
zamosan fölfelé állók ; sötét gesztenyeszinüek; jól kiemelkedő, észreve-
hetöleg bordás talapon ülök. 

Viránrügyei. Aprók, kúposak, hegyesek, homályos gesztenyeszi
nüek; többnyire a rövidke gyümölcsvesszökön és peczkeken jelenkezők. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok, elég vékony és lágyszövetttek 
széles tojásdadok vagy széles-kerülékesek; többnyire félre csavarodó, 
rövid hegyben végződök; nem íveltek; laposak, ránczosak és szélesen 
hullámosak; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupa-
szak, elég fényesek, gyöngéd zöldek; széleiken jókora nagy, tompa 
fogakkal elég mélyen és sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levól-
nyelök hosszas, vastag vagy középvastag, elég hajlékony, itt-ott 
finoman szőrös; felső oldalán violaszin pirossal mosott vagy belehelt; 
majd vízirányosan elálló, majd lefelé konyuló; egy vagy két mirigykéje 
töb])nyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái elég kifejlődöt-
tek, a vékonyabb vesszőkön azonban kicsinyek szárnyaltak és élesen foga
zott lándsásak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Coopers-Large; Coopers grosse, rothe Zwetsche; La 
Délicieuse. 

Leirói. L i e g e l , Monatsschrift 1856. 409. 
O b e r d i e c k , lllustr. Handh. der Obstk. III. 233. 
R o y e r , Annál, de povjol. II. 99. 
M a s , Pomol. générale, II. 79. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha vi.szonyai közt is egyike e faj 
a legtermékenyebb szilváknak; aztán gyümölcsei, nagyságuk mellett 
néha igen Ízletesek levén, jó lélekkel ajánlhatom a szilvakedvelökuek. 
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67. Lucas király szilvája. 
(Eoyale de Lucas; Lucas Königspflaunie.) 

Származása. E jeles szilvát Liegel a Tours-i királyszilva mag-
vár(íl nyerte Braunau-ban, Alsó-Ausztriában s barátja, Lucas Ede kert-
í'ölügyelő nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban min-
deufelé el van már terjedve, Ojtóvesszejót 1880-ban kaptam Ottrubay 
Károly barátomtól, Aradról. Nálam még nem termett; de, mert, a faj 
valódiságáról meggyőződtem, már is közölhetem leírását, melyet emii
tett barátomnál, Aradon készítettem róla. 

Érésideje. Aug. közepétől, aug. végéig; hűvösebb tájakon sept. 
közepéig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Tojásdad-gömbalaku, mindkét végén tompa. Zöme közéji-

tájra, néha kissé a száras vég felé esik, honnét mindkét sarka felé 
csaknem egyenlően boltozódik. Két oldala rendszerint domborubb, mint
sem elő és hátsó vagy vágányos része. Vágánya igen sekély s csakis 
egy sötétebb szinű vonal által jelzett, a gyümölcsöt majd egyenlő, 
majd egyenetlen félre osztó. Szára rövides vagy középhosszú, vastag, 
finoman szőrös, barna pettyekkel behintett, violaszín-pirosas ; szűk és 
mély csészécskébe helyezett, melynek karimája csak a vágányos oldal 
felé süpped le kissé. Bibepontja sárgás, szembetűnő; csaknem minden 
bemélyedés nélkül, a vágány vonala végén, a gyümölcs egyik oldalá
nak csekélyke fölemelkedése mellett látható. 

Szine. Bőre finom, de SZÍVÓS, csaknem áttetsző, a gyümölcsről, 
ennek értével, jól lehámozható; értével világos piros sötétebb pirossal 
tarkázva; napos oldalán csaknem feketéskék; sárgás, sűrű pontozata a 
gyümölcs értével alig szembetűnő. Ott hol a gyümölcs fejlődés közben 
sérülést kapott, egyes roszdafoltok is találkoznak rajta. Hamva ritkás, 
világos kék. 

Belseje. Húsa sárgás, csaknem áttetsző sugaras, lágy; leve bő, 
ezukros, finom savanynyal emelt, kellemes ugyan, de kevéssé füszeres-
ízű. Magva nem válik húsától, kerülékes, érde.s és duzzadt-pofás; liáta 
széles, hármas éles taréjjal ellátott. 

Fája. Csaknem bujanövésű, egészséges és edzett; elég korán, de 
mindenkor bőven termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő ágaival 
elég lombos, de kellőleg szellős, felfordított kúpalakú koronát alkotó, 
szálasfának és gulafának egyiránt alkalmas; mély termőrétegű, iszapos 
talajban díszlik legjobban. Gryümölcsei esős évjáráskor sem repedeznek 
föl s jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok, hegyökfele las-
sudan elvékonyodók, egyenesek, bordázottak, fölállók vagy éles szögek-
beji fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman szőrösek; ért korukban 
csnpaszak, homályos barnák; árnyas felükön zöldes barnák; aljuknál 
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szürkés hártyával sűrűn takartak, fölebb pedig apró pontokkal inkább 
vagy kevésbbé sűrűn, de alig szembetünőleg beliiutvák; többnyire hosz-
szas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, hegyesek, a vesszővel párhuza
mosan fölfelé állók; aljuknál szürkések, hegyökaél világos barnák; jól 
kiálló, többnyire három, hosszú csíkkal bordázott talapon ülök. 

Vírágrügyei. Igen aprók, tojásdadok, hegyesek, simák, sötét gesz
tenyeszínű ek. 

Levelei. Nagyok, elég durvaszövetűek, kerülékesek vagy pedig 
visszás tojásdadolc azaz nyelők felé inkább elkeskonyedök, mintsem 
hegyök felé; többnyire kerek vagy torapa hegyben végződök; laposak, 
vagy lapos teknősek; itt-ott, kivált a vesszők alján, visszásán öblözet-
tek; kissé íveltek s itt-ott szelíden hullámosak; alsó lajijukon finoman 
szőrösek; felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek 
széleiken apróbb-nagyobb, tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan 
csipkézettek. Levélnyelök középhosszú, vastag, elég merev, finoman sző
rös; világos pirossal mosott vagy belehelt; majd nyilt szögekben el-, 
majd rúzsunk fölfelé álló; egy-két feketés mirigye közel a levéltányér-
lioz liclyezett. Levélpálhái elég rövidek, szárnyas és fogas-lándsásak, 
kissé szétállók, tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek 
Leirói. L i e g e l , Kmntniss der Pflattmen, IV. 37. 

O b e r d i e c k , Ulnstr. Handb. der Ohstk. III. 415. Mások 
tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Nagy városok inellett, piaczi darusításra, méltó volna te
nyészteni, de csak oly helyeken, hol a földből a kellő nyirkosság nyár
ban sem szokott hiányzani. Átalános elterjesztésre azonban egyátalán 
fogva nem való. 
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68. Csúcsos szilva. 
(Mamelonnáe; Brustwarzenpflaumo.) 

Származása. Bizonytalan. Mikép Mas Alfonz irja, némelyek aŝ t 
tartják, hogy Sageret, franczia gyiimölcsész nyerte volna magról. Alak
ra nézve a többi szilváktól igen elütő, de különben igen becses levén 
e szilvafaj, már különösségénél fogva is nagyon el van terjedve niiu-
denfeló. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam Plantiéresból, a Simon-Louis 
testvérek liires faiskolájából. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódiaága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. elején; hűvösebb tájakon Aug. végéig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyiiniölcs 
Nagysága. Középnagy ; néha valamivel nagyobb vagy kisebb is. 
Alal<ja. Igen sajátszerű; többnyire szívalaku. Zöme közel esik szá

ras végéhez, hol csakhamar lapos vállat alkot, melynek közepéből egy 
rövid, nyakszerű csúcs hengeresen vagy kúposán emelkedik k i ; hegye 
felé a gyümölcs rendszerint összébb húzódva boltoz ódik s torapa véget 
alkot; két oldala, különösen a száras vug felé, jellemzőleg kiemelkedik; 
előrésze csaknem laposas, hátsó vagy vágányos része szintén csali 
kevéssé domborodik ki. Vágánya, mely a gyümölcsöt majd egyenlő, 
majd egyenetlen félre osztja, sekély, de széles és eléggé szembetűnő ; 
gyakran nemcsak a gyümölcs egyik oldalán, hanem eleuyészőleg az 
ellenkező oldalon is nyomozható. Szára rövid középvastag, finoman 
szőrös, bunkósan végződő, rozsdafoltos; a nyakszerű csúcs tetején, szűk 
üregesébe helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén a vágány-alkotta 
lapos barázdában látható. 

Színe. Bőre igen finom, noha kevéssé szivos, de a gyümölcsről 
ennek értével jól lehámozható; elejénte zöld vagy zöldessárga; értével 
aranysárga; napos oldalán szelid pirossal szakadozottan belehelt; néha 
élénkebb piros, finom, apr(5 pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban 
behintett s kisebb nagyobb foltokkal is tarkázott. Hamva ritloi., fehé
res; itt-ott pedig, kivált a napos oldalon, kékespirosba játszó. 

Belseje. Húsa aranysárga, néha kissé sáppadt sárga, finom, suga
ras, tömöttes; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magva, mely húsától igen 
jól válik, a gyümölcs nagyságához mérve kicsiny, szabálytalan kerü-
lékes; hegyes végén az előrész, száras végén pedig a hátsó rész emel
kedik ki nála észrevehetöleg; két oldala elég duzzadt, csaknem sima, 
de szelíden ránczolt; háttarója elég éles. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű, később csak mérsékelten növő, 
de egészséges és edzett; korán és bőven termő; rendetlenül föl- és 
szétálló ágaival, melyek gyümölcs vesszőkkel és peczkekkel jól beruház
kodnak elég sűrűlombos, szabálytalan alakú koronát alkotó. Szálasfá
nak inkább alkalmas, mintsem gulafának. A nyesésnek, ugy látszik, 
nem barátja. Mindenütt jól díszlik: de vidékem könnyen kiszáradó laza 
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talajában csak akkor terein bőven, ha a megelőző tél mélyen átnedvesí
tette a földet. G-yömölcsei teljes érésök idejéig jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosok és hosszak ; aljuk fele vastagok, hegyök 
felé mindiakííbb elvékonyoddk; egyejiesek, merevek; hegyök felé észre-
lietöleg bordázottak; majd egyenest fölfelé állók, majd uyilt szögek
ben szétállók; gyenge korukban is, ért korukban is szőrösek; aljuk 
felé inkább vagy kevésbbé sűrűn, szürkés hártyával reczésen bevontak, 
raig egyebütt szennyes barnapirosak; aztán aljuk felé, vizirányosan 
fekvő hosszas pontocskákkal is ritkásan pontozottak ; rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középuagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szőtöl elállók, szűrkével kissé tarkázott sötétbarnák; elég kiálló hosz-
szíin bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, tompahegyüek, csupaszak, pirosas 
gesztenyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag és törékenyszövetüek, kerülé-
kesek; nyelők felé gyakran keskenyebbek, mintsem hegyök felé; több
nyire rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy kissé la
pos-völgyesek ; íveltek, itt-ott hullámosak és kissé félre is görbülök; 
alsó lapjuk idegzetén szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, elég 
fényesek, sötét zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides, vastag, merev, finoman 
szőrös, viúlaszínnel mosott vagy belehelt, csaknem vizirányosan elálló ; 
Icisded mirigykéi többnyire a levéltányér szélére helyezvék, de gyakran 
liíányzanak is. Levélpálhái Idcsinyek, igen hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Ohstk. VI. 293. 

M a s , Pomol. gónérale. II. 173. *) Mások tudtommal még 
nem irtilk le. 

Észrevétel. Húsának finom íze, alakjának furcsasága és fájának 
termékenysége végett, megérdemli e szilvafaj, hogy kérteinkben, min
denütt, helyet juttassunk száraára legalább egy-egy fának. 

*) A Saint-Etiennei szilva alakra nézve gyakran hasonlít a Csúcsos szilvához. 
A Pomol. gánóraleban, ugy látszik, a Saint-Ktiennoi szilvát irta lo Mas a valódi 
Csúcsos szilva (•— Mamolonuéo) helyett. 
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69. Korai zöld szilva. 
(Frühe grüne Zwetsche.) 

Származása. Bizonytalan. Lőhet különben, hogy Törökország a 
hazája; mert Liegel, a ki először irta le körülményesen, e fajt „Bisch-
tin Írek' név alatt Kriinböl kapta Hartwisstól, a török császári kertek 
igazgatójától. Bárha megérdemlené ; napjainkig sincs kellőleg elterjedve. 
Öjtóvesszejót 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinseuből. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Jul. vége, aug. eleje. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Kissé szabálytalan tojásalakú, mint a Beszterczei-szilva, 

de ennél mégis szabályosabb termetű. Zöme kissé a száras vég felé 
esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s ferdén álló, 
szűk karimában végződik; néha mindkét savka felé egyenlően fogyva 
boltozódik és majd hegyénél, majd száras végén húzódik kissé összébb. 
Két oldala laposas domborodást mutat. Hátsó vagy vágányos része, 
különösen a száras vég felé, jól kidomborodik; mig előrésze alig vagy 
csak szeliden domborodik ki. Szára hosszas vagy közép hosszú, vé
kony, kissé bunkósan végződő, finoman szőrös, kissé rozsdafoltos, szűk 
és mély csészécskébe helyezett, melynek karimája rendszerint ferdén 
áll. Vágánya sekély, alig szembetűnő, majd egyenlő, majd egyenetlen 
félre osztja gyümölcsöt. Bibepontja a gyümölcs hegyén bemélyedés 
nélkül, az előrész fölemelkedése mellett kissé oldalt helyezve látható. 

Szine. Bőre vékony, de elég SZÍVÓS, csaknem áttetsző, savanykás, 
a gyümölcsről ennek értével jól lehámozható; elejénte zöldes sárga; 
értével bágyadt sárga; napos oldalán is minden pír nélkül. Poutozata 
szabad szemmel észre sem vehető; néha egyes piros ragya szeplőcskók 
tűnnek elő rajta. Hamva ritka, fehéres. 

Belseje. Húsa sárga vagy zöldessárga, finom, gyöngéd; leve elég 
bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, gyöngéden illa
tos és tűszeresízű. Magva, mely busától elég jól válik, a gyümölcs 
nagyságához mérve kicsinynek mondható, szép hosszas-tojásdad; csak 
kevéssé duzzadt, de kissé érdes és ránczos-poíás; háttaréja elég éles. 

Fája. Vignövésű, egészséges és edzett; korán és igen bőven termő; 
fölfelé törekvő; nyúlánk ágaival, melyek hegyökkel, idő jártával, a 
termés súlya alatt lefelé görbülnek, elég sürűlombos koronát alkotó. 
Szálas fának való leginkább. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy igen hosszak, alul középvasta
gok, de hegyök felé mindmind inkább elvékonyodók; egyenesek, síkfö-
lűletűek és csakis hegyök felé szeliden bordázottak, éles vagy kissé nyilt 
szögekben fölfelé állók; gyenge korukban is, ért korukban is csupa-
szak, simák, napos félőkön sötét barnák; árnyas félőkön zöldesek; 
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aljuk felé sárgás, reczés hártyáyal jó darabon bevontak; kissé hosszas 
levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, hegyesek, fölfelé állók, simák, 
csaknem egészen sötétbarnák; elég élesen kiemelkedő, de csak rövidke 
és többnyire bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, hegyesek, simák, világos geszte-
nyeszínüek, többnyire csak a rövidke gyümölcspeczkekeu jelenkezök. 

Levelei. Elég nagyok vagy közép nagyok; kissé vastag, de nem 
keményszövetüek; többnyire kerülékesek; a vesszők alján levők elég 
hosszas hegyben végződök; a vesszők hegye íelé és a gyümölcspecz-
keken levők csaknem kerek hegybe végződök; laposak és széleiken 
fodrosak vagy hullámosak; kissé iveitek; alsó lapjukon szőrösek; felső 
lapjukon csupaszak, elég fényesek, sötét zöldek; széleiken tompa fo
gakkal elég sűrűn, de szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök közép
hosszú, közép vastag, kissé hajlékony, finoman szőrös, nyár végén viola-
szín-pirossal mosott vagy belehelt; csaknem vízirányosan elálló; mi-
rigykéi a levéltányér szólére helyezvék, de gyakran hiányzanak is. 
Levélpálhái hosszasak, keskenyek, fogazottak és aliíl szárnyaltak, hamar 
elhullók. 

Hasonnevei, Bischtin írek ; Prunus domestica viridis praecox. 
Leírói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, III. 73. 

Ob e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstkunde, VI. 123. 
Észrevétel. Termékenysége és kora érése végett, különöseu piaczi 

elárusitásra megérdemlené e szilvafaj a nagybani tenyésztést is. Kár, 
hogy hamar túlérik és ilyenkor sokat vészit finom ízéből. 
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70. Jodoigne-i ringló. 
(Eeine-Claude de Jodoigne; Eeineolaude von Jodoigne.) 

Származása. Bizonytalan. Neve után itélve Belgium Jodoigne nevű 
városából származik. Leírásban Liegel, braunaui gyógyszerész ismertette 
meg először. Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtó^esz-
szejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. második felében; Mvösebb tájakon sept. köze
péig is eltart. 

Minősége. I. rendű cseraegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alal<ja. Gömbölyded vagy két végén kissé belapított gömbalaku. 

Zöme középtájra vagy kissé a száras vég felé esik, honnét szára felé 
elejénte szelíden aztán míndmind inkább fogyva gömbölyödik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; hegye felé pedig rend
szerint kissé összébb húzódik s ferdén álló, szűk lapban íogy el. De
rekán csaknem köröskörül egyenlően van kidomborodva. Vágánya majd 
sekély s csakis egy sötétebb vonal által jelzett; majd elég mély s 
rendszerint egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára rövid, vastag, 
kissé görbe, csupasz, zöldszinű, itt-ott barna pettyes; csekélyke mélye
désbe helyezett, melynek karimáján, az egyik oldalon, lapos barázdát 
von a vágány. Bíbepontja elég szembetűnő, csekélyke mélyedésben, a 
vágány vonala végén látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcsről, ennek értével, jól le
hámozható; elejénte sárgás zöld; értével barnás vörössel mosott és sö
tétebb vörössel sürfln márványzott, mely színezetből a sárgás alapszín 
sehol sem tűnik elő. Pontozata igen sűrű, egyenlően elhintett, finom, 
apró, sárgás pettyecskékből álló. Egyes rozsdaalakzatok csak elvétve 
fordulnak elő a gyümölcsön, s többnyíre csak oly helyeken, a hol a 
bőr a fejlődés időszakában sérülést kapott. Hamva ritkás, kékes. 

Belseje. Húsa bágyadt sárga, áttetsző rostszálakkal, tömöttes, de 
gyöngéd; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kel
lemes, illatos és fűszeresízű. Magva, mely húsától jól válik, a gyümölcs 
nagyságához mérve kicsiny, ferdén kerülékes ; elég érdes, de csak ke
véssé duzzadtpofás; széleses és tompahátú; háttaréja a száras vég felé 
elég éles. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán, de nem mindenütt bőven 
termő; fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek idővel a termés súlya 
alatt léteié görbülnek, elég sürűlombos, terebélyes koronát alkotó. 
Szálas fának is, léczezett melletti művelésre is alkalmas: mindenütt 
jól díszlik; de csak a kellőleg nedves talajban terem gazdagon. Gyü
mölcseit, melyek különben jól állnak helyöket a fán, nálam majd min
dig lepusztítják idő előtt a kártékony rovarok. 

31* 
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Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok, de hajlékonyak; 
egyenesek, alig könyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy éles szögek-
gekben fölfelé törekvők; gyenge korukban hegyökkel lefelé konyulok; 
egész hosszukban csupaszak, simák, csaknem fényesek, napos félőkön 
homályos barnák; árnyas félőkön zöldesek, aljuk felé sárgás, reczéa 
hártyával ritkásan bevontak; rendetlen, vagyis majd hosszas, majd 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid ós tompa kúposak, a vesszőkkel párhuza
mosan fölfelé állók; itt-ott kissé elállók; szürkével kissé tarkázott sö
tét gesztenyeszinüek; a vesszők alján alig, a vesszők hegye felé pedig 
elég duzzadt és három bordával ellátott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, szürkével kissé tar
kázott világos gesztenyeszinüek. 

Levelei. Nagyok; vastag ós keményszövetüek; széles kerülókesek; 
rövidke, tompa hegyben végződök; csaknem laposak vagy széleiken 
kissé lölhajlók; itt-ott visszásán öblözettek; nem íveltek; a vesszők al
ján lefelé csüggök; a vesszők hegye felé elég éles szögekben fölfelé 
állók; C9upaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; szé
leiken nagy, tompa fogakkal nem mélyen, de elég szabályosan íűrésze-
sek. Levólnyelök inkább rövid, mintsem középhosszú, vastag, de haj
lékony; nyár végén pirossal itt-ott belehelt; majd meggörbülteu lefelé 
hajló; majd éles szögekben fölfelé álló; jókora nagy, kiemelkedő, egy 
vagy két mirigye a levéltányérjához közel helyezett. Levélpálhái szár
nyaltak, keskeny lándsásak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L i e g e 1, Kenntniss Oder flaumen, IV. 34. 

K e i n d l , Illustr. Handb. der Obstk. VI. 169. Tudtommal 
mások még nem irták le. 

Észrevétel. Hazánk emeltebb fekvésű, hűvösebb tájékain, hol a 
kártékony rovarok kevésbbó pusztitanak, mint itt, az alföld síkján, na
gyon megérdemlené e jeles szilvafaj, hogy minden kertben helyet jut
tatnának számára. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén 
lehetne talán haszonnal is tenyésztenünk. 
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71. Lawrence ringlója. 
(Roine-Claude de Lawrence; Lawrences Eeineclaude.) 

Származása. E becses szilvafajt Araerikának köszönhetjük, a hol 
azt, & Zöldringld raagváről nyerte egy Lawrence nevű gyümölcsész Hud-
aonban, a New-York államban. Európában is el van már terjedve min
denfelé. Ojtóvesszejét 18,74-ben kaptam Oberdieektól, Jeinsenből és a 
Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból és pedig mindkét helyről telje
sen egyezöleg. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Erésideje. Július végén vagy Aug. elején, hűvösebb tájakon eltart 
Aug. közepéig is. 

Minöséye. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Elég nagy, mint a Zöld ringló. 
Alakja. Tojásdad-gömbalakú, két végén inkább vagy kevésbbé be

lapított. Zöme rendszerint a középtájnál fölebb, a száras vég felé esik, 
két oldalán kissé laposan domborodó; előrészén rendszerint duzzadtabb 
mintsem hátsó vagy vágányos részén. Vágánya széles, lapos, elég szem
betűnő ; majd egyenlő, majd kissé egyenetlen télre osztja a gyümölcsöt. 
Szára rövid, elég vastag, finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos, zöld szí
nű; szépen kikanyarított, tágnyilású, de szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek karimája a vágányos oldal felé rendszerint lehajlik. Bibe pont
ja a gyümölcs hegyén, lapos mélyedéskében, a vágány vonala végén 
látható. 

Színe. Bőre elég finom, vékony, csaknem áttetsző, a gyümölcsről 
ennek értével, jól lehámozható; elejénte egészen zöld; értével sárgás 
zöld; napos oldalán, kisebb nagyobb foltokban, kékes pirossal szelíden 
belehelt. Pontozata igen finom, alig szembetűnő. Hamva elég sűrű, ké
kes zöld. 

Belseje. Húsa világos vagy sárgás zöld, finom, tömöttes, de gyön
géd; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes-ízű s 
annak, a ki a túlontúl édes gyümölcsöt nem szereti, kellemesebb ízű, 
mint a Zöldringló. Magva, mely ritkán válik el húsától, a gyümölcs 
nagyságához mért, széles kerülékes, csak kissé duzzadt és kissé érdes
pofás ; háttaréja jól kiemelkedő, de csak a száras vég felé éles. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, de aztán csakhamar mérsékelten 
növő, egészséges és edzett; korán, csaknem rendesen és igen bőven 
termő ; fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkek-
kel jól beruházkodnak, szép lombos, de nem nagy, gulaalakú koronát 
alkotó. Ugy látszik, csak Beszterczei szilva-alanyon díszlik jól ; mert 
bujanövésű szilvafajok korona ágaira ojtva csakhamar elpusztult fajfái
mon. Alkalmas szálas fának és gulafának; helyben ós talajban nem 
válogatós; gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszasak, inkább vékonyak, mintsem kö
zépvastagok; hegyök felé mindinkább elvókonyodók, csaknem merevek; 
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elég egyenesek, alig konyökösek; síkfölületűek; fölállók vagy nyilt 
szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman szőrösek; éri; 
korukban csupaszak; igénytelen homályos violaszínnel árnyalt barnák; 
aljuk felé sárgis reczés hártyával elég sűrűn bevontak; az erősebb haj
tások alja felé néha keresztben fekvő pontokkal ritkásan pontozottak ; 
rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

RÜgyei. Kicsinyek, hasaskupoaak, hegyesek, a vesszőtől kissé elál
lók ; szürkével kissé árnyalt világos gesztenyeszínüek; kissé kiemelkedő, 
bordázatlau talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, pirosas gesz
tenyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag, de hajlékonyszövetüek; kerü-
lékesek vagy itt-ott hosszas és néha visszás tojásdadok; többnyire rö
vidke, íélrecsavarodó hegyben végződök; laposak, a vesszők hegye felé 
levők pedig völgyesek; széleiken szelíden hullámosak; alig íveltek; a 
vesszőtől csaknem vízirányosan elállók s itt-ott lefélő konyulok; alsó 
lapjukon is csak alig észrevehetöleg szőrösek; felső lapjukon csupaszak, 
simák, fényesek, sötét zöldek; széleiken elég apró, tompa vagy csak itt-
ott éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszú, majd elég vastag, majd középvastag, elég merev, finoman 
szőrös, violaszinpirossal kissé színezett; csaknem vízirányosan elálló. 
Levélpálhái kicsinyek, keskenyek, alig szárnyaltak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Lawrence's Gage; Lawreuce's favourite. 
Leirói. M a s , Le Verger, VI. 75. 

0 b e r d i e c k, lUustr. Handb. der Obstk. VI. 295. és mások. 
Eszrevétei. Befőzésre különösen alkalmas gyümölcsei végett egyet

lenegy uri kertből sem volna szabad hiányoznia, már csak azért sem; 
mert erről csaknem biztosan várhatunk évenkint gyümölcsöt, mig az e 
czélra használatos Zöldringló gyakran megcsal várakozásunkban. 
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72. Buchner királyszilvája. 
(Boyale de Buchner; Buchners Königspflaume.) 

Származása. E jeles szilvafajt Liegel, német gyümölcsész nyerte 
hihetőleg a Tours-i királyszilva magváról. Elejénte „Braunaui, violaszin-
perdrigonnak" nevezte; később ,Braunaui királyszilva" nevet adott 
neki; mig aztán végre Buchner, müncheni tanár nevéről fönnebbi névre 
keresztelte el. Ojtővesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Több ízben termett azóta fajfámon is, álló helyére kiültetett ojtványomon 
is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. második fele. 
Minősége. I . ; néha csaknem kitüiiőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Tojásalakú; szabályosan boltozott. Zöme száras vége felé 

esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödik s szára körül Taposás 
karimában végződik; hegye felé pedig rendszerint összébb húzódik s 
gömbölyded, tompa csúcsban fogy el. Előrésze néha kissé duzzadtabb, 
mintsem hátsó vagy vágásyos része; két oldala kissé laposan domborodik 
ki. Vágánya lapos és sekély; majd egyenlő, majd kissé egyenetlen félre 
osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövides, vastag, kissé görbe, finoman sző
rös, rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán szűk mélyedéskébe helyezett, mely
nek karimája a vágányos oldal felé kissé aláhajlik. Bibepontja a gyü
mölcs hegyén a fölszínen látható. 

Szine. Bőre finom, de elég SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, 
jól lehámozható; elejénte világos piros; értével sötétbarna vagy csak
nem kékes fekete; árnyékban nőt gyümölcsei pedig nagy részt, csak 
világos barnapirosak Pontozata igen apró, sárgás, de alig szembetűnő. 
Finom, fahéjszíuű foltok csak ott látszanak fölületén, a hol a bőr fej
lődés közben sérülést kapott. 

Belseje. Húsa csaknem aranysárga, sugaras, tömött vagyis, mint 
mondani szoktuk, húsos; leve bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes gyöngéden illatos és fűszeres-ízzel. Magva, mely húsától, 
többnyire elég jól elválik, a gyümölcs nagyságához mért; kissé ferdén 
kerülékes; két oldalán kissé duzzadt, érdes és száras végén ránczos is ; 
háta széles és barázdolt, száras vége felé inkább kiemelkedő, mintsem 
a gyümölcs hegye felé; taréja nem nagy, de elég éles. 

Fája. Erőteljes, többnyire azonban csak mérsékelten növő, elég 
edzett; korán és bőven termő; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törek
vő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
sürűlombos koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gulafának is; min
denütt jól díszlik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen ós 
bőven. Gyümölcsei, teljes erésök idejéig, nem egy könnyen hullanak le 
a fáról. 

Vesszei. Nem számosak, közép hosszak, elég vastagok, hegyök felé 
kissé élvékonyodók, de hegyöknél gyakran bunkósan végződök; egye-
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nesek, nem könyökösek, hegyök felé finoman bordázottak, éles szögek
ben fölfelé törekvők; a második nedváradással hajtott vesszei hegyök 
felé szembetünőleg elvékonyodők; egész hosszukban szőrösek, szennyes 
barnák, árnyas félőkön itt-ott zöldesek; aljuk felé szürkés, reczés hár
tyával inkább vagy kevésbbé sűrűn foltozottak; rendetlen levólközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől inkább vagy 
kevésbbé elállók; aljuknál szürkés barnák, hegyöknél feketés barnák; 
majd alig, majd kivált a vesszők hegye felé eléggé kiálló és hosszan 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, simák, csaknem fényesek, sötét
barnák. 

LeVBlei, Elég nagyok, vagy középnagyok; elég vastag, de hajló-
konyszövetűek; kerülékesek vagy széles kerülékesek; többnyire félre 
csavarodó, rövidke, tompa hegyben végződök; lapos völgyesek, kissé 
hullámosak, alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók, de a 
vesszők alja felé a nyelőkkel együtt kissé lefelé konyulok ; alsó lapju
kon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, simák, uoha szelíden 
babosak, bágyadtan fénylők, élénk zöldek; széleiken tompa fogakkal 
nem mélyen, de elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, elég 
vastag, merev, szőrös, világos violaszínnel mosott vagy belehelt; miri
gyei a levéltányér széléhez közel helyezvék, elég nagyok. Levélpálhái 
kicsinyek, fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Brauuauer, violetter Perdrigon; Braunauer Königs-
Pílaume. 

Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, II. 253. 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Ohstk. VI. 185. 

Észrevétel, Mindenütt, hol a talaj nyáron sem veszíti el minden 
nyirkosságát, széles elterjesztésre méltó hazánkban is. 
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73. Denniston piros szilvája. 
(Rouge de Denniston; Dennistons rothe Pflaume. 

Származása. Amerikai gyümölcs. Denniston Izsák, a ki több jeles 
szilvafajjal gazdagította Pomona birodalmát, Albanyban, az Uj-York 
államban nyerte magról. Meglehetősen el van már terjedve a világon. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Oberdieckto'l, Jeinsenböl. Több ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. kug. közepe táján. 
Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemegegytimölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alaiíja. Tojásdad gömbölyű; többnyire szép, szabályostermetű. 

Zöme a középtájnál kissé fölebb, a száras vég felé esik, honnét tojás-
alakúlag gömbölyödve szára körül szűk és laposas karimában fogy el; 
hegye felé pedig rendszerint kissé összébb húzódik, de csaknem göm
bölydeden enyészik el. Két oldalán laposas domborodású; előrésze 
kevésbbé emelkedik ki, mint hátsó vagy vágányos része, mely a száras 
vég felé jól kiemelkedik, de a gyümölcs hegye félé ószrevehetőleg lela
pul. Vágánya igen sekély, alig szembetűnő, a gyümölcsöt többnyire 
egyenetlen félre osztó. S z á r a elég hosszú, vékony vagy középvastag, 
csupasz rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán szűk és elég mély üregesébe 
helyezett. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, az 
előrész fölemelkedése mellett csaknem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre finom, vékony, a gyümölcsről ennek értével, meglehe
tősen lehámozható; elejénte világos kékespiros; értével homályo.s bar
napiros és világosabb piros foltokkal is tarkázott. Ppntozata sűrű, finom, 
apró, sárgás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Áttetsző, finom, sár
gás vagy zöldes rozsda néha jelenkezni szokott fölületén. Hamva elég 
sűrű, káiespirosas. 

Belseje. Húsa zöldessárga, teljes értével aranysárga, finom, csak
nem áttetsző sugaras, tömöttes; leve igen bő, czukros, gyöngédsavany-
nyal emelt, igen kellemes, illatos ós fűszeres ízzel. Magva, mely húsától 
rendszerint jól válik, a gyümölcs nagyságához mért; csaknem szabályos 
tojásalakú; két oldala csaknem lapos és kevéssé érdes; háta igen szé
les ; középtaréja a száras vég felé jól kiemelkedő és elég éles. 

Fája. Igen erőteljes, egészséges és edzett; korán és kellőleg ned
ves talajban igen bőven termő; jókora nagy, széles gömbalaku, terebé
lyes, szellős koronát alkotó; szálas fának igen alkalmas. Vidékem mos
toha viszonyai közt is egyike a legegészségesebb szilvafáimnak; de 
nálam, mint minden szilvafa, úgy ez is, csak akkor képes gazdagon 
teremni, ha az évjárás nedves és a tavasz hűvössége nem engedi, hogy 
a kártékony rovarok a kötődött gyümölcsöt elpusztíthassák. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé elvékonyo-
dók; egyenesek merevek, hegyök felé szelíden bordázottak; fölállók 
vagy nyilt szögekben szétállók; egész hosszukban csupaszak, itt-ott 
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fényesek, sötétviolaiszinnel árnyalt barnák; aljuknál reczés hártyával 
sűrűn bevontak; igen apró sárgás pontokkal ritkásan pontozottak; rövi
des levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, szélestalpú kúposak, igen hegyesek, a vesz-
szőtől kissé elállók vagy avval párhuzamosan fölfelé állók, szűrkével és 
barnával tarkázott gesztenyeszinűek; igen duzzadt, sima párkányos vagy 
csak a két szélen bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, pirosas gesztenyeszinűek, 
csakis a rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vastag és kemónyszö-
vetűek; kerekdedek vagy szóles kerülékesek; rövidke tompa hegyben vég
ződök; laposak vagy lapos völgyesek; alsó lapjukon igen kiemelkedő 
ideghálózattal birok, különben alulfölül csupaszak, simák, fényesek, 
csaknem sötétzöldek; szeleiken többnyire kettős, tompafogakkal sűrűn, 
de szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev; felső 
felén sötétviolaszínnel mosott; csaknem vízirányosan elálló; két miri
gye többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái rövidek, szár
nyas és fogas lándsásak, fölfelé állók, kevéssé tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , Le Verger, IV. 133. 

O b e r d i e c k , llbistr. Handb. der Ohsik. VII. 133. és mások. 
Észrevétel. Gyümölcseinek szépsége, nagysága és finom íze, vala

mint fájának egészséges és termékeny volta végett egy-egy fának még 
ott is helyet érdemelne, hol a föld nem elegendőleg nyirkos. Kedvező 
helyen pedig, piaczi elárusitásra, nagyban is tenyészthetnők. 
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74. Spáth Anna. 
(Anna Spath.) 

Származása. B kitűnő szilvaujdouságot, mely fájának víg tenyé
szete és mesés termékenysége, valamint gyümölcseinek nagysága, bei-
értéke és használhatóságára nézve méltó versenytársa az Althann 
ringlójának, — a hires, berlini faiskolatulajdonos, Spíith nyerte mag
ról s neje nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 
1876-ban kaptam, mint kitűnő újdonságot. Fazekas Károly barátomtól, 
Lekehalmáról. Több izben termett már nálam. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. első felében; hüvesebb tájakon octoberig 
is eltart. 

Minősége, I. rendű csemege, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alal<ja. Tojásdad-gömbölyű. Zöme többnyire közép tájra, de gyak

ran alább hegye felé is esik, honnét szái"a felé kissé összébb húzódva 
boltozódik, mintsem hegye felé, mindkét sarkánál kissé belapított véget 
alkot. Előrésze és két oldala rendszerint duzzadtabb, mint hátsó vagy 
vágányos része. Vágánya sekély és lapos ; majd egyenlő, majd egye
netlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a rövides vagy középhosszú, 
elég vékony, csupasz, inkább vagy kevésbbé rozsdafoltos; kissé szvik 
és mély üregesébe mintegy erőszakosan benyomott, mely üregese kari
mája a vágányos oldal felé rendszerint behajlást mutat. Bibepontja a 
gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén majd csekélyke mélyedésben, 
majd a fölszínen látható. 

Színe. Bőre vékony, elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; elejénte pirosas barna; értével csaknem feketés vagy ké
kesbarna; apró, sárgás pontokkal sűrűn behintett, itt-ott még finom, 
vékony, sárgás vonalkákkal is czifrázott; néha kisebb nagyobb rozs
dafoltok is találkoznak felületén. Hamva ritkás, kékes. 

Belseje. Húsa sárgás zöld vagy zöldessárga, finom, sugaras, tö
mött vagy is csaknem oly liusos, mint a Beszterczei szilva; leve bő, 
igen czukros, csak alig észrevehető, gyöngéd savanynyal emelt; igen 
kellemes fűszeresízű. Magva, mely húsától többnyire jól válik, a gyü
mölcs nagyságához mérve kicsinynek mondható, kerülékes; száras vé 
fén hirtelen elkeskenyedő csúcsban végződik; hegyénél csaknem kerek

ed végű, de rendszerint egy rövidke, igen szúrós hegyecske szokot-
kiállani belőle; két oldala csak kevéssé duzzadt, érdes és kissé ránczost 
háta elég széles, csaknem tompataréjos. 

Fája. Csaknem bujanövésü, egészséges, edzett; korán, csaknem 
rendesen és szerfölött bőven termő; rézsunt fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gyümölcsvesszőkkel és peczkekkel jól beruházkodnak, terebélyes 
fölfordított kúpalakú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gula-
vagy bokoralaku fának is; ugy látszik, mindenütt jól díszlik; de leg-
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vígabban él és terem rendesen, könnyű, de kellőleg nedves talajban. 
Gyümölcsei igen jól állják helyöket a ián. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vastagok, de hegyök felé mind
inkább elvókonyodók; egyenesek, bordázatlanok ; fölállók vagy elég éles 
szögekben elállók; egész hosszukban csupaszak, napos félőkön violaszínnel 
árnyalt barnák, árnyas félőkön zöldesek; aljuktól kezdve fölfelé, jó da
rabon sárgás vagy szürkés hártyával hálózatosán bevontak; rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, csak kevéssé hegyesek, a vesz-
szökkel párhuzamosan fölfelé állók, szürkével kissé tarkázott világos 
gesztenyeszinüek; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, többnyire bordá-
zatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, kissé hegyesek, simák, világos 
gesztenyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetüek, kerüléke-
sek, gyakran pedig inkább vagy kevésbbé széles lándsásak; többnyire 
hirtelen elkeskenyült, hosszas, éles hegyben végződök; laposak, vagy 
visszásán öblözettek; kissé íveltek; itt-ott hullámosak vagy fodrosak; 
nyelőkről majd lefelé lógók, majd vízirányosan elállók; alsó lapjukon 
kissé szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég simák, elég fényesek, 
világos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal sűrűn, elég mélyen, de nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, finoman 
szőrös, violaszin-pirossal mosott vagy belehelt; majd vízirányosan elálló, 
majd nyilt szögekben fölfelé álló; egy vagy két kisded mirigye több
nyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái kicsinyek, igen kes
keny és fogas lándsásak, kissé szétállók; kevéssé tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, Wienei- Obst. und Gurtenzeitung. 1879. évf. 

7—^10. lapjain. Mások tudtommal még nem irták le. 
Észrevétel- Nagyon megérdemli, hogy hazánkban egyetlenegy 

gyümölcsösből sem hiányozzék. Alig egy évtizede, hogy a világba lépett; 
már is el vau terjedve mindenfelé. Ha gyümölcseit nem hirtelen aszal
juk ; húsosabb és finomabb aszalványt nyerünk róla, mint a Beszter-
czei szilváról; tehát aszalványnyerés szempontjából nagyban is tenyészt-
hetnök mindenütt, a hol a kártékony rovarok nincsenek oly ijesztöleg 
elszaporodva, mint itt, az alföldön tapasztaljuk. 



493 

75. Izabella. 
(Prune Isabelle; Die laabelle.) 

Származása. E tekintélyes nagy szilva Angolországból származik, 
Ixol azt bizonyos Miller nevű ur magról nyerte Bristolban. Angolor
szágban, nemcsak szépsége és nagysága, de gyümölcsei finom íze végett 
is igen nagyra becsülték, minek folytán csakhamar elterjedt minden
felé. Ojtóvesszejét még a hatvanas évek elején Kék tojás szilva álnév 
alatt kaptam Budáról, boldogult dr. Entz Ferencztöl; 1871-ben 
pedig valódi neve alatt Oberdieck Jeinsenből küldötte meg. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Augusztus 2-dik felében esik; hűvösebb tájakon .sept. 
elején. 

Minősége. II. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy, mint a Piros tojásszilva. 
Alakja. Csaknem hengeres tojásalaku. Zöme középtájra esik, honnét 

mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik, de majd száras, majd 
ismét hegyes vége felé kissé összébb is húzódik s hegyénél rendszerint 
ferde irányban van kissé belapítva. Előrésze a gyümölcs két sarka felé 
kissé duzzadtabb és emelkedettebb, mint hátsó vagy vágányos része, 
mely középtájon jól kidomborodik, míg két sarka felé kissé hirtelen 
fogyva lelapul; két oldala laposas domborodású. Vágánya lapos, do 
elég mély és szembetűnő; néha sekély és alig szembetűnő, a gyümöl
csöt egyenetlen félre osztó. S z á r a középhosszú, elég vastag, sűrűn és 
finoman szőrös, rozsdafoltos; a gyümölcs sarkán szűk és mély üreg
esébe helyezett. Bibepontja jókora nagy, sárga; az egyik oldal és az 
előrész fölemelkedése mellett; a vágány vonala végén, lapos mélyedés
kében látható. 

Színe, Bőre elég vékony, a gyümölcsről, még ennek értével sem 
hámozható le könnyű szerrel; értével kékes vörös; sárgás pontokkal 
majd sűrűbben, majd ritkábban behintett. Hamva sűrű, kékes. 

Belseje. Sárgás fehér, néha pedig aranysárga, áttetsző, sugaras 
tömöttes; leve elég bő, czukros, vagy elég czukros, finom savanynyal 
emelt, elég kellemes fűszeresízü. Magva a gyümölcs nagyságához mérve 
kicsi, hosszas, de kissé szabálytalan tojásalakú; száras végen ránczolt, 
egyeÍDütt pedig csak érdes oldalai csak kevéssé duzzadtak; háta elég 
keskeny; alig kiemelkedő, hármas, éles taréjjal. 

Fája. Erőteljes, elég vignövésü, edzett; kellőleg nyirkos talajban ko
rán és elég bőven termő; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő ágai
val elég lombos, de kellőleg szellős, magas koronát alkotó. Alkalmas 
szálasfának is, gulafának is; még vidékem könnyen kiszáradó, laza ta
lajában is jól díszlik, de itt csak esős évjáraskor terem. Gyümölcsei jól 
állják hely őket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé kissé elvékonyodók ; egyenesek, szelíden bordázottak; 
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folállók; egész hosszukban finoman szőrösek, itt-ott csupaszak, kissé 
sárgásbarnák, árnyas felükön zöldesek; aljuknál sárgás reczéshártyásak, 
hosszas levélközüek. 

ROgyei. Kicsinyek, a vesszők hegye felé pedig középnagyok, hosz-
szas kúposak, hegyesek, fölállók vagy kissé elállók, szürkés barnák; elég 
kiemelkedő, hosszan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, kissé hegyesek, pirossal kissé 
árnyalt szürkés barnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony, de tÖrékenyszövetüek; tojás-
alakuak itt-ott kerülékesek, rövidke tompa hegyben végződök; laposak, 
gyakran visszásán öblözöttek vagyis széleiken lefelé hajlók, alig ível
tek ; nyelőkről többnyire lefelé konyulok; alsó lapjukon szőrösek; felső 
lapjukon is csak ért korukban csupaszak, elég simák és elég fényesek 
homályos zöldek; széleiken igen apró, tompa fogakkal sűrűn és elég 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, merev, 
finoman szőrös, sötét violaszínnel mosott; majd vízirányosan el- majd 
rézsunt fölfelé álló; egy vagy két mirigye a levéltányérjához, közel 
helyezett. Levélpálhái fejletlenek hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L i e g e l , Kenntnis der Pflaumen II. 100. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Ohstk. VI. 139. 
R 0 y e r. Annál, de pomol. VI. 93. és mások. 

Észrevétel. Nagy városok mellett, kellőleg nyirkos, iszaplerakodás
ból álló talajban, piaczi elárusitás végett haszonnal lehetne még az 
alföld síkságain is tenyésztenünk. A nagy szilvában gyönyörködök bizo
nyára kapva kapnak gyümölcsein. 
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76. Hosszú kék damaskusi. 
(Damas violet longuet; Lange violette Damascene.) 

Származása. Bizonytalan. Hihetőleg franczia gyümölcs; noL.a a 
franczia gyümölcsészek műveiben még neve sincs fölemlítve. A legna
gyobb szalvták közé tartozik ez is ; igen szép és igen jó gyümölcs. Saj
nos, hogy fáját seholsem találták bőven termőnek. Ez lehet az oka, 
mint Jahu megjegyzi, hogy a franczia és német kertekben ritkán for
dul elő; noha finomízű, szép gyümölcsei végett több figyelmet érdemelne. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktől, Jeinsenböl. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Ang. közepe táján; hűvösebb tájakon Aug. végéig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű vagy csaknem kitünőleg I. rendű csemege
gyümölcs. 

Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Kissé szabálytalan zömök tojásalakű. Zöme csaknem közép

tájra esik, honnét szára felé többnyire szelídebben fogyva boltozódik, 
mintsem hegye felé, hol a gyümölcs észrevehetöleg összébb húzódik; 
két oldala laposas domborodástí; előrésze mindkét sarka felé fölebb emel
kedik, mintsem hátsó vagy vágányos része, a hol a gyümölcs a közép 
tájon kissé kidomborodik, mig két sarka felé szembetünőleg lelapul. 
Vágánya széles, lapos, jól szembetűnő ; rendszerint igen egyenetlen félre 
osztja a gyümölcsöt. S z á r a hosszú vagy hosszas, középvastag, egyenes 
vagy kissé görbe, bunkósan végződő, csupasz, itt-ott rozsdafoltos; a gyü
mölcs sarkán szűk és elég mély üregesébe helyezett, melynek karimája 
a vágányos oldal felé behajlást mutat. Bibepoutja a gyümölcs hegyén, 
a vágány vonala végén kissé oldalt csaknem a fölszínen látható. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; elejénte sötétviolaszínű; értével csaknem kékesfekete. 
Finom rozsdaszeplőcskók vagy hálózatos rozsdaszálcsák csak ott látha
tók főlületén, a hol a bőr, — fejlődés közben, — sérülést kapott. Hamva 
igen sűrű, világos kék. 

Belseje. Húsa sárgás zöld, finoman skálcsás, tömött vagyis húsos, 
mint a Beszterczei szilva; leve bő, igen czukros, gyöngédsavanynyal 
emelt, igen kellemes, fűszeres ízzel, mely vetekedik a legfinomabb Besz
terczei szilva ízével. Magva a gyümölcs nagyságához mért; húsától jól 
elválik; alakja féloldalu tojásdad; két oldala laposas, kissé érdes és 
száras végen ránczos i s ; háta elég keskeny, igen kiemelkedő éles taréj
jal ellátott. 

Fája. Erőteljes, edzett; elég korán, de csak mérsékelten termő; 
rendetlenül föl és szétálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel jól beru
házkodnak elég lombos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Szálas fának 
legczélszerübb őt sugárnövésű szilvacsemeték koronájába ojtani; mert 
magára hagyva, nem képes egyenes törzset nevelni; mindenütt jól dísz-
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lik ugyan, de csak ott terem, a hol a föld kellőleg nyirkos s a hol a 
kártékony rovarok nincsenek ugy elszaporodva, mint pl. vidékemen. 
Gyümölcsei teljes érésök idejéig igen jól állják helyöket a fán s esős 
évjárással sem repedeznek. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, közópvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodők; elég egyenesek, noha könyökösek, szelíden 
bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben szétállók; egész' hosszukban 
csupaszak, violaszín pirossal árnyalt barnák; fiatal korukban világos 
violasziu-pirossal mosottak; árnyas félőkön zöldesek; aljuk felé reczés 
hártyával jó darabon bevontak; elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy közópuagyok, kúposak, hegyesek, a vessző
től inkább vagy kevésbbé elállók; szürkével tarkázott, világos geszte-
nyeszínüek elég duzzadt és két szelén bordázott talapon ülök. 

Vírágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, pirosas gesztenye-
szíuűek; többnyire csak rövidke gyümölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok, elég vastag és keményszöve-
tüek, kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; elég szabályosan elkeskenyedő, 
inkább vagy kevésbbé hosszas, éles vagy néha tompa hegyben végződök, 
laposak vagy csak lapos völgyesek, kissé íveltek; nyelőkről rézsuut föl
felé állók; alsó lapjuk idegein finoman szőrösek; felső lapjukon csupa-
szak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken torapa 
fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök in
kább rövid, mint középhosszú, középvastag, elég merev, csupasz ; nyilt 
szögekben fölfelé álló; mirigyei többnyire hiányzanak. Levélpálhái ki
csinyek, fejletlenek, igen hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek vagy legalább bizonytalanok. 
Leírói. L i e g e l , Kenntniss der Pflavmen, l-l- 122. 

J a h n, lUiistr. Handb. der Ohstk. IV. 145. és mások. 
Észrevétel. Nem való az alföldre: de hazánk emelkedettebb vidé

kein nagyon megérdemelné, hogy minden uri kertben helyet juttassanak 
számára. 
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77. Gisborne szilvája. 
(De Gisborne; Gistorne'e Zwetsche.) 

Származása. Valőszinttleg Angolországből ered, a hol az irodalom
ban neve legelőbb merült föl. Németországban a harmirczas években 
kezdett elterjedni; de körülményes leírásban csak 1848-bFu lőn bemu
tatva. Ojtdvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódiságáról elég módom és időm 
volt meggyőződhetnem. 

Erésideje. Aug. közepe táján. 
Minősége. I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha valamivel kisebb és nagyobb is. 
Alakja. Tojásalakií, szabályosan boltozott. Zöme középtájra esik, 

honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően és szelíden fogyva bolto-
zódik; előrésze és hátsó, vagy vágányos része csaknem egyenlően és 
szeliden domborodik ki, mig két oldala kissé laposas domborodást mu
tat. Vágánya igen sekély, néha alig észrevehető, a gyümölcsöt csaknem 
egyenlő félre osztó. Szára középhosszú, néha pedig hosszas vékony vagy 
középvastag, finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos; a gyümölcs savkán 
szűk és mély üregesébe mintegy erőszakosan benyomott. Bibepontja a 
gyümölcs hegyén, bemélyedés nélkül a íölazinen látható. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós, a gyümölcsről, ennek értével, 
elég jól lehámozható; elejénte zöldes sárga; értével viasz-sárga; na
pos oldalán, még a napnak jól kitett példányokon is, kisebb-nagyobb 
pettyek vagy szeplőcskék alakjában, csak néha mixtatkozik nyoma a 
piros színnek. Pontozata apró, ritkás, alig szembetűnő. Hamva elég 
sürfi, fehéres. 

Belseje. Hiísa sárga, csaknem áttefszö, siigaras, tömött ugyan, de 
csaknem olvadó ; leve bő, elég czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, gyöngéden illatos és fűszeres ízzel. Magva, mely húsától rend
szerint jól válik, kicsiny, hosszas tojásdad; két oldala elég duzzadt, 
érdes, és száras végén ránczos; háta széles; taréja csaknem tompa. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven ter
mő ; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, sürtílombos, 
magas gulaalakú koronát alkotó. Szálasfának is, gulafának is alkalmas; 
mindenütt jól díszlik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen 
és mindig bőven. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán s esős évjárás-
kor sem szoktak felrepedezni. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok, hegyökfelé, szelíden 
elvékonyodók; egyenesek, fölállók víigy éles szögekben fölfelé törekvők, 
hegyöknól finoman bordázottak; csaknem egész hosszixkban sűrűn, de 
igen finoman szőrösek ; itt-ott csupaszak, mocskos-barnák, árnyas félő
kön zöldesek; aljuk felé jó darabon sárgás hártyával hálózottak; rövid 
levélközűek, 

32 
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Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, elég hegyesek, fÖl-
állók vagy kissé elállók, szürkével tarkázott világos barnák; a veszszö 
alján csak alig, a vesszők hegye felé azonban jól kiduzzadt és két szé
lén bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, csupaszak, piro
sas barnák. 

Levelei. A vezér vesszőkön nagyok vagy igen nagyok, kissé vas
tag, de hajlékony szövetnek; széles kerülékesek vagy itt-ott visszás to
jásdadok, hirtelen elkeskenyült, rövidke hegyben végződök; laposak, 
itt-ott rendetlenül hullámosak, kissé íveltek és lefelé csüggök. A vé
kony, rövid gyümölcsvesszökön levők pedig rendszerint kisebbek, kes
kenyebbek, lándsásak, laposak, lefelé csüggök. A levelek alsó lapjukon, 
általában mind, finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, símálc, 
csaknem ragyogó fényesek, sötét zöldek; széleiken elég apró, tompa 
fogakkal sűrűn és elég szabályosan fürószesek. Levélnyelök rövid vagy 
középhosszú, vastag, elég merev, finoman szőrös; napos 'felén itt-ott 
violaszínnel belehelt; csaknem vizirányosan elálló; egy vagy két, ki
emelkedő mirigye közel a levéltányérhoz helyezett. Levélpálhái elég, 
kifejlődöttek, szárnyalt lándsásak tartósak. 

Hasonnevei. Gisbomes Erlay; Paterson's ; Ovalruude Sprenkel-
pflaume. 

Leirói. L i e g e l , Kenntnias der Pflanmen, III. 68. 
O b e r d i e c k , lUustr. Handb. der Ohstk. HL 407. 
M a s , Pomol. générale, II. 49. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is egyike azon 
szilvafajoknak, melyek legtöbbször termének. Széles elterjesztésre méltó 
hazánkban mindenütt. 



499 

78. Normanni perdrigon. 
(Perdrigon de Normandie; Normánnisoher Perdrigon.) 

Származása. Bizonytalan. Nevét a gyümölcsészeti irodalomban 
Duhamel, frauczia gyümölcsész emiitette föl először 1768-ban. Külö
nös, hogy napjainkig sem birt érdeme szerint elterjedni ! Ojtővesszejét 
1871-ben kajjtam Oberdiektöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már ná
lam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon september 
közepén. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy; rendszerint nagyobb a zöld ringlónál. 
Alakja. Sajátszerű szabálytalan gömbalaku; szára felé mindig ösz-

szébb húzódó, mintsem hegye felé, a hol gyakran idomtalauul kiszéle
sedik és széles, többnyire ferdén álló talpban végződik; két oldala a 
száras vég felé csak kevéssé domború, mig a gyümölcs hegye felé jól 
ki van duzzadva; a gyümölcs előrésze rendszerint keskenyebb, mint 
hátsó vagy vágányos része, mely a száras vég felé jól ki van emel
kedve. Vágánya széles és sekély, néha pedig elég mély; rendszerint 
igen egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. Szára rövides, középvastag, 
szőrös, sűrűn rozsdafoltos; szűk és mély üregesébe helyezett, melynek 
karimája az egyik oldalon emelkedettebb mint a másikon. Bibepontja a 
gyümölcs sarkán, a vágány vonala végén, csinos lapos mélyedésben látható. 

Szine. Bőre kissé vastag ós szívós, a gyümölcsről, ennek értével, 
jól lehámozható, elejénte kékes piros; értével kékes fekete, de a száras 
vég felé mégis pirosnak látszó. Pontozata igen apró, sárgás, ritkásan 
elszórt, alig szembetűnő. Rozsdafoltok csak ott tűnnek elő felületén, 
hol a bőr — fejlődés közben, — sérülést kapott. Hamva igen sűrű 
világos kék. 

Belseje. Húsa sárga, teljes értével pirosas sárga, finom, sugaras, 
tömöttes; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, fűszeres ízzel. Magva, mely húsától meglehetősen válik, a 
gyümölcs nagyságához mérve kicsinynek mondható, visszás tojás
dad vagyis száras vége felé összébb szűkölő, mintsem hegye felé ; két 
oldala csak kevéssé duzzadt, érdes és csaknem ripacsos; háta széles, 
tompa és csaknem taréjtalan. 

Fája. Erőteljes, vignövésű, igen edzett; elég korán és kedvező 
viszonyok közt bőven is termő; fölálló vagy nyilt szögekben szétálló 
ágaival sürülombos, terjedelmes koronát alkotó. Szabadon álló gyümöl
csösökbe szálas fának legalkalmasabb. Midenütt jól díszlik, de csak 
kellőleg nyirkos, iszapföldben terem gazdagon. Gyümölcsei, melyek 
esős évjáráskor sem szoktak fölrepedezni, elég jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, vagy csak közép vas
tagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha kissé 
könyökösek, bordázottak; íölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törek-

82* 
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vök; egész hosszukban, sürűii és finoman szőrösek, kissé sárgás viola-
szinbarnák; aljuknál sárgás, reczés hártyával elég sűrűn tarkázottak, 
apró, kerek, sárgás pontokkal elég sűrűn, de nem szembetűnöleg pon-
tozottak; rövid levélközűek. 

RÜgyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől jól előállók; 
szürkével és pirossal tarkázott; barnák, alig kiálló, hosszan bordázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kiípos tojásdadok, hegyesek, csupaszak, sö
tét gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keméuyszövetűek; széles ke-
rülékesek vagy hosszas ós gyakran visszás tojásdadok; többnyire rö
vidke, tompa hegyben végződök; a vesszők alján laposak és gyakran 
visszásán öblösek; kissé íveltek; a vesszőtől csaknem vizirányosan el
állók, de a vesszők alja felé levők többnyire lefelé csüggök; alsó lapju
kon szőrösek, felső lapjukon csupaszak, fénytelenek, homályos zöldek; 
széleiken igen tompa fogakkal nem mélyen, de elég sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levólnyelök középhosszú, vékony vagy közép-
vastag, hajlékony, igen finoman szőrös; szelid violaszinnel mosott, 
raajd vizirányosan elálló, majd lefelé konyuló; egy vagy két mirigy
kéje többnyire a levéltányér szélére helyezett. Levélpálhái fejletlenek, 
áridomnak, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Schwarzer Perdrigon. 
Leirói. L i e g e l , Kenniniss der Pflaumen. II. 225. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handh. der Obstk. III. 363. és mások. 
Észrevétel. A hol a föld termékeny és még nyár folytán is kel

lőleg nyirkos ; nagy haszonnal járna, e szép, jó és nagy szilvát piaczi 
darusításra, nagyban is tenyészteni. Száraz talajban ritlián és keveset 
terem: miért is csak azok kertébe való, ilyen helyeken, a kik Icellö 
gondozásban részesíthetik s a hiányzó nedvességet öntözéssel, locsolás
sal meg adhatják neki. 
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79. Violaszinü császárnö-szilva, 
(Imiióratrice violette; Violette Kaiserin.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Neve alatt több, hozzá ha.«onló 
szilvaf'aj is lappang a világon. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben termett 
nálam._ Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. September közepe táján csaknem egy időben a Beszter-
czei szilvával. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha kisebb is. 
Alakja. Hasonlít a Beszterczei szilvához, de ennél kissé rövidebb 

és kissé szabályosabb tojásalakú. Zöme majd középtájra, majd kissé 
fölebb, a száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden fogyva, szűk 
karimában végződik; hegye felé pedig minden oldalról szelíden fogyva 
tompa csúcsban enyészik el. Két oldala és előrésze egyenlően és lapo
san domborodó; hátsó vagy vágányos része azonban majd a középtájra, 
majd fölebb, a száras vég felé, jól kidomborodik, de két sarka felé 
szembetűnőleg leapadva, szabálytalan ívalakot ír le. Vágánya alig ész
revehető, majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja a gyümölcsöt. 
S z á r a rövid, középvastag, finoman szőrös, rozsdafoltos; a gyümölcs 
sarkán, majd a fölszíure, majd csekélyke mélyedésbe helyezett. Bibe
pontja a gyümölcs hegyén, a fölsziuen látható. 

Színe. Bőre, finom, de elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével, 
lehámozható; elejénte világos violaszinpiros; értével homályos viola
színre változó és kisebb nagyobb foltokban sötétbarnával is árnyalt. 
Pontozata jellemzöleg sűrű, sárgás apró pettyecskékből álló, szembe
tűnő. Némely gyümölcsön kisebb-nagyobb rozsdafoltok vagy szeplők 
is találkoznak. Hamva elég stirű, kék. 

Belseje. Hnsa sötét aranysárga, finom, sugaras, tömöttes, de olvadó ; 
leve bő, igen cznkros, gyöngéd savauynyal emelt igen kellemes, gyön
géden illatos és fűszeres ízzel. Magva kicsiny, húsától jól elválik, tojás
alakú; száras végén csonkahegyíí, kegyénél elég éles hegyben vég
ződő ; két oldala laposas és kissé érdesfölületű; háta keskeny, taréja 
éles. 

Fája. Fiatal korában vignövésű, később is egészséges és igen 
edzett; korán, rendesen és igen bőven termő; kúszáltan föl- és szét
álló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházhodnak, elég 
sürülorabos, de kellőleg szellős, laposas gömbalakú koronát alkotó. Alkal
mas szálas fának is, bokoralakú fának i s ; mindenütt jól díszlik, de 
száraz, laza talajban csak esős évjáráskor terem gazdagon és szép gyü
mölcsöket, melyek igen jól állják helyöket a fán s esős évjáráskor sem 
repedeznek föl. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvókonyo-
dók; gyakran, még ugyanazon teuyészeti idény alatt többfélekép elá-
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gazok; könyökösek, síkfölöletűek; fölállók vagy nyilt szögekben szét-
állók; hamvasak inkább, mint sem szőrösek; aljuk felé csupaszak, fehé
res reczés hártyával fátyolozottak, pirosas barnák; hegyöknél élénkebb 
pirossal mosottak; rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
gyakran pedig sarkantyiísan kiszögellők, simák, sötétbarnával árnyalt 
piros-gesztényeszinűek; elég kiemelkedő, de csaknem bordázatlan tala
pon ülők. 

Virágrügyel. Kicsinyek, rövid kupostojásdadok, alig hegyesek, simák, 
sötét geszteuyeszinüek. 

Levelei. Kicsinyek inkább, mintsem középnagyok, vékony és hajló
kon yszövetüek; nagyrészt kerülékesek, tojásdadok vagy visszás tojás
dadok, sőt az apróbbak még lándsásak is ; szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas ós majd éles, majd tompa hegyben végződök, laposak vagy csak 
igen lapos-völgyesek; alig íveltek; a nagyobbak széleiken fodrosak; 
nyelőkről majd rézsunt föl, majd vízirányosan elállók; alsó lapjukon 
molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
elég világos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal elég sűrűn, de nem 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, középvastag, a vesszők hegye 
felé pedig vékony, elég merev, finoman szőrös; majd homályos, majd 
élénk violaszínnel mosott; vízirányosan elálló vagy rézsunt fölfelé álló ; 
egy vagy két, kiemelkedő mirigykéje majd a levéltáuyér szélére, majd 
kissé alább, a nyélre helyezett. Levélpálhái kicsinyek fejletlenek, hamar 
elhullók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflaumen, II. 104. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 283. 
Mas , Pomol. générale, II. 101. és mások. 

Észrevétel. Hol a talaj kellőleg nedves; megérdemli, hogy min
den kertben helyet foglalhasson. Gyümölcsei teljes érésök után is sokáig 
elállnak a fán a nélkül, hogy ízük finomságából veszítenének. 
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80, Piros toíás-szilva. 
(Pnme de Chypre; Eotho Eierpflaume.) 

Származása. Régi, bizonytalan. A mit e név alatt Liegel 1841-ben leírt 
s fraueziául Prune de Chypre = Ciprugi szilváuak nevezett, az az ujabb-
kori franczia gyümölcsószek munkáiban nem fordul elő. Ugy a Piros 
tojás-szilva, mint a Ciprusi szilva nevezet alatt sokféle, a fönnebbihez 
majd kissé hasonló, majd egészen külömbözö szilvafaj lappang a vilá
gon. Fajom, melyet 1870-ben kaptam Oberdiecktől, éppen az a faj, a 
melyet Liegel e név alatt leírt. 

Érésideje. Aug. második felében. 
Minősége. I. rendű csemege-, piaczos és díszgyümölcs. 
Nagysága. Nagy, mint egy jókora nagy tyúktojás. 
Aialcja. Kissé szabálytalan tojásalakú; száras végén rendszerint 

összébb húzódó, mintsem hegye felé. Zöme középtájra vagy kissé alább, 
a hegyes vég felé esik, honnét szára felé elejénte szelíden, aztán hir
telen fogyva, rövidke, tompa csiicsot alkot. Két oldala csak szelíden 
domború; előrésze a hegyes vég felé domborubb, mintsem a száras vég 
felé; hátsó vagy vágányos része pedig a száras vég felé emelkedik ki 
inkább, mintsem a hegyes vég felé. Vágánya széles és sekély, rendszerint 
igen egyenlőtlen félre osztja a gyümölcsöt. S z á r a hosszas vagy közép
hosszú, elég vastag, ritkásan és finoman szőrös, sürün rozsdafoltos; 
a gyümölcs sarkán, csaknem a fölszinen, a csiicsra helyezett. Bibepontja 
a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, az előrész és az egyik 
oldal fölemelkedése mellett, csekélyke mélyedósben látható. 

Színe. Bőre vastag és SZÍVÓS, a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; elejénte világos piros; később sötétes piros közben-köz-
ben még sötétebb piros foltokkal tarkázott. Pontozata alig szembetűnő. 
Egyes, finom, sárgás rozsdaalakzatok csak ott látszanak rajta, hol a bőr, 
a gyümölcs fejlődése közben, sérülést kapott. Hamva elég sűrű, vilá
goskékes. 

Belseje. Húsa világos sárga, áttetsző, sugaras, tömöttes, olvadó 
ugy annyira, hogy a szájban csak némi rostszálcsák maradnak vissza 
belőle; leve csaknem elcsordulásig bő, czukros gyöngéd saványnyal emelt, 
gyöngéden illatos, igen kellemes ízzel. Magva jól válik húsától, a gyü
mölcs nagyságához mért, szabálytalan kerülókes; háta a száras vég felé, 
előrésze pedig a hegyes vég felé emelkedik jól k i ; két oldala elég duz
zadt és érdes; taréja csak a száras vég felé emelkedik jól ki és ott 
igen éles, mig egyebütt csaknem tompa. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésü, később is egészséges 
és edzett; korán és kedvező helyen igen bőven termő; elég éles szö
gekben fölfelé álló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sürün beru
házkodnak, elég sürülombos, magas koronát alkotó. Alkalmas szálas 
fának is, gulafának is ; kellőleg nyirkos talajt kíván, különben gyü
mölcseit, — nem bírván azokat táplálni, — könnyen leperzselik a nap-
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sugarai. Gyümölcaei nagyságuk mellett is igen jól állják helyöket a 
fán; de érésök idején, ha esős idő jár, föl szoktak repedezni. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középTastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, hajlékonyak ; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; 
elég egyenesek noha könyökösek; sikfölületűek; egész hosszukban csu-
paszak, szennyes barnák; szürkés vagy barnás, apróbb-nagyobb pon
tokkal jellerazöleg sűrűn pontozottak, elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Nagyok, hosszas, de hasas kúposak, kissé hegyesek; a vesz-
szőtöl kissé elállók; szürkével szegett barnás pikkelyekkel takartak ; 
inkább vagy kevésbbé duzzadt, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, hegyesek, feketés barnák; 
virágai többnyire mind teljesek azaz nem öt, hanem több szirmuak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vastag, de hajlé
kony szövetüek ; kerülékesek vagy tojásdadok; elég szabályosan elkeske-
nyedö, tompa hegyben végződök; laposak, alig íveltek; nyelőkről kissé 
lekonyulok; alsó lagjukon szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal elég 
szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag, hajlékony, 
finoman szőrös, nyár végén violaszinpirossal mosott vagy belehelt; a 
vesszőtől csaknem vízirányosan elálló s kissé lefelé is görbülő; két sár
gás mirigykéje a levéltányér szélére helyezett. Levólpálhái kicsinyek, 
fejletlenek, hamar elhullók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. L i e g e l , Kenntnies der PfUaumei}, II. 40. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 253. 
Észrevétel. Száraz, vagy könnyen kiszáradó, laza talajba nem való. 

Kötődött gyümölcseit csakhamar elhullatja ilyen helyeken. Kellőleg 
nyirkos talajban azonban egyetlenegy kertből sem volna szabad hiányozni 
e szép, nagy és fiuomízü gyümölcsöket termő szilvafajnak. 
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81. Hlubeck kajszínszílvája. 
(Abriootée de Hlubek; Hlubek's Aprikosenpflaume.) 

Származása. E tekintélyes nagyságú, sze'ji és jó szilvát Liegel 
nyerte a Sárga kajszinszilva magváról, Braiiuauban ás Hluebeck, grátzi 
tanár és gytimölcsész nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kajstam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett 
már nálam fajom valódisága kétségtelen. 

Erésídeje. Ang. második felében; hűvösebb tájakon Sept. elejéig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy, mint a Washington szilva. 
Alakja. Tojásdad-gömbölyű; néha csaknem gömbalakű. Zöme kö

zéptájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik, 
de hegye felé rendszerint mégis összébb húzódik mintsem szára- felé, 
liol a gyümölcs tompa karimában fogy el. Előrésze rendszerint jól ki
domborodik ; míg hátsó vagy vágányos része csak a száras vég felé 
mutat hirtelen kiemelkedést; két oldala csak kevéssé domborix. 
Vágánya széles és lapos, majd egyenlő, majd egyenetlen félre osztja 
a gyümölcsöt. S z á r a középhosszú, középvastag, finoman szőrös, 
itt-ott rozsdafoltos, bunkósau végződő ; a gyümölcs sarkán, szűk és mély 
üregesébe helyezett, melynek karimáját az egyik oldalon a vágány vo
nala barázdolja át. Bibe pontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala 
végén, kissé oldalt látható. 

Színe. Bőre vékony és nem szívós, a gyümölcsről még ennek ér
tével sem hámlik le könnyen; elejénte zöldessárga; értével viasz sárga ; 
napos oldalán is csak elvétve mutatkozik egy-egy piros szeplöcske vagy 
pettyecske. Pontozata apró, fehéres, elég sürü, de nem szembetűnő. 
Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa fehéres sárga, sugaras, csaknem .áttetsző, tömött 
vagyis húsos; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, fűszeres ízzel. Magva többnyire jól válik húsától, a gyümölcs 
nagyságához mért, tojásalakú; két oldala érdes és csak kevéssé duzzadt; 
háta elég széles; taréja tompa és alig kiemelkedő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű és edzett; korán és igen bőven termő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, elég sürűlombos terjedelmes 
koronát alkotó. Alkalmas szálas fának is, gulafának is; helyben és ta
lajban csak annyiban válogatós, hogy termékenységéhez megkívánja a 
talajban a kellő nyirkosságot. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán; 
esős évjáráskor sem repedeznek föl; de vidékemen a kártékony rovarok 
nagyon tizedelik. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé lassudan elvékonyodók; egyenesek, szelíden bordázot-
tak; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; aljuk felé finoman 
szőrösek; egyebütt csupaszak, kissé vöröses barnák, árnyas félőkön pe-
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dig zöldesek; fiuom sárgás hártyával liálózatosau bevontak; aljuk felé 
hosszas, liegyök felé rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szür
kével tarkázott homályosbaruák; kissé kiemelkedő, szelíden bordázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, szürkével árnyalt 
pirosas gesztenyeszínüek. 

Levelet. Nagyok vagy jókora nagyok, nem éppen vastag, de elég 
durvaszövetüek; kerülékesek, néha visszás tojásdadod azaz nyelők felé 
keskenyebbek, mintsem hegyök felé; hirtelen elkeskeuyedő, inkább vagy 
kevésbbé hosszas, többnyire tompa hegyben végződök; csaknem laposak, 
néha szelíden hullámosak; nyelőkről többnyire lefelé konyulok, kissé 
íveltek; alsó lapjukon szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken jókora nagy tompa fogak
kal elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, 
finoman szőrös, hajlékony, napos felén violaszín pirossal mosott; csak
nem vízirányosan elálló; egy vagy két, kiemelkedő mirigye majd a 
levél lapjához közel, majd pedig a levéltányér szélére helyezett. Levól-
pálhái elég hosszasak, keskeny és fogas lándsásak, aljuknál finoman 
szárnyasak, elég tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. ^ 
LeirÓi. L i e g e l , Kenntniss der Pflavmen, III. 101. 

J a h n , Illustr. Handh. der Obstk. VI. 263. 
Észrevétel. Könnyen kiszáradó laza talajba nem való. Ilyen helye

ken ritkán terem s ha teremne is, a kártékony rovarok idő előtt el
pusztítják gyümölcseit. Kellőleg nyirkos talajban haszonnal lehetne te
nyésztenünk piaczi darusításra is. 
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82. Biondeck korai szilvája. 
(Quetsche-précoce de Biondeck; Biondeck's Frühzwetsoho.) 

Származása. E kitlmő korai szilvát Felső Auaztriábau, Braunauban 
a hires gyümölcsesz, Liegel nyerte a Catalóni szilva magvárói s egyik 
Ijarátja, Biondeck, nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Hogy mag-
r()l nem mindig nyerhetni az anyafajhoz hasonló gyümölcsöt, eléggé 
mutatja e szilvafaj is, mely jókora nagy és piros, noha anyja, a Cata
lóni szilva, apró és sárga gyümölcsöt terem. — Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam több ízben termett azóta. Gyü
mölcs, növényzet egyezvén a leírásokkal fajom valódiságában nem ké
telkedhetem. 

Érésideje. Július második felében. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és píaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jókora nagy. 
A!al(ja. Tojásdad; mindkét végén egyenlően csonkázott; elő

részén és hátsó vagy vágányos részén elég észrevehetőleg, de két 
oldalán kevésbbé belapított. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége 
felé egyenlően és szelíden fogyva boltozódik. Vágánya igen lapos, 
gyakran csak egy, kékes-piros vonallal jelzett, többnyire egyenetlen 
félre osztó. Bibepontja kicsi, alig észrevehető; a gyümölcs hegyén a 
vágány vonalának végére helyezett. S z á r a rövid vagy középhosszú, 
majd vékony, majd közép vastag, sűrűn és finoman szőrös, sápadt zöld
színű ; a gyümölcs végén szűk és mély, néha elég tágnyílású üregbe 
helyezett. 

Színe. Bőre finom, de elég SZÍVÓS, a gyümölcsről könnyen lehá
mozható ; elejénte sápadt sárga, értével világossárga, miből azonban csak 
néha látszik ki tisztán egy-egy foltocska, minthogy az egész fölület 
köröskörül világos vörössel van befuttatva; napos oldalán, különösen szá
ras végén, néha, violaszín pirossal mosott; egyes, fehéres pontok csak 
elvétve találkoznak rajta; de sárgás, áttetsző erek és foltocskák majd 
mindig találkoznak fölületén. Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa világossárga, sugaras, finom, tömött, csaknem húsos
nak mondható, mint a beszterczei szilva; leve bő, igen cziikros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, zamatos-ízű. Magva, mely húsától jól 
elválik vagy avval csak itt-ott, egy-egy rost szálcsa által függ össze, 
hosszas tojásdadalakú, laposas pofás; széleshátú, tompataréjos. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán, rendesen és 
szerfölött bőven termő. Fölfelé álló, de a termés súlya alatt csakhamar 
lefelé görbülő ágaival, melyek gyümölcs-vesszőkkel és peczkekkel jól 
beruházkodnak, kissé kuszáltlombozatú szellős koronát alkot. Szálas 
fának is, l^okoralakú fának is igen alkalmas; helyben és talajban nem 
válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán, de érett korukban 
könnyen lehullanak. 
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Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok,fölfelé elvékouyo-
ddk; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; elég egyenesek; kissé 
könyökösek ;s íkfölületűek vagy csak alig észrevehetöleg bordázottak; egész 
hosszukban finoman szőrösek; aljuk felé sárgás, reczés hártyával ritká
san bevontak; violaszinpirossal árnyalt sötétbarnák; árnyas félőkön 
vöröses vagy zöldesbarnák; rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, kissé hegyesek; 
csaknem a vesszőhöz tapadok, molyhosak, szürkével tarkázott homályos 
gesztenyeszinűek ; majd alig kiálló, simapárkányos, majd, — különösen a 
vesszők hegye felé, — elég kiálló, hármasbordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Rendkívül aprók, tojásdadok, alig hegyesek, világos 
gesztenyeszínű pikkelyekkel borítvák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek, tojásda
dok vagy széles kerülókesek; alig észrevehető, rövidke, tompa hegyben 
végződök; csaknem laposak, széleiken kissé fölhajlók; itt-ott szeliden 
hullámosak; kissé íveltek ; alsó lapjukon szőrösek; felső lapjukon csu-
paszak, szeliden borsókásak, bágyadt fényűek, homályos zöldek; szélei
ken apró, tompa fogakkal sűrűn és nem mélyen, de elég szabályosan 
fürészesek. Levélnyelök igen rövid, vastag, merev, szőrös, sötét viola-
szin-pirossal mosott; csaknem vízirányo^an elálló: két kerek, kissé föl
emelkedő mirigye közel a levéltányérjához, többnyire egymás átellenébe 
helyezett. Levélpálhái kicsinyek, keskeny lándsások, fogasak, alul szár
nyasak, nem tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e l , Kenntniss der Pflmimev, III. 61. 

J a h n , lllvstr. Hnndb. der Obstk. VI. 129. Franczia gyü-
mölcsészek műveiben még nem olvastam leírását. 

Észrevétel. Csaknem egyidőben érik e szilvafaj a Korai kedvencz. 
Korai sárga és Flotow mirabellája szilvákkal; de ezeket nagyság, szép
ség és jóság telriutetében mind fölülniűlja; miért is a legszélesebb el
terjesztésre érdemes. Hazánkban egyetlenegy kertből sem volna szabad 
hiányoznia. 



Betűrendes névjegyzéke 
a 11. kötetben leirt gyümölcsfajoknak és ezek 

hasonneveinek. 

I - ZEZÖrtélT-
Adelajda 190. ) BergamoUe de Recom, Őszi borvámot. 
Adeldíde de Rhes, Adelajda. „ reinelte, Éenetszerü bergamot. 
Admh-al Cécile, Cécile tengernagy. „ Sylvange, Silvange-i körte. 
Affre érsek 102. Berry herczegnö 97. 
Aff're's Dechatitsbim, Affre érsek. j Besi careme, Böjti vadoncz. 
Agiae Grégoire 124. j „ Hámon, Hatnon vadoncza. 
Alengoni füge 148. j „ des Vélérans, Rokkant ik vadoncza. 
Almaalahi hergamot, Almaalaku körte. í Bevrré d' Angleterra, Angol vajuncz. 
Almaalaku körte 109. i „ de l'Assomption, Boldogasszony va-
Amande, Angol vajoncz. j joncza. 
Ámiral Céeüe, Cécile tengernagy. i Bemre Aurore, Capiaumont vajoncza. 
André Desportes, Desportes Endre. ! „ Be>-ckmans, Bercknians vajoncza. 
Angol vajoncz 125. j „ de Blumenhach, Csatár körte. 
Anjou-I jó 93. í „ de Bollviller, Bollvilleri vajoncz. 
Apfelhirn, Almaalaku körte. < „ Bretonne.au, Brétonneau vajoncza. 
Arenberg kolmárja . . . : . . 126. „ de Bruxelles, Augustusi szép. 
Arenhergs Colmar, Arenberg kolmárja. ' „ Capiaumont, Capiaumont vajoncza. 
Arlequin musgué, Illatos bohócz. „ Clairgeau, Clairgeau vajoncza. 
Auguste van Mont sóidat, Csatár-körte. ! , de Varmstadt, Darmstadti bergamot. 
Augustusi szép 127. í „ déUcat, ízletes vajoncz. 
Barbara Nélis, Nélis Borka: í „ Delanno)/,\ j..„ .„„,•„„„_„ 
Barbe Nélh, Nélis Borka. , Dilli/, f ^'^^-^ ^''J°n<=za. 
Bavay Zsuska 191. í „ Drapiez, Coloma őszi vajoncza. 
Bee d'tiie. Angol vajoncz. ! „ d' Elise, Eliz 'Vajoncza. 
BeUe Adrienne, Pap körte. j „ épine, Lesbre vajoncza. 
Belle d^Aodl, 1 A„„ug.y • „ ^ „ r Gaujard, Gaujard VJijoncza. 
Belle de Bruxelles,] -a-ug^scusi szép. ^ ^ ^^^^^ Lesbre vajoncza. 
Belle de Strésa, Stresai szép. ' „ de Launay, Dilly vajoncza. 
iJerc^mmií i?«í<e)itni,Berckm.ina vajoncza. i „ cZeiecíerJo^CííjLederbogenvajoncza, 
Berckmans vajoncza 128. j „ de Mom, Spoelberg körtéje. 
Bergamotie, Őszi bergamot. ' „ de Naghin, Nagbin vajoncza. 

„ d' automne. Őszi bergamot. í „ Nagy, Nagy vajoncza. 
„ de liarmstadt, Darmstadti bei- ] „ Payen, Payen vajoncza. 

gamot. ! „ Piquerie, Coloma őszi vajoncza. 
„ de Oansel, Gansel bergamotja. < „ professeur Francois Nagy, Nagy 
„ (íeiíi'Wej/ieím, Hildesheimiber- ! vajoncza. 

gamot. ( „ de Rackengem, Almaalaku körte. 
„ Keverőn sans pareil, Keverőn \ „ reine, Rokkantak vadoncza. 

bergamotja. j „ serínge. Hámon vadoncza. 
;, Leskble, Leséble bergamotja. > , Spae. Spao vajoncza. 
„ pomme, Almaalaku körto. j „ de Spoelberg, Spoelberg körtéje. 
„ précoce, Korai bergamot. í Baneau, Rokkantak vadoncza. 

http://Bretonne.au
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Bihoreli vajoncz 193. 
Bivort Henrik 188. 
ISlanquet ít longue queue, Hossziiszáru fehórke. 
Blumenlach's Butíei-birn, Csatár kürtő. 
Boisbunel kobakja \b5. 
Boishmiel'sFlaschenbiin, Boisbunel kobakja, 
Boldogasszony vajoncz 1'J9. 
Bollvilleri vajoncz 189. 
liolhveila- Butterbirn, Bollvilloj-i vajoncz. 

m. /,•„ V T . l Tóh Kálmán „ Vhrélten d kiver, S ,.. . 
„ Chrétien de Tour^, j ^°^^^-

Bonne d' Anjou, Anjou-i j ó . 
„ Louise ancieime, Egri körte. 
„ roiige, Gansel bergamotja. 

Bonnisnime de la Sarthe, Aleniíon-i füge. 
Bouloc-Birn, Boutoc körte. 
Boutoo körte ini. 
Bouvier Lóna 130. 
Böjti vadoncz 131. 
Brandywine 98. 
Bremer Friderika , 114. 
Brétonnean, Bretonneau vajoncza. 
Bretonneau vajoncza 171. 
Briisselerbirn (Biels), Augustusi szép. 
Butterbirn von Bihorel, Bihoreli vajoncz. 

„ von NagJiin, Naghin vajoncza. 
„ von Nagy, Nagy vajoncza. 

Cacaudiórel- ízletes 121. 
Caleliasse Boisbunel, Boisbunel kobakja. 

„ carafon, 1 

;; ZZle, ^^"^ Marumkobakja. 
„ du Ncrd,\ 

Canourgues-i körte 132. 
Caijiaiimonts Butterbh-Hj 1 Capiaumont 
Capiaumonts Herbstbutte)'lm-n,} vajoncza. 
Capiaumont vajoncza . . . . . . 133. 
Cécile tengernagy • 174. 
Charneu-i ízletes 134. 
Chini jargonelle 92. 
Oitron des Carmef, Zoli Magdolna. 
Clairgeau, > 
Clairgeau de Nantes, > Clairgeau vajoncza. 
Clairgeau's Butterbirn,) 
Clairgeau vajoncza 85. 
Clapp kedvencze 117; 
Clapps Liebling, Clapp kedvencze. 
Colmar d' Arenberg, Arenberg kulmárja. 

,, Barthelemy J9?<-ilíorííe)-,l Dnmortier 
„ Dtmortier, / kolmárja. 
„ épine, Lesbre vajoncza. 

Coloma őszi vajoncza 135. 
Coloma's HerbsthUterbirn, Coloma őszi 

vajoncza. 
Columbia 186. 
Columbián virqalieu, 1 ^ , , . 
Columbia virgotdeuse,) Columbia. 
Comice de Tonlon, Pap körte. 
Courte queue d' aufomne. Őszi kurtaszárú. 
Cross . 103. 
Csatárkörte 137, 

Curette, Pap körte. 
Dac/if«7ia«sei)ii?«tteriw'n,Lovenjouli ízletes, 
Darmstiidter Bergamotle,^ Darmstadti ber-
Darmstadler Butterbirn, J gamot. 
Darmstadti bergamot iOO, 
Dechant Dilién, Dilién dékán. 
-Dfi J}ouloc\ -r, , , .. , 
Déesse, ] ^ ' ' "*"° ^ ' " • ' ° -
Délices de la Coca!ííiíére,Cacaudiéreiízletes, 

„ de Lovenjotd, Lovenjouli ízletes. 
,, van Mons, Spoelberg körtíje. 

Desportes Endre 119. 
Desportes Ivánnő 13.S. 
Desportes IVlór 105. 
DiamanI, Gransol bergamotja. 
Bie Dilién, Billen tábornagy. 
Die Spoelberg, Spoelberg körtójo. 
Dilién d' aiUomiie, Dilién tábornagy. 
Dilién dékán . 139. 
Dilién tábornagy 180. 
Dillens Merbstbirn, Dilién tábornagy. 
Dillij's Butterbirn, Dilly vajoncza. 
Dilly vajoncza . . . • . . . , ilG. 
Docteur Bretonneau. Bretonneau vajoncza 
Docteur Jules Quyot, Gayot Gyula, 
Doyen Dilién, Dillon dókán. 
T)oyenné blane long, Hosszufehőr császár-

körte. 
Dogenné du comice, Társulati esperes, 

„ crotté, 
„ galeux, 
„ aray, 
„ í"-»». 
„ i-ouge, Gansel bergamotja, 
„ roux, Kormos császárkörte. 

Dvc de Morng, Morny berezeg. 
Duchesse de Berry, \ 

„ de „ d' été, 5 Berry her-
„ de „ de Nantes,) czegnö. 

;; i ' S « . . , } T o u l o u s e i kései. 
DuJiamel-du-MonceaUi'i 
Duhamel körte, > Duliamel vajoncza. 
Duhamels Butterbirn,} 
Duhamel vajoncza 95. 
Dumortier kolmárja 175. 
Edelcrassane, Nemes kraszáii. 
Egri körte 110. 
K'léonie Bouvier, Bouvier Lóna. 
Elisens Buttei'bim, Elíz vajoncza. 
Elíz vajoncza 96. 
Engelsbi7-n, Boutoc körte. 
Englische Sommerhutterbim,) 
English Beurré, ) 
Erlauerbirn, Egri körte. 
Erebischof Affi-e, Afíre érsek. 
Ei-zengel MicJiaÚ, Szent-mihálnapi körte. 
Erzherzogbirn, Augustusi szép. 
Favorité de Clapp, Clapp kedvencze. 
Favrené körtéje US. 
Fehér czukorkörte . 140. 
Fcigenbirn von Alenqon, AIen(;oni füge. 

Kormos császárkörte. 

Angol va
joncz. 
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? ^ í S r ] Alen^oni füge. 
Fondante de 'Bihorel, Bihoreli vajoncz. 

„ de Charneu, Oharneu-i Ízletes. 
„ de comice, Társulati vajoncz. 
„ de Jaffard, Arenbaig kolraárja. 

Frankenbirn ) ^^^^^ ^.^^^_ 
Frankfurter Birn,) 
Frank körte 141. 
Fraiizösische langsHelye Blanquetle, Hosz-

szuszáru fehérke. 
Fréderica Brcmec, Bremer Friderika. 
Frederic de WürUemberg, Silvester körte. 
Gansel bergamotja . • VJi. 
Gmijard, G-aujard vajoucza. 
Gaiijards TiuUerhirn, Gaujard vajoncza. 
Gaujard vajoncza . . . . . . . . . 89. 
Oénéral Lamnriciére, Lamoriciére tábornok. 
Olashirn, Zöld Magdolna. 
Glymes-i Lóra • • . 187. 
Qraue Dechantsbim, Kormos császárkörto. 
Oriie-Longue, Van Marum kobaltja. 
Grosse Amhrelte, Őszi bergamot. 
Gro,se Feigenbim, ) ^ fügekörte. 
Grosse figue, ) "•' " 
Grüne Magdalene, ^ 
Oriine Margarethenbirn, 3 Zöld Magdolna. 
Grüne Somiii er-Magdalene,} 
Gute von Anjou, Anjoui jó. 
Gnte Winter-Christbirn, Téli Kálmán körte. 
Guyot Gyula 19G. 
Ilamon, ) H^„jo^ vadoneza. 
Homons Wtlaling, ) 
Hámon vadoneza 90. 
^^f"\'r,. > Bivort Henrik. Henri Bivort,) 
HerbslbergamoUe, Őszi bergamot. 
Herbst-Coloma, Coloma őszi vajoncza. 
Herbsl-Sylveater, Silvester körte. 
Ilemog von Mo)-ny, Morny berezeg. 
Hertogin von "Berry, Berry herczegnö. 
Hildeaheimer 'Bergamotte, Hildesheimi ber

gamot. 
Hildesheiml bergamot IS i . 
Hosszú fehér osászárkörte 142. 
Hosszúszárú fehérke 128. 
Huntington körtéje 185. 
Illatos bohócz 148. 
Ilona körte i6 l . 
ízletes vajoncz 144. 

Je langer, je lieber. Angol vajoncz. 
Josephine, ) 
Josepkine de Malines, b Jozefina. 
Josephine de Mecheln, ) 
Jozefina 192. 
Jules Bivort, Lovenjouli ízletes. 
Kartoffelbirn, Arenberg kolmárja. 
Keverőn bergamotja 87. 
Kis Margit 88. 
Kleine Margarelhe, Kis Margit. 
Korai bergamot 82. 

Kormos császárkörte 145. 
KSnig von Rom, Eómai király. 
König von Württeinherg, Silvester körte. 
Köstlicke von Charneu, Charneu-i ízletes. 
Köstliche von Lovenjoul, Lovenjouli íxletes. 
Lamoriciére tábornok 112. 
Lange weisse Dechantsbirn, Hosszú fehér 

császárkőrte. 
Langatielige Blanquette, Hosszúszárú fe

hérke. 
La Puebla, Puebla. 
Laura von Glymes,) (jj^j^gg.! j^óra 
Laure de Glymes, ) •' ' 
Lavali Leclerc 182. 
Lederbogen vajoncza 116. 
Lederbogens Butterbirn, ) Lederbogen 
Lederbogens Dechantsbirn, ) vajoncza. 
Legipont, Charneu-i ízletes. 
Léon Leclerc de Láva!, ) -r ,. T , Tj T 1 T 1 \ Lavali Leclerc 
León Leclerc von Laval, ) 
Léonie Bouvier, Bouvier Lóna. 
Lesbre vajoncza 147. 
Ijeshres Butlerbirn, Lcsbro \ajoncza. 
Leséble bergamotja . . . . . . . .149. 
Lewis körte ir)íJ. Lewis-Birn,) T • i •• .. r „ • D, . Lewis körte. Le>.ois-l ear,) 
Louis Dupont, Coloma őszi vajoncza. 

„ Noisetle, Noisette Lajos. 
Louise de Orléans, Coloma őszi vajoncza. 
Lovenjouli ízletes 120. 
Madame, Windsori körte. 
Madame Adelaide von Reves, Adelajda. 
Madame baptisie Desporles, Desportes 

Ivánnö. 
Madame Favre, Favrenó körtéje. 
Madame Hutin -195. 
Madame Treyve, Treyve-nó körtéje. 
Madeleine, Zöld Magdolna. 
Maréchal Dilién, Dilién tábornagy. 
Maria de Nantes, Nantesi Mária. 
Mariii Himmelfahrtsbim, Boldogasszoiiy va

joncz. 
Maurict Desportes, Desportes Mór. 
Médaille d'or, Silvester körte. 
Merveille de Charneu, Charneu-i ízletes. 
Monseigneur Affre, Alfro érsek. 
Monsieur, Papkörte. 
Moritz Desportes, Desportes Mór. 
Morny berezeg 183. 
Naghin vajoncza 170. 
Nagy Ferencz, tanár vajoncza. Nagy va

joncza. 
Nagy füge körte 152. 
Nagy vajoncza 81. 
Nantes-i Mária 180. 
Napóleon berezeg 154. 
Napóleon Savinien 172. 
Naquelte, Korai bergamot. 
Narcisae Gaujard, Gaujard vajoncza. 
Nélis borka 113. 
Nemes Kraszán 111-
Noisette Lajos 94. 

file:///ajoncza
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Nyári Sebastopol 91. 
Ontario 156. 
Ottrubay pirókja 150. 
Ottrnhay's Rousselet, Ottnibay pirókja. 
Öszi bergamot • .• •. 181. 
Ciszi jargonelle, Cliiui jarg;onelIe. 
Öszi Icurtaszáru 83. 
Paplcörte 107. 
Passe-Orassane, Nemos kraszin. 
Pastorenhim, Pap körte. 
Payen vajoncza 108. 
Payen's BiiUerhirn. Payon vajoncza. 
Petile-Margueríte, Kis Margit. 
Petité poirepromme, Korai bergamot. 
Pomme de ten-e, Aronberg kolmárja. 
Pomoise, Almaalakn körte. 
Poire tV Ange, Boutoc köite. 

,, d' Ángleterre, Angol vajoncz. 
„ (les Canourgues, Canourgues-i kiirte. 
,, du eomice, Társulati esperes. 
„ de coq, Augustusi szép. 
,, de curé, Pap körte. 
„ de disqve, Korai bergamot, 
„ íZ' Eger, Egr i körte. 
„ des Finois, Angol vajoncz. 
„ Leshre, Lesbre vajoncza. 
„ Lenrs, 1 
„ Leu'is, l Lewis körte. 
„ Lonh, ) 
„ de Notre-Dame, Boutoc körte. 
„ Payen, Payen vajoncza. 
„ pomme, i) Almaalaku kör:o, 
„ pomme a kiver,) 
„ de Saint-Martin, Téli Kálmán körte. 
„ de Süvangc, Silvangei körte. 
,, Spa'é, Spae vajoncza. 
,. des ilrhanistes, Coloma öszi vajoncza. 
„ de Volkmarsen, Volkmarseni körta. 

Prince Napóleon,) Napóleon herczog. 
Prmz Napóleon, ) '^ 
Puebla 157. 
Jiamean, Eokkantak vadoncza. 
ReineUartige 'Bergamotte, Eonetszei'ü ber

gamot. 
Renetszeríi bergamot 84. 
Rolcltantaíc vadoncza . • 178. 
Roi de Home, Eómai király. 
Római i^irály 122. 
Postíetzer, Eostietzi pirók. 
Rostietzi piról( • • •. 99-
Koslietzer, Eostietzi pirók. 
Rothe Dediantshim, ) Q-ansel berga-
Rothgraue Dechantsbirn,) motja. 
Rousselet á' Otlruhay, Ottrubay pirókja. 
Saint-Michel arckange, Szt.-m:''hálnapi körte. 
Saint-Michel gris. Kormos császárkörto. 
Sainle Madeleine, Zöld Magdolna. 
Schöne von Stresa, Stresai szép. 
Schönlin téli vajonoza 160. 
SchöiiUns tStultgarter spate Winierhutterbirn 

Schönlin téli vajoncza. 
Sehöntins Winterhutterbirn, Schönlin téli 

vajoncza. 

Séhastopol d'élé, Nyári Sebastopol. 
Senateul' Va'í.iae, Vaisse tanácsos. 
Silvange d' automne, Silvangei körte. 
Silvange d' hiuer, Alen(foni íage. 
Silvangei körte l.őS. 
Silvester körte 179. 
Soldatenhim, \ 
Sóidat Esperen, \ Csatár kBrte. 
Soldat-lahourem; J 
Sontmann, Egri körte. 
Souvenir de madame Treyve, Treyvené 

körtéje. 
Spae vajonoza i 61. 
Spaes BuUerhirn, Spae vajoncza. 
Spiite von Toulouse, Toulouae-i kései. 
Spoelberg körtéje 159. 
Strésai szép 162. 
Sluttgarter "Bergamotte, Schöulin téli va

joncza. 
Sucrée Manche, Fehér czukorkörte. 
Suzette de Bavay, ) „ Zsuska 
Suzette von Bavay,) ^^^^^ /-susica. 
Sylvanche, ) c-i • i •• ^ 
Sylmnge verte,) S^lvango-i korto. 
Sytvestre rf' automne.) „-i i i •. ^ o.,; „.I „ ,v !•• ( öilvester körte. 
oy/venre d mver, ) 
Szent-mihálnapi körte 163. 
Tardive de Toulouse, Toulouse-i kései. 
Társulati esperes 164. 
Társulati vajoncz 16.5. 
Téli Kálmán körte 104. 
Thompson 167. 
Toulouse-i kései 173. 
Treyvené körtéje 166 
Tyson 100. 
Urhaniste, ) r~i •, . . . 
UrhanissSeedling,[ ^"'""^^ "''' vajoncza. 
Úrhölgy körte, Windsori körte. 
Vaisse tanácsos 176. 
Van Marum, ) Van Marum 
Van Marami Flaschenhim,) kobakja. 
Van Marum kobakja 115. 
Van Moiia, Thompson. 
Van Mons {Léon Ledére)^ Van Mons va 
Van Mons Butterbirn, ) joncza 
Van Mons vajoncza 168. 
Vereins Butterbirn, Társulati vajoncz. 
Vereins Dechantsbirn, Társulati esperes. 
Vermillon d' Espagne, Silvester körte. 
Veteranenbrust, í TI i i ^ i. i 
Veteránén- Wiídling,) Rokkantak vadoncza. 
Vicar oj Whxkfield, Pap körte. 
Vicomte de Spoelberg, Spoelberg körtéjs. 
Vlessembeck, Thompson. 
Volkmarseni körte 177. 
Volkmarserhirn,) ,T ,, • i •• i 
T, ,, , , . '( Volkmarseni korto, 
Voltmerschebirn,) 
Windsorbini, ) -^-j.^...^ UQ„.^ 

%)Klsori-Pear,) 
Windsori körte 169. 
Winter Ajiothekerbirn, Téli Kálmán körte. 
Zoutman, Egri körte. 
Zöld Magdolna 86. 
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XX. -^laan.d.3s: 
Acso^jus SpUzenhurg, Spitzenburg Bzóp. 
AmericanNonpareil, Hubbardstonipáratlan. 
Amci-ican I'eannain, Nyári parmén. 
AmeHkaniicher Kaise>'apfel, Birsalaku táli 

alma. 
Ananas Reinetle, Ananász renet. 
Ananász renet 79 
4̂)!i« hütioe, Sárga ánizs alma. 

Antal főherczeg 91. 
Api 99. 
Api ordinaire,y . . 
Api rose, j " ' 
Arany szövet 103. 
Afchidnc Aníoine, Antal fSharczeg. 
Aiisgezeichneísle, Legizlotesb alma. 
Backap/el, Nyári fontos. 
Baldwin 96. 
Baldwins roiher Pejipiiig, Baldwin. 
Balogh arankája, Balogh renetje. 
Balogh renetje 113. 
Balíigh's Seinette, Balogh renetje. 
Barátalma, Jász vadóka. 
Batul alma H7. 
Baltdlen, ) Ti t 1 
BatuUenapfel, ) •"'̂ ™^-
Baxter parménja 114. 
Baxters Parmane, Baxter parménja. 
Bedufteter Langstid, Hoazuszáru Itisalma. 
Beeki csíkos rambúr 107. 
Bellis magoncza 101. 
Betti 108. 
Beltg, Betti. 
Bihoreli renet 61. 
Birsalaku téli alma 121. 
Blanche de Bournag, Bournay-i fehér. 
Blauschwanz, Hosszúszárú kis alma. 
BIenheimi renet Ii8. 
Blenhcim orange,) fji, ) , , •„• . 4. 
Blenheim pippin,) 
Boczmaner, Pázmán alma. 
Borsdorf de ditdins, Cludius masánezkija. 
Borsos alma 70. 
Boszmani, Pázmán alm.i. 
Bournay-i fehér 97. 
Bödiker aranyrenetje 102. 
Bödikev-1 Qoldreinelle, Bödiker aranyrenetje. 
Breiíac/ier,') 
Breitap/el, 5 Narancsalma. 
BreiUing, ) 
Breitling, (?). Nyári fontos. 
Calville d' été de Jt'rans, Praas nyári kal-

vilja. 
Calville de Saint-Sauveur, Saint-s.iuveuri 

kalvil. 
Calville lulipée, Tulipán kalvil. 
Cardinal von Pázmán, Pázmán alma. 
Cardinal ronge, Piros bíbornok. 
Casseli nagy renet 63. : 
Champagne-i renet 67. i 
Champagner Reinette, Charapagnoi renet. ' 

Cludius Borsdorfer, ) Cluidus ma-
Cliidiofi grüner Borsdorfer ) sánozkija. 
Cludius masánezkija . . . . . . . 88. 
Coing d'hiver, Birsalaku téli alma. 
Coiironne des povimes, Weltoni Janson al

mája. 
Cossensa, Legizletesb alma. 
Court ofWick • . . 115. 
Courlpendu monstre, ) Tournay-ikurta-
Courtpendu de Tournay,) szárú. 
Csokros tányér alma, Szász pap alma. 
De Fays-Dumonceau elnök, Lorio magoncza. 

j Deutscher GoM í̂ep ĵMî ', Német arany pepin. 
< Déznai fürtös, Havasi fürtös. 
í Dietzer Goldreinette, )Dietziarany-
í Dietzer Winter-Ooldreinetle, ) renet. 
í Dietzi aranyrenet 117. 
í Donavers Reinetten-Rambour, Arpnyszövet. 

Donhle drap d'or, Pettyes aranyalma. 
Dopxielte Casseler Reinette, Casseli nagy 

renet. 
Doppeüer Qoldinpping, Nagy-arany pepin. 
Drap í7' or. Aranyszövet. 
Duitsch Mignonne, Casseli nagy renet. 
Édes vad alma . 6 8 . 
Hdler Prinzessinapfcl, Nemes herczegnö. 

^MMle?^ Müller Emilia. 
Engelherger, Engelbergi alma. 
Engelbergi alma .- - - '̂̂ -
Englische S2?italreinette, Kérodai renet. 
Jírzherzog Anton, Antal föherczeg. 
Esopn. ^ntzenherg, ) g it^^nburg Ezóp. 
Esopiis Spitzenou7-g, ) ^ » r 
Fehér renet (.?), Schünbrunni renet. 
Fehér tafota 83. 
Fmouillet jaune) g^ inizsalma. 
FenomUet d oré,) ^ 
Fényes renet . 74. 
Fittinghof renetje 76. 
Fittinghop Reinette. Fittinghof renetje. 
Fleiner du roi, König fleini almája. 
Fraas nyári kalvil ja 65, 
íWas Sommer-Calvill, ) Fraas nyári 
Fraas iveisser Sommer-Calvill,) kaWilja. 
Französische Quitlenreinette, Birsalaku téli 

alma. 
Fromm renetje 62. 
F,-o,nms Goldreinette,) ^^^^^ ^^„efa. 
rromms Reinette, ) 
Fiirst llatthyanis Ramhonr, Herozog Batt-

hyaiii rambur. 
Fiiszeres renet 72. 
Olisdonker Reinette, Gásdonki renet. 
Gásdonki renet 1'20. 
Oeflec.kter Goldapfel, Pettyes aranyalma. 
Qelber Edelapfel, Nemes aranyalma. 
Qelher Fcnchelapjel, Sárga ánizs alma 
George Fittinghof, Fittinghof renetje. 
Geslreifie Winterreinette, Téli csíkos renet. 

33 
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Qestreifter Gyógyer, Gyógyi alma. 
Geslreijlev Rambour von Éeek, Beeki csí

kos rambúr. 
Gestreifler B'ómev apfel, Eómai csikós alma. 
Glamreinelte, Fényes renet. 
Goldavtiyev Fenchelajtfel, Sárga ánizs alma. 
Golden-drop, Court of Wick. 
Golden-Nohle, Nemes aranj'alma. 
GoldgeslirMer Apfd, Arany szövet. 
GoldreincUe von Blenhcim, Blonheimi renet. 
GoldHick Apjd, ) Aranyszövot 

Gratier voti Máda, Madai kormos. 
Grosse Casseler Eeineite, ) Casseli nagy 
Grosse reinette de Cassel,) renet. 
Gnhener Warraschke, Gubeni alma. 
Gubeni alma 127. 
Guckenberyer Krachapfel, Fényes renet. 
Guelton 60. 
Guldetiiny long-vert, Hosszú zöld aranka. 
Gyengehéju kis renet 80. 
Gyóyyer, Gyógyi alma. 
Gyógyi alma 93. 
Gyópyi^ cMos, ) ^ ^ ^ ^^^^ 
üyogyi piros, ) •' "•' 
Havasi alma, Havasi fürtös. 
Havasi fürtös • • .- 1-2. 
Hei-bstpurmane, Nyári parmén. 
Herczeg Batthyani rambúr 71. 
Hen-enajtfel, Cliampagnei renet. 
Hei-renJiaziser deutscher Pepjying, Német 

arany pepin. 
Uolldndische Goldi-einette, Casseli nagy renet. 
Hosszúszárú icisalma 109. 
Hosszú zöld aranka 69. 
Hoyascher Goldpepping Németarany pepin. 
Huhbardston Nansuck, Hubbardetoni pá

ratlan. 
Hubbardstoni páratlan 64. 
Jansen von TV'e?<c«, WelteniJansen almája. 
Jász vadóka 130. 
Jersey király UO. 
Jonathan 95. 
King Philip, Jonathan. 
Rleiiie eartschalige Reinette, Gyenge héjú 

kis renet. 
Kleiner Api, Api. 
Kleiner Langatiel, Hosszúszárú kis alma. 
Kocskóczi (f) aranka, Balogh renetje. 
Kormos, Mádai kormos. 
Kórodat koiinos alma, Kó: odai renet. 
Kórodai renet 105. 
König fleini almája 119. 
Königsapfel von Jersey, Jersey király. 
Königs fleiner, König fleini almája. 
Kraiderapfel, ) TJ" i. •c •• ,„ • „ \ Fűszeres renet. KrauterreineU.e, ) 
Krummstenyel, Bómai cslkoa alma. 
Kurzatiel von Taurnay, Tournay-i kurta-

száru. 
Laiiger grüner Gulderliug, Hosszú zöld 

aranka. 
Lazmrolo, Legizletesb alma. 

Legizletesb alma 133. 
Lorio magonoza 132. 
Loskrieyer, Champagnei renet. 
Lothringer gríine ReineUe, Lothringi renet. 
Lotlirinyer Rambour, Nyári fontos. 
Lothringer Reinette, Lothringi renet. 
Lothringi renet 112. 
Magyar tányér alma 58. 
Marmorirter Sommerpepping, Nyári tarka 

pepin. 
Marosszéki piros paris 89. 
Mascons gélbe Olasreinelte, Fényes renet. 
Mádai kormos 57. 
Montinesko, ) TT . i... ... 
Mnntinesk, ( Havasi furtos. 
Müller Emilia 90. 
Nagy arany pepin 131. 
Narancs alma {Erdélyben), Batul alma. 
Narancs alma' 123. 
Nemes arany alma 98. 
Nemes tierczegnö i'̂ í'. 
Német arany pepin 6(!. 
Nonpareil de Hubbardston, Hulibardstoni 

páratlan. 
Norfolk Storing, Birsalaku tt^li. 
Nortwick pippin, Blenheimi renet. 
Nyári fontos 128. 
Nyári parmén 124-
Nyári tarka pepin 82. 
Orange d' Allemagne, Narancs alma. 
Őszi piros renet 100. 
Parisapjel, Marosszéki piros paris. 
Pázmán alma 94. 
Pearmain de. Baxter, Baxter parménja. 
Pearmain d' été, Nyrr i parmén. 
Pecker, Baldwin. 
Pepin marbré d' élé, Nyári tarka pepin. 
Pepin d' or allemand. Német arany pepin. 
Pcpping von Cburt, of Wick, Court of Wick. 
Perle d' Angleteire, Blenheimi renet. 
Peüt-Api, Api. 
Petiié h longtte queue, Hosszúszárú kis 

ülma. 
Pettyes arany alma «4, 
Pfarrerapfel, Szász pap alma. 
Pfundapfel, Nyári fontos. 
Philip Rick, Jonathan. 
Piros Batnllen, Batul alma. 
Pippin d'or donble. Nagy arany pepin. 
Piros bibornok 129-

^P^W^ikapfel, ] ^°'^y^'' ^1"^-
Pomeranzenapjel, Narancs alma. 
Pomme Api, Api. 

„ 'Betsey, Betti. 
„ conrt de Wick, Court of Wick. 
„ grise de Máda, Mádai kormos. 
„ de Laak, Casseli nagy renet. 
„ a longne tjueue, Betti. 
„ d' or d' Allemagne, Német arany 

pepin. 
„ Paris, Marusszéki i>iros paris. 
„ de Pázmán, Pázmán alma. 
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Vomme de Saint Sauveur, Saint-sauveur-i 
kalvil. 

„ Schmidberger, Sehmidberger piros 
renetje. 

„ de Transylvanie, Batiű alma. 
Poininer.icher Kmmmsíiel, Bómai csíkos alma, 
Pomum 3osniacum, Pázmán alma, 
Ponyík alma ,106 
Présidcnt de Fays-Dtmionceau, Lorio ma-

goncza. 
Vrincesse-noUe, Nemes kei'ciegnö. 
^ynis malus pruni/olia fruclii dtdce, Édes 

vadalma. 
Qiieiie blene, Hosszúszárú kis alma. 
n , j . ' ', Nyári fontos. Kambour franc, ) •' 
Ranibour Fürsl BoW/iyaní, HerczegBatthy-

ani rambur. 
Tiamhour hotujrois, Magyar tányér alma. 
Reiiietle ananas, Ananász renet, 

„ aromatisée allejnande. Fűszeres renot, 
„ de Balogh, Balogh renetje 
- de 'Bihorel, ) T,-: i- ^ 
l von Bihorel, ) ^ ' ' ^ ° ' ^ 1 ' >•«"«*• 
„ blanche de Champagne,) Chanipa-
„ de Cliampagne, ) gnei renet. 
„ Cludin.i, Cludivis masánczkija, 
„ de Diels, Dietzi aranyrenet 
„ de FiUmghoJ, Fittinghof renotjo. 
„ de Fromm, Fromm ronetjo. 
„ de OaeadonJc, Gásdonki renet. 
„ Joseph II, Áranyszöveti 
„ luüante, Fényes renet. 
„ d' orée de Bödiker, Bödiker arany 

renetje. 
„ d orée de Dielz, Dietzi arany renet. 
„ platté de Champagne, Champagnei 

renet. 
„ rouge ci' automne. Őszi piros renet. 
,, Saint-Sauvenr, Saint-sauveur-i 

kalvil. 
,, de őíc7iön5»-!ni)i, Scliönbrunni renet, 
,, de Sylce-Honse, Kórodai renet, 

Rlmai csíkos alma 77. 
liose de Qi/ógy, Gryóg:j'i alma. 
Rolhe Ilerhsireinetie, Üszi piros renot. 
Rother Backapjel, Piros bibornok. 
Rother fíöhmi.tchcr Jungfetmapfel, Szűz pi

ros alma. 
Rother Cardinal, Piros bibornok. 
Rother Gyógyer, Gyógyi alma. 

Kírodai renet. 

Rother Jungfernapfel, SÍŰZ piros alma. 
Rother Sommer-Ramhoiir, Piros bibornok. 
Royale de Jersey, Jersey király. 
Saint-Sauveurer Ca?i;í'H,Saint-sauveuri kal

vil, 
Saint-sauveur-i kalvil 75. 
Sárga ánizs alma • • • 73. 
Schmidberger piros renetje . . . . . ilö. 
Schinidbergers Reinefte, 
Schmidbergers rothe Reinette, 
Schmidbergers rothe Wínterreinette'l 
Schönhnmner Reinette, Schönbmnni renet. 
Schönbrunni renet 78. 
Samling von Belliss, Belli ss magonoza. 
Seeber Borsdm-fer, Fromm renetje. 
Semis de Belliíi, Bellis magonoza. 
Spitzenburg Ezóp, . . , . . • , . 104. 
Sommer Varmline, Nyári parmén. 
Sondergleichen vo7i lixdjbardston, Hubbard-

stoni páratlan. 
Syhe-Iíonse Apple, 
Syke-honse-i kormos, 
Sylce-howne-i renet. 
Syke Ilonse Russet, 
Szász pap alma 120. 
SzUzpiros alma • . . . . 9*. 
Taffetan blanc, Fehér tafota. 
Téli csikós renet 85. 
Téli fehér tafota, Fehér tafota, 
Tellerapfel, Nyári fontos. 
Tournay-i kurtaszáru 8G. 
True Spitzenherg, Spitzenburg Ezrtp. 
Tulipán kalvil 8 1 . 
Tvlpcn Calcill, Tulipán kalvil. 
Tyroler Glans Reinette, Fényes renet. 
Ungarischer Rambuvr, Magyar tdnyóralma. 
Üveg alma, Batul alir-a. 
Verte-bonne, Gyengehéjii kis renet. 
Vraie drap oí' or, Aranyszövot. 
Wachsapfel, Fehér tafota. 
Warraschke de Guben, Gubeni alma. 
Weisser Ta^elapfel, ) j , ^ , ^ ^ , ^ . ^^„ ,.^ 
Weisser Winter-Taffetapfel,) ' ' 
Weisser Zwiebelapfel, Champagnei renet. 
Welteni Jansen almája 59. 
WicJc's Beppin, Court of Wick. 
Winter quitlenapfel, Birsalaku téli. 
Woodpecker, Baldwin. 
Woodstock Bippin, Blenheimi renet. 
Zöld kormos, Mádai kormos. 

XXX. Sz i lTT-á lr : 
Abricotée hátive, Korai kojszinszilva. l 

„ de Illubeck, Hlubeck kajszinszil- \ 
vaja, ! 

„ précoce, Korai k.'íjszinszilva. í 
Allerfrüheste Mirabelle, Flotow mirabellája. t 
Altesse blanche. Sárga viri szilva. ) 
Angelina Burdett, Burdett Angelina. i 
Anna Spdih, Spath Anna. ; 

Apró sárga mirábélla. Sárga mirabella. 
Bamberger Eierpflaume, Sötétkék tojásszilva. 
Baraczksziiva 64. 
Barna Luiz 26. 
Biondeck korai szilvája . . . . . 82. 
BiondecVs Friihzioetsche, 'Biondosk korai 

szilvája. 
Bischtin írek, Korai zöld szilva. 
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Blaue Lucomhes, Columloia, > 
Bohn mirabellája. . • 60. j 
Bohn csíkos mirabellája, ) < 
'Bolirís Mivahelle, >Bolm MiraboUája. í 
'Bohii'sgestreifle Mivahelle,} j 
'Bvaunauey violetter Pe)-(í>-i^o»,1Buclxnerki- ? 
^raiinaue)' Königspflawne, Jrályszilvája. > 
'Rrisette, Kósei mirabella. í 
Jii-ustu'arzenpflaume, Csúcsos szilva. > 
Buchner királyszilvája 72. 
'Buchnei-s Könic/spflaume, Buchner kii'ály-

szilvAja. { 
Burdett Angellna 61. ^ 
Catalonischc Pflamiie, 1 ^ . ,( • ., 
Catalonüchev SpilUng,) hatalom szilva. 
Catalónl szilva 46. j 
Chalonsi késel 62. 
Gochet-pere, Cochet szilvája. ; 
Cochet szilvája 63, 
Co'és fine laté ved "Blum,, ) Octoberi 
C'oe's sehr ipiiűie rothe P^ííííme,)violasziiiü, 
Columbia 53. 
Columbia Gaqe, I ^ , i . 
Columbia-FfiaJme, } Columbia. 
C'omte Onstave d'Eggei; Bgger Gusztáv. 
Cooper nagy szilvája 66. f 
Coopera grosse Vjlaume \r, í 
Coopevs grosse rothe Zwetsche,y°'^.f'^^^^^'^ ) 
Coopers inge, ( ^^'^^^J''- ? 
Csúcsos szilva 68. 
IJamas violet-longuet. Hosszú kék damas-

kusi. 
Se Oisborne, Gisborne szilvája. 
Denniston piros szilvája 73. 
Dennistons rothe 'Fflaume, Denniston piros 

szilvája. 
Der bunte Perdrigon, Tarka perdrigon. 
Die Isahelle, Izabella. 
Die Lepine, Lepine. 
Dwikelbtauc Eieipjlaume, Sötétkék tojás

szilva. 
Early favoui'ite, Korai kodvencz. 
Early-m-olijiguc.) -,, . , ,, 
Early Ri'/eri, ) ^°™^ termékeny. 
Eurly Iiiver.1, Korai kedvencz. 
Early yellov, Gataloni szilva. 
Egger Gusztáv 09. 
Englebert berezeg 56. 
Favorite-précoce, Korai kedvencz. 
Fehér királynő 57. 
Perlilepréeoce, Korai termékeny. 
Flotow mirabellája 55. 
Franozla narancs szilva 54. 
Frankfurter Pfirschenzwetsche, Frankfurti 

szilva. 
Frankfurti szilva 52. 
Frankfurti haraczkszilva, Frankfurti szilva, 
Friihe Aprikosenpflaume, Korai kajszinszilva. 
Friihe Fruohtbare Korai termékeny. > 
Fi-ühe griine Zioetsche, Korai zöld szilva. í 
F-iiher violetter Ferdrigon,Yiola,szmn korai > 

perdrigon. > 
Fulton, Fultoni szilva. i 

Fultoni szilva 27. 
Qelbe Frühpjlaume, Gataloni szilva. 
Gélbe Herrenpflaume, Sárga uri szilva. 
Gelhe Mirabelle, Sárga mirabella. 
Gisborne szilvája 77. 
Oisbornes Early, ) r^i.^^^^^ s^ilváia GUhornes Zu-eische,) ^sDorne szilvája. 
Gondlnl szilva 14. 
Gráf Gustav von Egger, Egger Gusztáv. 
Grosse de Cooper, Cooper nagy szilvája. 
Griine Eierpflaume, Olasz zöld.' 
Uartioiss gélbe Zwetsche, Hartwiss sárga 

szilvája. 
Hartwiss sárga szilvája 53. 
llerrnhüuser dopipelte Mirabelle, Herrnhausi 

nagy mirabelle. 
Herrnhausi nagy mirabella 45 
Herzfírmige Kirschpflanme, Szivalaku cse

resznye szilva. 
Hlubeok kajszin szilvája 81. 
Hlubecks Apri/cosenpflaume, Hlubeck kaj

szin szilvája. 
Hosszú kék damaskusi 76-
Imperatriee violette, Violaszinü császárnő 

szilva. 
Impériale de Milán, Majlacdí caászárszilva, 
Italicniche griine Zwetsche, Olasz zöld. 
Izabella 75 
Jaune hátive, Cataloni szilva. 
Jaune de Eeizenatein, Keizensteini sárga. 
Jerusaieml kék 50. 
Jodoignei ringló 70. 

Júliusi zöld ringló 51. 
Kései mirabella 29. 
Kései muskotály 4S. 
Kleine Mirabelie, Sárga mirabella. 
Korai kajszinszilva 49. 
Korai kedvencz 24. 
Korai termékeny 42. 
Korai zöldszilva 69. 
La délicieuse, Cooper nagy szilvája. 
Lange violette Damasccne, Hosszú kék da

maskusi. 
Lawrence ringlója • . . 71. 
Lawrence's Favourite, J 
Lawrence's Gage, >Lawrenoeringlója. 
Jjawrences Reineclaude,) 
Lepine 47. 
Louise brtme, Barna Luiz. 
Lucas k i r á l y - s z i l v á j a . . . . . . . . 67. 
Lucas KSnigspflaume, Lucas királyszilvája. 
Mailiindische Eieipflaume, Majlandi csá

szár szilva. 
IMajlandi császár szilva . . . . • . 43. 
Mamélonnée, Csúcsos szilva. 
Marmaroscher Zwetsche, Marmarosi nyakas. 
MármarosI nyakas 40. 
Massot, Oullinsi ringló. 
Meroldt ringlója 41. 
Meroldts gelhe Beineclaude, 1 Meroldt ring-
Men-oldts Reineclaude / lója 
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Mirahelle de Bohn, Bohn mirabellája. 
„ double de BenTiiIiausen, Herrn-

hausi nagy mirabella. 
„ de Flotow, Flotow mirabellája. 
„ jmme. Sárga mirabella. 
„ d/Ohloh-ej Kései mirabella. 
„ perUe, Sárs^a, mirabella. 
,. lardive, Kásei mirabella. 

, , . . •' •' i Sárga u n szilva. 
Movsieur janne. J " 
Monaifíttr de Smith, Smith nri szilvája. 
Montfort 88. 
Montforlpflaiime, Montfort. 
Moyeu de Bourgogne, Violaszinü korai 

perdrigon. 
Narancs szilva . 39. 
Nectarine, Baraczlsszilva. 
Neue loei.ise Kaiierin, Feliór királynő. 
Normanni perdrigon 78. 
Normünnischer Perdrigon, Normanni per

drigon. 
Nyakas beszlerczei, Marmarosi nyakas. 
Oherdiecks frühe Aprikosenpilaume, Korai 

kajszin szilva. 
Octoberi violaszinü 86. 
Olasz zöld • . . 37. 
Oravge, Narancs szilva. 
Orange (de Mas), Franczia narancs szilva. 
Orange Qage, Narancs szilva 
Oullins golden, Oullinsi ringló. 
Oullins-i ringló 84. 
Ovalrnnde S}>renkelpflaiíme,Qishorne szilvája. 
Patersoii's, Gisborne szilvája. 
Perdrigon hariolé, Tarka perdrigon. 

„ /itóí/, Violaszinü korai perdrigon. 
„ de Normandie, Normanni per

drigon. 
„ violet hálif, Violaszinü korai 

perdrigon. 
Petité mirabelte, Sárga mirabella. 
PJlavme von Ocondin, Gondini szilva. 
Piros tojásszilva 80. 
Pomeranzen-ztoetsche, Narancs szilva. 
Pfince Enqlebert.) -r, i i _L , 
Prinz Englebevl,) ^nglebert herozeg. 
Prune de Catalogne, Catalóni szilva. 

„ de Chypre, Piros tojás zzibie.. 
„ Columbia, Columbia. 
„ de Grondin, Gondini szilva. 
„ Isabelle, Izabella. 
„ de Montfort, Montfort. 
„ peche, • Baraczkszilva. 
„ Rademaekers, Rademaekers szilvája. 

Prumis Catalonica, CataWni szilva. 
Quetsche de Prank/ort, Frankfurti szilva. 

„ de Hartwiss, Hartwiss sárga szil
vája. 

„ jaune de Reizenstein, Eeizensteini 
sárga. 

Quetsehe de Mai-maros, Marmarosi nyakas. 
„ préeoce deBiondeckjSioadeok ko

rai szilvája. 
Quetsche verte de Italie, Olasz zöld. 
Rademaelcers szilvája 85. 
Beine blanche, Fehér királynő. 
Reine-Claude hative, Júliusi zöldringló. 

,, de Jodoigne, ) Jodoignei 
„ von Jodoigne,) ringló. 
„ de Lawrence, Lawrence ring-

lója. 
„ de Meroldt, Meroldt ringlója. 

n í7-«,„ <Oulbns-i nngló. 
„ von UnUins. ) ° 

Reizensteiner gelhe Zwetsche,) Beizensteini 
Eeizensteiner PJtanme, ) sárga 
Beizensteini sárga 32, 
Mivers earhi Favourite.) T , . , . 
r>. E ••; j ^ Korai kedvencz. 
Rivers Pruhpflaume, ) ^ ^ . 
Rothe Eierfl-laume, Piros tojás szilva. 
"Rothe Nectanne, Baraozk szilva. 
'Rouge de Denniston, Denniston piros szil

vája. 
'Royale de Buchnsr, Buchner király szil

vája. 
'S.oyale de Lucas. Liioas királyszilvája. 
'Rundé Brisette, Késői mirabella. 
Saint-Mavtin, Octoberi violaszín. 
Sárga mirabella 65. 
Sárga uri szilva 2,5. 
Üchoarzer Perdrigon, Normanni perdrigon. 
Smith uri szilvája 88. 
SmitJi's IJerrenpflanme ) ci 'ii. • -i 
SmWs Orleani, ^f}^^ " " ^^'^• 
Smilh\t Orleanspflaume] ^ J " ' 
Sötétkék tojásszilva 80. 
Sp'dte von Öhalons, Chalons-i kései. 

„ Mirabelle, Kései mirabella. 
., Muskateller, Kései muskotály. 

Spáth Anna • 74. 
Szivalakú cseresznyeszilva 31. 
Tardive de Chalons, Cbalonsi kései, 
Tardiee musquée, Kései muskotály. 
Tarka perdrigon 23. 
Ungarisclie hlaue Eiei-pflaume, Sötétkék 

tojásszilva. 
Verdage d/ltalie, Oiasz zöld. 
Violaszinü császárnő-szilva 79. 
Violaszinü korai perdrigon 28. Violelle de Jei'usalem ) T I • -LJI T , j , \ Jerusalemi kék. „ Jerusatemspnauine,) 
Violette Kaiserin, Viol«sziuű osászárnö-

szilva. 
Violette Octoberplawne, Octoberi violaszinü. 
Von Flotows Mirahelle. Flotow mirabellája. 
Wahre Caledonian, Baraczkszilva. 
Weisse Königin, Fehér királynő. 
White Primordian, Cataloni szilva. 
Yellow Impératrice, Sárga uri szilv.t. 
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