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225. Halderi alma. 
(Pomme du Halder ; Apfel aus Halder.) 

Származása. E jeles almát magról nyerte Loisel belga gyümölcsész a 
liollandi Limburgban fekvő FaiKiuemontban. A magról kelt anyafa 1843-ban 
termetté első gyümölcseit. Nevét a faj azon jószágtól vette, melyen a világba 
léjiett. Belgium és Németalföld éghajlata és talaj viszonyai rendkivül kedve
zők voltak ezen almafaji-a; mert az ottani gyümölcsészek, leirásaikban, a ki-
tünőleg első rendfí almák közé soi'olták s ennek köszönheti, hogy napjaink
ban már el van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-benkaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága két
ségtelen. 

Érésideje. Oct. dec. hövösebb tájakon vagy kedvezőbb viszonyok közt 
febniárig is eltart. 

Minősége. Kedvező viszonyok közt 1. rendű: nálam csak 11. rendű cse
mege, háztartási és piaczos gyümölcs. 

Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban tompakupos vagy kúpos gömbalaku; 

elég szabályosan boltozott, n(jha gyakran, kissé bordásfölüléttí. Zöme a kö
zéptájnál alább, a szái-as vég felé esik, honnét szára felé elejénte szeliden, 
aztán hirtelen gömbölyödik s szára körül inkább vagy kevésbbé széles, lapo-
sas talpban végződik; kelyhe felé pedig mindniind-inkább fogyva, többnyire fer
dén csonkázott kúpos végben enyészik el. S z á i' a rövid vagy rövides, ritkán 
emelkedik a szái'üreg karimája színvonala fölé, vékony vagy középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de mindinkább összeszűkülő, mély üreg
be helyezett, melynek sokáig zölden maradó falait némi finom, sugaras rozs
da csak ritkán szokta boi'itani. K e l y h e zárt vagy félignyilt; összehajló, 
de hegyökkel hátragörbülö, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival 
inkább vagy kevésbbé tágas és néha elég mély tányéralaku üregben ülő. 
melynek falait egyenetlen ]a])os ránczok és barázdák s karimáját hullámos 
emelkedések szaggatják meg s ezen emelkedések lapos boixlák alakjában a 
gyümölcs dei'ekára is levonulnak s annak kerekdedsegét Ivissé megzavaiják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénj'lö; 
elejénte élénkzöld; értével zöldessárga; napos oldalán csaknem aranysárga 
és néha némi gyöngéd pirossal is színezett. Pontozata elég sűrű; fehérrel 
szegett, finom, apró, barna pettyecskékből álló; itt-ott alig, itt-ott pedig elég 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve fordul elő rajta. 

Belseje. Húsa zíiidessárga vagy csak sárgás és a magtok körül zöldes 
erekkel bevonalzott, elég finom, tömöttes, elejénte roppanós, teljes értével 
porhanyó; leve bő vagy elegendő, cznkros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, de nem mindenütt és mindenkor kellőleg fűszeresízű. Magtokja nyílt-
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tengelyű; tágas és inkább vag}' kevésbbé nyilt tiúkjaiban liosszastojásdad, 
gyakran kissé szögletes, sötétbarna, ép magvakat reijtö. Kehelycsöve kúp
alakú a gyüniülcsbe inkább vagy kevésbbé lehatoló. 

Fája. Kiég erőteljes, egészséges és edzett; elég korán és a neki kedvező 
helyen igen bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később szét
álló ágaival, melyek gyüraölcsözö szervekkel hamar és jól beruházkodnak, elég 
lombos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; 
alkalmas szálas fának és nyesés alatt tart^'a másalaku töi'pefáknak is. Minde
nütt jól díszlik ugyan: de, ugy látszik, kötöttebb és nyirkosabb talajt hűvö
sebb levegőt kivan, mint a milyent vidékemen talál, a hol csak kedvező 
évjárásssal terem s gyömölcsei magasztalt jóságát kifejteni majd sohasem 
képes. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, szelíden bordázottak; egész 
hosszukban ritkásan és flnoman molyhosak, csak itt-ott csupaszak, violaszín
nel árnyalt homályosbarnák; igen apró, többnyire kerek, fehéres i)ontokkal 
majd sűrűbben, majd ritkábban és nem szembetünőleg pontozottak; rendet
len levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögüek, tomj)ahegyüek, lapulók, 
szennyesíéhér niolyhozattal sűrűn eltakartak; ahg kiálló, hosszan, de finoman 
bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadkuposak, tompahegyűek, aljuk felé 
szennyesbarnák, hegyök felé sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok; elég vékony és haj-
lékonyszövetűek; hosszas, keskenykerülékesek; a vesszők liegyénél csaknem 
lándsásak; elég szabályosan elkeskenyedö, hosszas éles hegyben végződök; 
csatornásak, itt-ott laposteknősek; alig íveltek; széleiken elég szembetünőleg 
hullámosak; nyelőkről rézsinit fölfelé állók; alsó^lapjukon finoman molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, nem simák, bágyadtan fénylők, világos-zöldek; 
széleiken apró, éles fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabá
lyosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas, középvastag, hajlékony, hnoman 
molyhos, tövénél violaszinnel inkább vagy ke\'ésbbé szembetünőleg mosott; 
majd nyilt, majd kissé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylánd-
sásak, szétállók, de hegyökkel sarlóalaknlag a nyélfelé visszakanyarodók, elég 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei egymásközt változó nagyságnak; nyelők 
felé néha keskenyebbek, mint hegyök felé, csaknem laposak, hullámosak; 
szétálló, hosszas nyelükről lankadtan lefelé iiajlók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i V 0 r t. Annál, de Pomol. VI. 49. és Les fruits du jardin Va7i 

Mo7is, 23. lapján. 
L e r 0 y, Dict. de ponwl. TIT. .367. 
O b e r d i e c k , llhistr. Handb. der Obstk. VIIT. 91. 

Észrevétel. A leirók, a kiket itt elszámláltam, mindnyájan kedvezőbb 
viszonyok közt tanulmányozták a Halderi almát, mint a milyenek közt én 
tanulinányozhaitam azt. Hiszem, hogy az általok ráhalmozott dicséretet meg 
is érdemelte náluk: de az alföldön, kivált vidékem mostoha viszonyai közt, a 
nála jobb almák sorában, sohasem küzdheti föl magát az elsők közé. Hazánk 
magasabban fekvő tájékain tegyünk vele kísérletet! 
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226, Kenézi piros. 
Származása. E becses almafaj hazánk éjszakkeleti részén, különösen 

Szabolcs-és Bereo--inegyék Tisza-iszapolta vidékein, százados nagy fákban, 
régóta és nagyban van elterjedve, a lionnan gyümölcsét hajókon szállitják 
Szolnokra és Szegedre. Ijegelöször, 1877-ben Somogyi Gynía gyógyszerész, 
t. barátom Kis-Várdáról küldött hozzám meghatározás végett gyümölcsöket; 
később ngyanezen czélból és ugyanezen név alatt, az említett két megyéből, 
másoktól is kaptam e fajról példányokat. Minthogy könyveimben hozzá ha
sonlót vagy vele azonosnak vehetőt nem találtam; hajlandó vagyok hinni, 
hogy e becses alma is a Felső-Tisza-vidék szülötte. Honnan vette? kitől 
nyerte fönebbi nevét? E kérdésre alig hiszem, hogy valaha feleletet kaphas-
svmk: de annyi bizonyos, hogy az emiitett megyékben, fönebbi neve alatt 
ismeiik leginkább. Ojtóvesszejét 1878-ban kaptam Kis-Várdáról Somogyi Gyula 
barátomtól, a kiszives volt később a fa növényzetére vonatkozó adatokat 
is közölni velem. Nálam is termett azóta a fajfán a Szabolcsból és Beregből 
hozzám küldött gyümölcsökkel teljesen egyező példányokat, melyek fajom 
valódiságáról bizonyossá tettek. 

Érésideje. Nálam oct. dec.; kedvezőbb viszonyok közt tavaszig is eltart. 
Minősége. IF. rendű csemege-, de kitttnöleg I. rendű kereskedelmi és j)i-

aczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Többnyire lapos gömbalaku; majd szabályosan, majd szabályta

lanul boltozott s egyik oldalán hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme középtájra esik, honnét szára felé szeliden gömbölyödik s szára körül 
elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szeliden, 
aztán hirtelen fogyva boltozódik s kelyhe körül elég széles, lapos és hullá
mos karimában enyészik el. Szára rövid vasv középhosszú, tiibbnyire vé
kony, fás, kissé bunkósau végződő, ritkásan molyhos; szépen kikanyarított, 
mély és szűk tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait néha finom, su
garas rozsdamáz takarja be. K e l y h e zárt; egymáshoz lapultan fölálló, 
hosszú, keskeny és molyhos osztványaival elég mély és tág üregben ülő, 
melynek aljáról lapos ránczok és bordák nyúlnak föl a karimára, hol szeli
den hullámos emelkedéseket alkotnak s aztán elenyészőleg a gyümölcs dere
kára, néha a szármélyedésig is levonulnak: de annak kerekdedségét alig 
zavarják meg. 

Színe. Í3öre SZÍVÓS, sima, fényes; elejénte sáppadt zöld; értével sáppadt 
sárga; napos oldalán, különösen a napnak.jól kitett példányokon, vérpirossal 
bemosott és sötétebb ])irossal szakadozottan csíkolt és pettyezett. E színe
zet mindinkább elhalványultán áthúzódik a gyümölcs árnyas oldalára is ngy, 
hogy az alapszín nagyobb foltokban csakis az árnyékban nőtt gyümölcsökön 
látható tisztán. Pontozata ritkás; többnyire a bőr alul áttetsző, apró, fehér 
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l)et,tyekböl álló, nem szembetiiuö. Rozsdaalakzatok csak elvétve, de egyes, 
rozsdás szemölcsök vagy tbrradások s némely évjárással feketés ragyaszep-
lök többszöi' mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, itt-ott sárgás vagy zöldes erekkel jelzett, elég fi
nom, tömöttes, roppanós; leve bő vagy elegendő, meglehetős czukros, finom, 
de kissé élénk savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé füszeresízű. 
Magtokja zárt vagy kissé nyilttengelyü; fiókjaiban hosszúkás, barna, ép mag
vakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; nem korán, de 
aztán, ha gyümölcsöző koi'át elérte, minden második évben gazdagon termő; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, széptermetü, terjedelmes koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; szálasfának legalkalmasabb; mély 
iszaplerakodásból álló, kellőleg nyirkos talajban, szokatlan nagyra képes fel
nőni és ilyen helyeken aztán idősebb fáinak kérge nem cserepesedik, hanem 
ugy vedlik, mint a platánfa kérge. Vidékem mostoha viszonyai közt meg-
sinyli a tartós szái-azságot. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek vagy középhosszak, elég vastagok és 
merevek; hegyök felé lassudan elvékonyodók; egyenesek, bordázatlanok; 
gyenge korukban fehénnolyliosak; ért korukban nagyrészt csupaszak, simák, 
plrosasbarnák; aljuk felé jó darabon fehéres hártyával takartak; apróbb-na
gyobb, kei'ek, vagy kissé íiosszas, fehéres pontokkal ritkásan é.s nem szem-
betünőleg pontozottak; középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, hosszúkás háromszögüek, lapulók, szürkésmolyhosak ; 
alig kiemelkedő, csaknem bordázatlan tala])on ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hegyeskuposak, pirosas gesztenyesziniiek, 
szennyesmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok, diu'vaszövetüek; tojásdadok; majd szabályosan, 
inajd hirtelen elkeskenyedő, hosszabb vagy i'övidebb, éles hegyben végződök; 
lapos-teknősek, kissé íveltek és széleiken gyaki'an hullámosak-; alsó lapjukon 
molyhosak; felső lapjukon csupaszak. nem simák, bágyadtan fén3dök, élénk 
zöldek; széleiken előrehajló fogakkal nem mélyen, de élesen és elég szabá
lyosan íiirészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag és merev; nyilt szö
gekben fölfelé álló. Levéjpálhái középhosszak, keskenylándsásak, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, nyelők felé gyakran kes
kenyebbek, mintsem hegyök felé, laposak, hullámosak és vékonyabb-szöve-
tüek, mint a vesszőkön levők; rézsuut fölfelé álló, merev nyelőkről kissé ível
ten szétterülök. 

Hasonnevei. Ismeretlenek. 
Leirói. Tudtommal még senkisem irta le körülményesen. 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, iszapos és kellőleg nyírkos 

talajban nagyban is haszonnal tenyészthetjük mindenütt. Gyümölcsei a szál
lítást jól kibírják s az ütődések helyén nem rothadnak be, hanem csak meg-
taplósodnak. „Ez pedig" Somogyi szerint, ,.nagy előny ott, a hol az óriási 
fákról nem kézzel szedik, hanem kénytelenségből lerázni szokták a gyümöl
csöt." Olyan helyeken, hol a vidék gyakran szenved szárazságban, kevés 
haszonnal járna tenyésztése. 
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227. Buda borízüje. 
Származása. E becses, nyári almafajt Hunyadmegyében, Réa község 

liatárában egy íoldmívelö a mezőn találta s onnét kertébe átiilántálta. Buda 
Ádám, ottani birtokos és szenvedélyes természetbúvár, -- a ki nagy érdek
lődéssel viseltetik a gyümölcsészet iránt is, — észrevevén, hogy ezen faj 
gyöksai'jakról is elszaporítliató, csakhamar elterjesztette az egész községben 
és 1885. tavaszán nekem is küldött belőle gyökeres csemetét és ugyanazon 
év nyarán leírásra alkalmas gyümölcspéldányokat is. Sokféle nyári boi'ízü 
alma fordul hazánkban elő : de, a melyeket ezekből láttam és ízleltem, egyik 
sem vetek edhetik a fönebbivel; minélfogva jónak láttam e fajt derék el ter
jesztőjének nevéről elkeresztelni s körülményes leírásban is bemutatni, 

Érésideje. Jul. közepétől aug. közepéig apródonkint s nem egyszerre 
érik a fáján. 

Minősége. Ha fáján teljesen megérik: I. rendű csemege-, háztartási- és 
piaczosgyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Inkább vagy kevésbbé szabálytalan hengeres gömbalaku: néha 

pedig kúpos gömbalaku: egyik oldalán többnyire hízottabb és kissé emelke
dettebb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé 
csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé néha mégis összébbhuzódva bol-
tozódik, mintsem száras végén, és mindkét sarkán laposas, hullámos kari
mában végződik. Szára rövid vagy középhosszú, vastag és húsos vagy kö
zépvastag és fás, többnyire bnnkósan végződő; szűk és inkább vagy kevésbbé 
mély üregbe helyezett, melynek többnyii'e rozsdamentes falain szabálytalan 
lapos bordák és baiúzdák váltakoznak, s ezek az üreg karimáját rendszerint 
hullámossá teszik. Kelyhe jókora nagy és rendszerint zárt; bokrétásan, 
de rendetlenül fölálló, hosszas, széles és molylios osztványaival többnyire 
tágas, lapos és nem mély üregben ülő, melynek falain apróbb-nagyobb, lapos 
ránczok láthatók, a melyek az üreg karimáját rendetlenül hullámossá tevén, 
az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s ennek kerekdedségét rendszerint 
megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima, kissé száraztapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte világos zöld; értével czitromsárga; napos oldalán a nap
nak jól kitett példányain halvány pirossal belehelt vagy szakadozottan és el
mosódva csíkozott. Pontozata elég sűrű; apró, fehérrel szegett, barnás pettyek
ből álló, a piros színben elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve for
dul elő fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, könnyű, puha, csaknem ol
vadó; leve bő, czukros, gyöngéden illatos és igen kellemes borízű. Magtokja 
nyilttengelyü; kissé nyílt fiókjaiban tojásdad, vörhenyes, ép, nagyrészt azon-
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ban idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös, hengeres, egész a magtok 
üregéig behatoló. 

Fája. Mikép erről Buda Ádám öcsém értesít, vígnövésü, egészséges és 
edzett; nem korán, de aztán rendesen és bőven termő; elég éles szögekben 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beru-
liázkodnak, elég sűn'ilombos, magas gömbalakn koronát alkotó. Alkalmas szá
lasfának és nyesés alatt tartva gulaianak is. Mikép mái' fönebb is emliténi; 
nemcsak ojtással, hanem gyöksarjairól is elszaporítható. Mindenütt jól dísz
lik; virágzásában nem kényes; kötődött gyümölcsei is jól daczolnak a ké
sei fagyokkal. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé sze
líden elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek ; hegyök felé szelíden bor-
dázottak; finoman és ritkásan molyhosak, nagyrészt azonban csiipaszak, aljuk
nál zöldesbarnák, hegyöknél pirosasbarnák; tövük felé szakadozottan fehér 
hártyásak; itt-ott ritkásan, itt-ott elég sűrűn és elég észrevehetöleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, dnzzadthátnak, kissé hegye
sek, lapnlók. i)irosasbarnák, nagyrészt azonban sűrűn fehérmolj'hosak; alig 
kiemelkedő, bordázatlan, de a vesszők hegye felé szelíden bordázott tala
pon ülök. 

Vírágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, tojásdadkuposak, alig 
hegyesek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolj'hosak. 

Levelei, .lókora nagyok, elég vastag, de hajlékonyszövetűek; a vesz-
szök alján kissé hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; a vesszők hegye felé 
csaknem gömbölydedek vagy széles tojásdadok; többnyire hirtelen elkes
kenyedő rövidke hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek; alig 
íveltek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lap
jukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, sötét zöldek; széleiken éles 
fogakkal sűrűn, de nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
a vesszők alján hosszas, fölebb pedig elég rövid, molyhos, töi'énél pirosas; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpáihái áridomuak 
vagy keskenylándsásak, elég taitósak. Virágrügyet körítő levelei hosz-
szabbak, mint a vesszőkön levők, inkább vagy kevésbbé keskeny kerüléke
sek, nyelők felé gyaki'an keskenyebbek, mint hegyök felé, laposak, szelíden 
hullámosak; erős, rugalmas nyelőkkel csaknem egy ii'ányban, bokréttlsan 
fölfelé állók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Még senki sem írta le ekkoráig. 
EszrevéteL (Tyümölcseít api'ódonkint kell a tárói leszüretelni és előbb 

mindig csak azokat kell leszedni, a melyek a fán megsárgultak, megértek. 
Zöld kúrában IcA êtt gyümölcse a gyümölcskararábau megérik ugyan; de ízet
len csemegét szolgáltat. Megérdemli e jeles almafaj. hogy nn'nden kei'tben 
helyet juttassunk számára legalább egy-egy fának. Népes városok mellett 
nyei'eséges volna piaczi eladásra is tenyésztenünk; meit a nyári hőségben 
nagyon kapós a jó borízű alma. 
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228. Franczia herczegnö. 
(Prince88o noble dcs Chartroux, Französischer edler Prinzessin Apfol.) 

Származása. Bizonytalan. Parisból, a Cartliausi barátok kertéből kez
dett elterjedni „Princesse noble" ( ~ Nemes herczegnö) név alatt. Minthogy 
azonban a franczia gyümölcsészek csakhamar észrevették, liogy e faj nem a 
valódi Nemes herczegnö; tévedések kikerülése végett, nyelvükön a „Car-
thausiak nemes herczegnöje" ( = Princesse noble des (Jhartreux) névre ke
resztelték el s máig ezen név alatt terjesztik. Ojtóvesszejét 1874-ben kap
tam a Simon-Louis testvérektől, Plantieresból. Azóta több ízben termett már 
nálam is. (Tyümölcseiröl meggyőződtem, hogy fajom, melyet Princesse noble 
des Chartreux — név alatt kaptam, önálló faj s az Orleansi renettöl, mely
nek hasonnevei k<5zött, a német gyümölcsészek után én is fölemlítettem, lé
nyeges vonásokban különbözik. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem 1. rendű csemege-, íiáztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissé nagyobb is. 
Alakja. Két végén belapitott gömbalaku; szabályosan boltozott sikfelü-

letü; egyik oldalán csak néha hízottabb és kissé emelkedettebb, mint a má
sikon. Zöme középtájra esik, honnét töblmyire mindkét vége feíé egyenlően, 
néha azonban kelyhes vége felé kissé összébbhuzódva boltozódik s mindkét 
sarkán elég széles, laposas karimában végződik. S z á r a majd rövid és elég 
vastag, majd középhosszú s elég vékony, fás, molyhos ; szűk és inkább vagy 
kevésbbé mély üregbe helyezett, melynek karimája gyakran szelíden hullá
mos. K e l y h e többnyire félig njilt; elég hosszas, fölálló, molj'hos osztvá-
nyaival tágas, de igen sekély és lapos mélyedésben ülő, melynek alján és 
falain lapos ránczok és lapos barázdák nyújtóznak a karima felé, a hol 
azonban elenyésznek s a gyümölcs derekára észrevehetőleg, majd sohasem 
vonulnak föl. 

Szine. Bőre finom, vékony, sima, álltában csaknem zsirostapintatu, 
ledörzsölve fényes; elejénte világos zöld; értével szép világossárga; napos 
oldalán homályos piros, szakadozott csikókkal sűrűn becsapkodott s közben
közben világospirossal árnyalt vagy csak sűrűn pettyezett ugy, hogy az 
alapszín csak az árnyas oldalán látható tisztán, kisebb-nagyobb terjedelem
ben. Pontozata ritkás, az alapszínben alig szembetűnő ; de a piros színben, 
egyenlően elhintett, fakó pettyek alakjában jelenkezö, elég szembetűnő. 
Eozsda csak elvétve fordul elö rajta : de szármélyedésének falairól ritkán 
hiányzik a finom sugaras rozsdamáz. Néha feketés ragyaszeplök is nnitat-
koznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás fehér, tinóm, tömöttes, porhanyó; leve elég bő, 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kel-
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löleo- ffíszeiesízű. Magtokja nyilttengelyfí; kissé nyilt fiókjaiban számos, 
hosszas, lapos, barnás, ép magvakat rejtő. Jvehelycsöve kúpalakú, a gyü-
mfilcsbe csak kevéssé lehatoló. 

Fája. Erőteljes, edzett; korán és igen bőven termő; inkább vagy 
kevésbbé nyilt szögekben fölfelé töi'ekvö ágaival, ujelyek gyümölcsöző szei'-
vekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, magas gönib-
alaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának 
is, gulafának is; mindenütt jól díszlik : de, hogy rendesen és gazdagon te
remjen, kellőleg nyirkos földet kíván. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé igen el-
vékonyodók; egyenesek; bordázatlanok, hegyök felé azonban finoman bordá-
zottak; egész hosszukban hamvasak inkább, mintsem molyhosak, csak itt-ott 
csupaszak, barnáspirosak; aljuk felé finoman fehérhártyásak; apró, kerek 
vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg pon-
tozottak; rendes levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, tompaliegyüek, lajjulók, barnás pirosak, nagy
részt azonban sűrűn feliérmolyhosak; alig kiálló, két szélén bordázott, szé
les talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök tojásdadok vagy csaknem gömböly
dedek, pirosas gesztenyeszinüek, hegyüknél azonban süi'űn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; elég vékony és hajlékony 
szövetüek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd 
hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, de nem éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy laposcsatornásak; nem íveltek, itt-ott 
hullámosak; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, bágyadtan 
fénylők, élénkzöldek; széleiken jókora nagy, egyes vagy kettős fogakkal 
elég mélyen, kissé élesen és szembetünöleg pontozottak. Levéjnyelök liosz-
szas, vastag, merev, molyhos; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái lándsásak, szétállók, gyakran a nyél tövétől kissé fölebb, a 
nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagy
ságúak, laposak, itt-ott kissé hullámosak; rézsunt fölfelé álló nyelőkről csak
nem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevel. Bizonytalanok. 
Leirói. Oberdieck, lllustr. Handb. der Obstk. I. 35.5. 

Mas, Le Verger, IV. 9. és mások. 
Észrevétel. Növényzetére nézve sokat hasonlít az Orleansi renet nö

vényzetéhez : de gyümölcsei finom íz dolgában sohasem versenyezhetnek az 
Orleansi renet gyümölcseivel; hanem ezen hiányukat avval pótolják ki, hogy 
sohasem repedeznek ugy föl, a mint fölrepedezni szokott némely kedvezőtlen 
évjáráskor az Orleansi renet. Vidékem mostoha viszonyai közt vígabban 
tenyészik és egészségesebb a Franczia herczegnő, mintsem az Orleansi re
net fája. 
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229. Nemes cseh. 
(Passo Böhmer; Edler Böhmer.) 

Származása. E jeles almát bold. Dr. Liicas Ede a botzeni gyümölcsök
ről Írván fölöttébb kidicsérte és, lia jól emlékezem, a rózsaahnák családjá
ból valónak tartotta. Nekem e fajt még 1869-ben megküldötte Lucas Reut-
lengenböl. Fajfámon csakliamar termett is: de gyümölcseit éppen nem talál
tam rózsaalmának vagyis könnyű, puha, velős hnsunak s igy azt liivén, hogy 
nem a valódi fajt kaptam, I87(i-ban iijból meghozattam Reutlingenböl és on
nan ismét csak az előbbi fajt kaptam. Ekkor azután 1879-ben meghozattam 
PlantiéresbóL a Simon-Louis testvérektől és Angersból. Leroy világhírű fa
iskolájából is egyszerre: de e két utóbbi helyről került fajom ismét teljesen 
azonosnak bizony-ult azon fajommal, a melyet Dr. Lucastól első ízben kap
tam volt. Ennél fogva mái' most fajom valódiságában nem lehet okom ké
telkedni. 

Érésideje. Nálam nov. dec. hűvösebb tájakon valószínűleg tavaszig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is. 
A!al(ja. Nálam rendszerint magasnak látszó, kúpos gömbalaku; elég sza

bályosan boltozott sikfölületfí. Zöme a középtájnál rendszerint alább, a szá
ras vég felé esik, honnét hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül la-
posas talpban végződik; kelyhe felé pedig szelíden fogyva boltozódik s t(mi-
pakupos végben enyészik el. S z á r a rövid, elég vastag, fás, bunkósvégű; 
ritkán emelkedik a szépen kikanyai'ított, mély tölcséralaku üreg karimája 
szinvonaláig. K e l y h e zárt vagy félignyilt; fölálló, hosszas, merev és moly-
lios osztványaival elég tágas, de ritkán mély üregben ülő, meljmek alján és 
falain elég szembetünöleg kiemelkedő, lapos ránczok és bai'ázdák váltakoz
nak, de ezek az üreg karimáját alig teszik kissé hullámossá s a gyümölcs 
derekára, észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, ragyogó fényes; 
elejénte fehéres zöld; értével élénksárga vagy szalmasárga; napos oldalán, 
gyakran, szelíd pirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata elég sűrfí és 
elég szembetűnő; bárha többnyire csak a bőr alul áttetsző és kissé kiemel
kedő, fehéres pettyecskék alakjában szokott jelenkezní. Rozsda csak elvétve 
és ott mutatkozik rajta, a hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, elég finom; elejénte 
roppanós, teljes értével elég porhanyó; leve bő, czukros gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes, noha csak gyengén füszeresízű. Magtokja nyiltteugelyű 
fiókjaiban szép tojásdad, pirosas barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kúp
alakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 
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Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és igen böYen termő; 
fölálló vagy kissé uyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól bernházkodnak, sűrűlombos, de kellőleg szellős, magas 
gömbalaku koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; alkalmas szá
las fának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy bőven és rende
sen teremhessen és gyümölcsei kellő finomságnkat kifejthessék, kellőleg nyir
kos földet kivan. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok vagy középvastagok; 
hegyök felé kissé elvékonyodók, de hegyöknél gyakran bunkósan végződök; 
egyenesek, noha kissé könyökösek; finoman bordázottak; egész hosszukban 
sűrűn fehér molyhosak, vöröses barnák; apró, többnyire kerek, fakó pontok
kal elég sűrűn, de nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposháluak, tompahegyűek, lapulók 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, hosszan bordázott talapon ülök. 

Vlrágrügyei. Középnagyok, zömöktojásdadok, vagy csaknem gömbölyde
dek, sűiűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, itt-ott pedig elég nagyok; elég vastag és ke-
niényszövetűek; hosszas tojásdadok vagy hosszas kerülékesek; majd szabá
lyosan, majd hirtelen elkeskenyedíi, hosszas, éles hegyben végződök; csak
nem laposak vagy laposvölgyesek; széleiken itt-ott hullámosak; alig íveltek; 
nyelőkről majd víziráuyosan el-, majd igen rézsunt fölfelé állók; alsó lap
jukon molyhosak; felső la])jukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
világos zöldek; széleiken előrehajló, tompa, itt-ott pedig kissé éles fogak
kal elég sűiűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy kö
zéphosszú, vastag, merev, molyhos, tövénél sötét violaszinnel mosott; inkább 
vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak, 
hamar elhullók; néha azonban keskenylándsásak és ez esetben tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön lévők; 
laposak, hullámosak; rendetleníil föl- és szétálló,- vékony nyelőkről mereven 
széttei'ülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r ó y, Dict. de pomol. IV. 528. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjárással 

terem: tehát inkább való ezen faj is hazánk emelkedettebb fekvésű vidéke
ire, mintsem az alföldre. 
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230. Rózsaszínű cousinot. 
(Cousinotte rose rayée d'automne; Rosenfarbigor Cousinofc.) 

Származása. E mosolyg:ó szép, jeles őszi almát Diel ismertette meg elő
ször körülményes leírásban. Hozzá Heilbronból, barátjától, Siclierer tanácsos
tól került e faj, melyről azt gyanítja, hogy Frankoníából származik. Napja
inkban már meglehetősen el van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdíecktól, Jeinsenből. Több ízben tennett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végétől, sept. végéig; hűvösebb tájakon januárig 
is eltart a nélkül, Jiogy a gyümölcs megfouyadna. 

Minősége. 1. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Tojásdad-kupalaku, többnyire szabálytalanul boltozott, szelíden 

bordásfölületü; egyik oldalán i'endszerint hízottabb és emelkedettebb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé inkább vagy kevésbbé szelíden gömbölyödve boltozódík s szára körül 
többnyire szűk, de laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig rendszerint 
kúposán összehúzódik s kelyhe körül elég szűk karimában végződik. S z á r a 
rövid vagy rövides vastag vagy néha elég vékony, fás, zöldes és kissé moly
hos, hegyénél csak kissé bunkós; szűk és néha elég mély, nélia pedig sekély 
üregbe helyezett, melynek falait néha finom, áttetsző rozsdamáz szokta elta
karni. K e l y h e zárt vagy félig nyiit; rendetlenül fölálló vagy összeboruló, 
hosszas és elég széles, sokáig zölden maradó osztványaival inkább vagy ke
vésbbé tágas és elég mély üregben ülő, melynek alján és falain szépen ki
emelkedő ránczok s karimáján ormos emelkedések váltakoznak, melyek lapos 
bordák gyanánt gyakran elég szembetünőleg a gyümölcs derekára is levo
nulnak s annak kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, sima, gyöngéd és néha kissé zsírostapintatu, fáján 
kissé hamvas, ledörzsölve szép fényes; elejénte világos szalmasárga; értével 
szép czítromsárga; napos oldalán és a napnak jól kitett példányaiiuilmég az 
árnyas oldalán is világos vérpirossal mosott vagy csak belehelt és sötétebb 
piros, szakadozott csíkokkal és pettyekkel ritkásan becsapkodott. Pontozata 
igen finom, a piros színben apró, ritkás, sárgás pettyecskék alakjában jelen-
kezö, nem szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik a gyümölcsön. 

Belseje. Húsa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom, velős vagy por
hanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízű. Magtokja nyilttengelyü; inkább 
vagy kevésbbé nyílt fiókjaiban kevés, vörhenyesbarna, tojásdad, ép magot 
rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

13 
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Fája. Elég vignövésfl. egészséges és edzett; nem korán, de aztán igen 
bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, 
melyek gyiimölcspeczkekkel sűrűn bernliázkodnak, ritkás lombozatn, gömb-
alakn koi'onát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának 
és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de, hogy gazda
gon teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; egyenesek, noíia kissé könyökösek, itt-ott szelíden bordázot-
tak; csaknem egész hossznkban finoman és ritkásan fehérmolyhosak; itt-ott 
csnpaszak, violaszín-barnák; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pontokkal igen rit
kásan és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, duzzadthátuak, tompahegyűek, 
lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehér
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; a vesz-
szök dei'ekán tojásdadok; a vesszők alján hosszú és keskeny szívalakuak; 
rövidke és gyakran lefelé görbülő hegyben végződök; tcibbnyh'e mind csator
násak, többnyire kissé íveltek; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók; alsó lapjukon 
finoman molyhosak; felső la])jukon csupaszak, simák, bágyadtan fénj'lök, szép 
fűzöldek; széleiken tompa fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályo
san fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy középvastag, rugal
mas, finoman szőrös, alsó felén violaszinpirossal inkább vagy kevésbbé mo
sott; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái többnyire áridomnak, itt-ott keskeny-
lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszak, lándsásak 
vagy keskenykerülékesek, széleiken hullámosan fölhajlók; fölálló, rugalmas 
nyelőkről kissé ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Eosenfarbiger, gestreifter Herbst-Cousinot. 
Leiről. D í e 1, Kenwbstsorten, VIII. 38. 

0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obsth. IV. 233. 
M a s, Ponwl. générale, IX. 51. 

Észrevétel. Vidékem mostoha \'iszonyai között csak kedvező évjárással 
terem: de nagyobb folyóvizeink mellékén s hazánk emelkedettebb fekvésű 
vidékein, a hol a föld nyáron át is nyirkos szokott maradni, hiszem, hogy 
mindenütt kifizeti a helyet, melyet számára juttatunk. 
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231. Saint-onge-i kormos. 
(Eeinette Grise de Saint-Onge.) 

Származása. E jeles, téli kormos alma valószínűleg Francziaország Saint-
Onge-nak nevezett vidékéről származik. Gyümölcsleirásokat tartalmazó köny
veim egyikében sincs leirva körülményesen. Leroy az ő nagy mmikájában 
csak a „Hante-Bonté" (magyarnl = Franczia kormos renet) hasonnevei közt 
említi föl: de az én fajom határozottan különbözik a Franczia kormos renet-
töl; mert ennek alakja igen változó, míg az én fajom szép szabályos alak
ját mindig megtartja. Ojtóvesszejét 187.5-ben kaptam a Simon-Louis testvé
rektől, Piantiéresból. Több ízben termett már nálam is. Gyümölcsei jól egyez
tek a „Gufde praticiue ect." rövid jellemzésével, minélfogva fajom valódisá
gáról meg vagyok győződve. 

Érósideje.• Nálam dec. febr.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is eltai-t. 
Minősége. 1. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Magas gömbalakn vagy kiipos gömbalakn; szabályosan boltozott 

széptermetű; egyik oldalán csak néha hizottabb és emelkedettebb kissé, mint 
a másikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyen
lően, de kelyhes vége felé mégis összébb húzódva boltozódik, mintsem szára 
felé, hol rendszerint elég talpasán végződik s tompább karimában fogy el, 
mintsem kelyhes végén. S z á r a rövid, középvastag, fás, bunkósan végződő, 
zöldessárga és molyhos; csinosan kikanyarított, tölcséralaku,elég mély üregbe 
helyezett. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; összehajló, de hegyökkel hátra-
görbülö, hosszas, keskeny, hegyes osztványaival tágas, lapos és ritkán mély 
üregben ülő, melynek alján és falain csak igen szelíd, lapos ránczok Mtha-
tók: de ezek az üreg karimáját alig teszik kissé hullámossá s a gyümölcs 
derekára nem vonulnak; miért is ennek kerekdedsége mindig szép szabályos. 

Színe. Bőre finom, de elég szívós, sima, száraz és kissé érdestapintatn, 
bágyadtan fénylő; elejénte világos vagy sárgás zöld; értével világos-sárga; 
napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga és rendszerint minden pii'osságot 
nélkülöző. Mindezen alapszínből azonban egy-egy foltocska csak a gyümölcs 
árnyas oldalán és kehelyűregében látszik ki tisztán; mert az egész fölület 
majd finom, majd kissé érdes, szürkésbarna rozsdamázzal sűrűn el van ta
karva. Pontozata elég sűrű; jókora nagy fehéres pettyekből álló, igen szem
betűnő. Egy-egy kiemelkedő, rozsdás szemölcs gyakran találkozik fölűletén 
és rendszerint olyan helyt, a hol a rovarok megsértették a bői't. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, roppanós; leve bö vagy elegendő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Mag
tokja nyílttengelyü; zárt vagy kissé nyiít, kisded fiókjaiban apró, tojásdad, 
hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve igen rövid kúpalakú. 

13* 
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Fája. Mérsékeltnövésfí, de eg-észséo-es és i^en edzett; korán és bőven 
termő; elég- éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sfíi'ülombos, 
magas gömbalakn koronát alkotó. Diszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálasfának is, gulafának is; mindenütt jól tenyészik: de, hogy i'endesen és 
gazdagon teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók, elég egyenesek, noha kissé könyökösek; bordá-
zatlanok; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosszukban 
íinoman, de elég sűrűn molyhosak; itt-ott csupaszak, zöldesbarnák s itt-ott pi
rossal kissé árnyaltak; apró, kerek, fehér pontokkal nem sűrűn, de elég 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközfíek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem iiáromszögüek, tompa-hegyűek, lapulók, piro
sasbarnák, szürkés molyhozattal sűrűn takartak; alig kiálló, csaknem bordá-
zatlan talapon ülők. 

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

Levelei. Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok; a vesszők hegye felé 
gyakran nagyobbak, mintsem alább, a vesszőn; kissé vastag és keményszövetűek 
és elég merevek; tojásdadok; lassudan elkeskenyedö, hosszas, éles és félre is 
csavarodó hegyben végződök; lai)os\-ölgyesek vagy csatornásak; inkább 
vagy kevésbbé iveitek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lajynkon 
íinoman molyliosak; felső lapjukon csui)aszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
elég sötét zöldek; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal szabálytalánul fűré-
szesek. Levélnyelök rövides, elég vastag és merev, molylios és tövénél piros
sal kissé színezett; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben elálló. Levélpálhái 
kicsinyek, áiidonumk vagy keskeny-lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet 
köritö levelei többnyire kissebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, 
csaknem laposak; fölálló, vékony, rugalmas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. A „Guíde pratique" szerint körülményesen le van irva a „Re-

vue Horticole" 1867. évf. 311. lapján: de, sajnos! ezen folyóirat nincsen bir
tokomban s a benne közlött leirást nem olvashattam. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy hazánkban is, minden kertben helyet jut
tassunk számára legalább egy-egy fának: de hazánk magasabban fekvő vidé
kein nyereséges volna nagyban is tenyésztenünk. 
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232. Amália. 
(A m é 1 i e.) 

Származása. Bizonytalan. Leroy, a ki először ismertette meg körül
ményes leírásban, csak gyanítja, liogy a negyvenes évek derekán, Angers 
környékén nyerte magról valaki, de azt. hogy ki volt ez a valaki? szorgos 
kutatása daczára sem deríthette ki. Bárha megérdemlené, még napjainkban 
sincs kellőleg elterjedve. Ojtó vesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis test
vérek híres gyümölcstelepéről, Plantiéresból. Több izben termett már nálam 
is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. elejétől, dec. elejéig, liüvösehb tájakon tavaszig 
is eltart. 

Minősége. Kedvező viszonyok közt I. rendű; nálam csak II. rendtí 
csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 

Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Hosszas tojásdad; többnyire szabálytalanul boltozott és szembe-

tünőleg bordásfölületti. Zöme középtáji'a vagy kissé alább, száras vége felé 
esik, honnét szára felé szelíden göini)ölyödik s szára körül többnyire szűk 
és ferdén álló karimában végződik, kelyhe felé pedig rendszerint összébb-
huzódva boltozódik s többnyii'e szűk és szintén ferdénálló karimában fogy 
el. Szára rövid, vékony vagy közép vastag, fás, néha húsos; sokáig zölden 
maradó, szűk és mély üregbe helyezett, mely üreget néha egy-egy húsos 
kinövés annyira betölti, hogy szára csak parányi húsos buczok gyanánt lát
szik ki belőle. Kelyhe nyílt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló, hosszas, 
keskeny, hegyes és molyhos osztványaival néha tágas, többnyire azonban 
szűk és ritkán mély üregben ülő, melynek falait és karimáját inkább vagy 
kevésbbé élesen kiemelkedő bordák teszik egyenetlenué, és e bordák aztán 
majd ellapultan. majd élesen kiemelkedve, az egész gyümölcsön végig nyúj
tóznak s annak kerekdedségét megzavarják és egyik oldalát hízottabbá te
szik, mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sírna, gyöugédtapintatu, elég fényes; ele-
jénte világos zöld; értével zöldes sárga; napos oldalán, kivált a napszegte 
példányokon, elejénte homályos, később derültre változó barnapirossal van 
bemosva vagy csak kisebb-nagyobb terjedelemben belehelve. Pontozata elég 
sűrű; apróbb-nagyobb, fahéjszinü vagy csak a bőr alul áttetsző, fehéres pety-
tyek alakjában jelenkező. .Tellemzőnek találtam e gyümölcsnél, hogy rajta, 
az élesebiien kiemelkedő bordák gerínczén, varrányszerü vonal húzódik a gyü
mölcs egyik sarkától a másikig. Rozsda csak elvétve nmtatkozik fölületén: 
de ajjróbb-nagyobb, barnás ragyaszeplők gyakrabban jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesfehér, elég finom, keménykés, roppa
nós; leve bő vagy csak elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kel-
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lemes. illatos és fííszeresizii. Magtokja ii3'ilttengel}'íí; uyilt fiókjaiban duzzadt 
tojásdad, vörlienyesbarna, rövidíiegyü, ép magvakat rejtő. Kelielycsove töl-
cséralaku, a g-yümölcsbe mélyen leliatoló. 

Fája. Elég- vígnövésü, egészséges és igen edzett; korán és igen böveu 
termő; éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég síirűlombos, de kel
lőleg szellős görabalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon, al
kalmas szálas fának és léczezet melletti művelésre is. Mindenütt jól tenyé
szik ngyan : de, hogy bőven és rendesen teremhessen, kellőleg nyirkos földre 
van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, elég vastagok vagy csak középvas
tagok, hegyök felé is csak keveset vékon.yodók; egyenesek, alig könyökösek, 
finoman bordázottak; egész hosszukban elég sűrűn, de finoman molyhosak, 
itt-ott csupaszak, árnyas félőkön zöldesbarnák, napos félőkön homályos vö
rössel árn3'alt barnák; apró, kerek, vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pon
tokkal igen ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; i'endetlen, több
nyire azonban elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, laposhátuak, tompahegyüek, 
lapulok, sűrűn feliérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, három-
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyüek, aljuknál szeny-
nyesbarnák, hegyöknél igen sűrűn feliérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és erős szöve-
tűek; kerülékesek vagy tojásdadok, a vesszők hegye felé pedig csaknem 
kerekdedek; hii'telen elkeskenyedő, hosszas vagy rövidke, lefelé és félre is 
görbülő heg3'ben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek, széleiken 
liullámosak ; inkább vagy kevésbbé íveltek; alsó lapjukon finoman molyho
sak; felső lapjukon csupaszak, elég simák és elég fényesek, élénkzöldek; 
széleiken előrehajló, kissé tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy csak középvastag, me
rev, finoman molj'hoá, nyár vége felé, tövénél violaszin-pirossal mosott; ré-
zsunt fölfelé álló. Levélpálliái áridomuak vagy keskenylándsásak, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vessző
kön levők; zsétálló, rugalmas nyelőkről, ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r oy. Dia. depomol. III. 60. Mások tudtommal még nem ii'ták le. 
Észrevétel, ilég vidékem mostoha viszonyai közt is képes kifizetni a 

helyet, melyet a kertben elíbglal. Kellőleg nyirkos talajban, bizonyára szebb 
és finomabbizű gyümölcsöket fog teremni, éppen ugy, mint hazájában, 
Angers vidékén, a hol Leroy egyikének találta a legfinomabbizü csemege
gyümölcsöknek. Megérdemli, hogy minél több helyt tegyünk vele kísérletet. 
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233. Amerikai uj alma. 
(Nouvelle d' Americiue; Neuer Amerikaner.) 

Származása. Bizonytalan. Oberdieck, a ki körülményes leírásban elő
ször ismertette meg, semmi bizonyosat nem mondliatott származásáról, ha
nem csak gyanítja, liog-y Amerikából származik és ott valószínűleg más név 
alatt van elterjedve. Hozzá, Oberdieckhez Jalmtól „Nouvelle de Nordameritiue" 
név alatt kei'ttlt. Még napjainkban is az újdonságok közé tartozik. Ojtóvesz-
szejét 1870-ben kaptam Obei'diecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már 
nálam îs. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. végétől dec. végéig; hűvösebb tájakon tavaszig 
is eltart. 

Minősége. I..rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Néha lapos, néha pedig magasnak látszó gömbalaku; egyik 

oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra vagy kissé 
alább, száras vég leié esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik és szára 
körülelég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte 
szelíden, aztán mindinkább fogyva, inkább vagy kevésbbé széles és többnyire 
ferdén álló, egyenetlenül hullámos karimában végződik. S z á r a rövid vagy 
középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, molyhos; tágnyilásu, de szűk és 
mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait finom, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. Kelyhe nyiit vagy félig nyílt: rendetlenül fölálló, hosz-
szas, hegyes és molyhos osztványaival majd tágas, majd elég szűk, de rend
szerint elég mély üregben ülő, melynek aljáról a karimára s onnan tovább a 
gyümölcs derekára is inkább vagy kevésbbé kiemelkedő lapos bordák indul
nak, melyek a gyümölcs kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos vagy kissé sárgás zöld ; értével aranysárga; napos oldalán 
szelíd, sárgás pirossal színezett s e színezetben, itt-ott, hosszabb vagy rövi
debb, élénk vagy homályospiros csíkokkal is tarkázott. Pontozata majd sű
rűbb, majd ritkább; zölddel vagy fehéressel szegett, fahéjszínű i)ettyecskék-
böl álló; itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak 
néiia mutatkozik fölületén : de feketés ragyaszeplök gyakrabban jelenkez-
nek i-ajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, porhanyó: leve bő. czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, noha nem mindig kellőleg fűszeresizü. Magtokja 
kissé nyilttengelyű; hosszas és szűk fiókjaiban többnyire idétlen, hosszas 
magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid, öblös kúpalakú. 

Fája. Víguövésű, egészséges és edzett, korán és bőven termő; kissé 
nyílt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel elég 
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síirüu beruliiízkodiiak, rilkásloiulxjzatu, terebélyes koi'oiiát alkotó. Díszlik 
mindenféle alma-alanyon. Alkalmas szálas fának és léczezet melletti műve
lésre is. Mindenütt jól tenyészik : de bőven és rendesen csak ott képes te
remni, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat. Gyümölcsei jól 
állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak vagy középhosszak, elég vastagok, 
de hegyök felé lassndon el vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; itt-ott 
kissé bordázottak; csaknem egész hosszukban, finoman molyhosak; itt-ott 
csupaszak, árnyas félőkön zöldes barnák, napos félőkön pirosas szenynyes 
baniák; apró, kerek, fehér pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg ponto-
zottak; rendetlen, vagyis itt-ott rövid, itt-ott hosszas levélközüek. 

Rügyei. Elég nagĵ ok, hosszasak, kissé duzzadthátuak, tompahegyűek, 
lapulók, aljuknál pirosas szennyesbarnák, hegyöknél sííi'űn fehérmolyhosak, 
alig kiálló, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Közéi)nagyok, rövid és hasaskuposak; alig hegyesek, aljuk
nál szürkés szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok, elég vastag és elég kemény szö-
vetüek; széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszú, éles hegj'ben vég
ződök; teknősek, a vesszők hegye felé pedig csatornásak; alig iveitek; alsó 
lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, nem elég simák, bágyadtan 
fénylők, világos-zöldek; széleiken elői'ehajló, éles fogakkal sűrűn, de nem 
szabályosan fiírészesek. Levélnyelök középhosszú, vastag, merev, molyhos; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben elálló. Levélpálhái fogaslándsásak, 
szétállók vagy hegyökkel sarló-alakban a nyél felé görbülök, tartósak. Vi-
rágrügyet körítő. levelei kerülékesek, csaknem lapQsak vagy széleiken kissé 
és hullámosan fölfelé hajlók, inkább vagy kevésbbé íveltek, éles fogakkal 
sűrűn, finoman és elég szabályosan fiírészesek; nyelőkről csaknem vízirá-
nyosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nouvelle de Nord-Amarique. 
Leirói. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. dcr Obstk. \\\\. 167. Mások 

tudtonimal még nem írták le. 
Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közt, a milyenek közé vidékemen 

kei'ült, csak kedvező évjáráskoi- képes teremni; minélfogva inkább való hazánk 
hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az alföldre. Hiszem azonban, hogy nagyobb 
folyóvizeink mellékén, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos szokott 
maradni, még itt az alföldön is, haszonnal tenyészthetnők. 
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234. Bordeaux-i renet. (Olv. Bordói.) 
(Reinette de Bordoaax; Reinette von Bordeaux.) 

Származása. Bizonytalan. Németországba Bordeanx-ból került: de a fran-
czia gj'ttniölcsészek ilj'ennevü almát nem ismernek liazájnkban. Oberdieck 
szei'int, még Németországban is más, ismeitnevíí gyümölcsöket hoztak e név 
alatt foi-galomba. Valószinüleg ennek a zűrzavarnak tulajdonítliató, hogy e faj. 
— bárha megérdemlené a széles elterjedést, — máig sincs kellőleg elterjedve. 
Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett 
már nálam is Oberdieck leírásával jól egyező gyümölcsöket; miért is fajom 
valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Nálam sept. végétől, nov. végéig; hűvösebb tájakon martiusig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű; néha csak U. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Többnyire gömbalakii; majd szabályosan boltozott, majd pedig 

szelíden bordásfölületű; egyik oldalán kissé lílzottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon. Zöme középtájra esik, honnét száiu felé szelíden gömbölyödik s 
szára körül elég széles, laposas talpban végződik ; kelyhe felé pedig rendszerint 
kissé összébb húzódik s kelyhe körül mindig szűkebb karimában fogy el, 
mintsem száras végén. Szá ra rövid vagy rövides, ritkán emelkedik a szárüreg 
karimája színvonaláig, közép-vastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásu. de 
szűk és mély üregbe lielyezett, melynek falait sugaras rozsda szokta borítani. 
Kelyhe zárt vagy félignyilt; fölálíó vagy összeboruló, nmjd hosszas, majd 
rövid, sokáig zölden maradó és molyhos osztványaival többnyire szűk és inkább 
vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek aljáról szelíd, lapos ránczok és 
barázdák indulnak ki s ezek mindinkább elszélesedve a karimán át. a gyü
mölcs derekára is fölvonulnak, de ennek kerekdedségét csak ritkán és alig 
zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de elég szívós, sima, gyöngéd-, de gyakran szilraz-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt világos-zöld; értével kissé 
zöldes sárga; napos oldalán aranysárga és a napnak jól kitett példányain 
sárgás pirossal kissebb-nagyobb terjedelemben színezett. Pontozata ritkás; 
jellemzőleg nagy, fehérrel szegett, szögletes pontokból vagy csak a bőr alnl 
áttetsző fehéres pettyekből álló, igen szembetűnő. Rozsdaalakzatok néha 
sűrűbben, néha csak itt-ott fordulnak elő fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér,' finom vagy elég finom, poi-hanyó: 
leve elegendő, igen czukros, gyöngédsavanynyal emelt, igen kellemes, füszeresizü. 
Magtokja nyilttengelyü: kissé nyilt fiókjaiban kevés ép, hosszas tojásdad, 
pirosasbarna magot rejtő. Kehelycsöve liengereskűpos. a gyümölcsbe megle
hetősen lehatoló. 
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Fája. P]Iéo- vígnövésü, egészséfres és edzett; koi-án és bőven tei'nui; elég 
uyilt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, tei'ebélyes 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon: alkalmas szálasfának és 
léczezet melletti művelésre törpefáknak is, Mindenütt jól diszlik: de, hogy 
rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középliosszak, elég vastagok vagy 
csak középvastagok; egyenesek, noha kissé könyökösek; finoman bordázottak; 
egész hossznkban sűrűn és finoman molyhosak, pirosas szennyesbarnák; apró, 
kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szembetűnöleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, kissé dnzzadthátnak, igen tomijahegyüek, 
lapnlók, sűrűn fehérmolyliosak; elég kiemelkedő, háromboi'dás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok vagy csaknem gömbölydedek, 
tompahegyüek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag, de hajlékonyszövetűek; széles tojás
dadok vagy csaknem kerekdedek; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé 
hosszas és félrecsavarodó hegyben végződök; laposteknösek vagy csak széleiken 
fölhajlók és rendetlenül hnllámosak; alig vagy éppen nem íveltek; nyelőkről 
csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
nem simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken jókora nagy, tompa 
fogakkal elég sűrűn, de szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy 
középhosszú, vastag vagy elég vastag, merev, molyhos, tövénél violaszínpirossal 
mosott; majd vízirányosan el-, majd i'ézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég 
kifejlödöttek, lándsásak, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak vagy laposvölgyesek, 
inkább vagy kevésbbé íveltek, hullámosak; rézsunt fölfelé álló, merev nyelőkről, 
bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Goldreinette von Bordeaux. 
Leirói. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. 1. 503. 

ü i t t r i c h , Haiidbuch der Obstk. I. 419. Másoktól még nem 
olvastam leírását. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén és ott volna 
előnyös tenyésztése, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat. 
Olyan mostoha viszonyok közt, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal 
járna tenyésztése. 
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235. Bötermő alma. 
(L'Abondante.) 

Származása. E becses alma még folyvást az újdonságok közé tartozik. 
Mikép a Simon-Louis testvérek nagy catalogjában. a „Guíde prati([ue"-ban 
olvasható, ez előtt, mintegy két évtizeddel, Haccourtban, Liége, (németül: 
Lütticli) környékén fedezték föl: de körülményes leirása, gyümölcsleirásokat 
tartalmazó könyveim egyikében sem olvasható még. Ojtóvesszejét 1886-ban 
kaptam Kolosvárról, idösbb Bodor Pál barátomtól, a ki ugyanakkor leírásra 
alkalmas gyümölcsöket és egyúttal a faj növényzetére vonatkozó minden 
adatot is szives volt küldeni és közleni velem; minél fogva e becses almát, 
mely a Simon-Ijouis testvérek emiitett catalogjának i-övid jellemzésével igen 
jól egyezett, már -is bemutathatom körülményes leírásban is. 

Erésideje. Nálam valószinüleg sept., nov.; hűvösebb tájakon februárig 
is eltart. 

Minősége. í-sö rendű vagy csaknem I. rendű csemege-, háztartási és 
piaczos gyümölcs. 

Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Csaknem tojásdad-gömbalaku vagy kúpos gömbalaku; elég 

szabályosan boltozott, noha kissé és szelíden bordásfölületű. Zöme a közép
tájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé többnyire hir
telen gömbölyödik s szára körűi széles, laposas talpban végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe 
körűi többnyire elég szűk karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, vé
kony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu és mély 
tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait finom, barnás, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. K e l y h e kicsi, zárt: rendetleuül fölálló vagy összeliajló, 
liosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival elég tágas és mély csésze-
alakú üregben ülő, melynek falain csak nénű szelid, lapos ránczok nuitat-
koznak, a melyek a karimát alig teszik hullámossá: de a gyümölcs derekán 
némi bordás emelkedések mégis észlelhetők s ezek miatt a gyümölcs göm-
bölydedsége nem mindig szabályos. 

Színe. Bőre vékony, de szívós sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan íény-
lö; elejénte sárgás-zöld; értével élénk szalmasárga; napos oldalán, különösen 
pedig a gyümölcs száras végén, némi igénytelen pirossal is belehelt. Ponto-
zata ritkás; apróbb-nagyobb, fehérrel szegett fahéjszinű pettyekből álló, 
szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve, de egy-egy feketés ragyaszeplö gyak
rabban találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, tömöttes, 
roppanós, de elég poi-hanyó; leve bö vagy elegendő, czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja csaknem 
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zárt vag-y csak kissé nyiltteiioelyií: fiókjaiban liosszas iieg-yes tojásdad, piro
sas barna, ép, nélia pedig csak idétlen magvakat rejtő. Kelielycsöve tágas, 
de igen rövid kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vignövésű, egészséges és igen edzett; korán és 
csaknem évenkint, rendesen és bőven tei'mő s e miatt nagy fává alig növe-
kedlietik; nyilt szögekben föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel hamar és jól beruliázkodnak, ritkás lombozatú, lapos gömbalaku ko
ronát alkotó. I )íszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és lécze-
zet melletti művelésre vagy törpefákuak is. Mindenütt jól díszlik: de, hogy 
i'endesen és bőven teremhessen, ennek is. mint minden almafának, kellőleg 
nyirkos földié van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé el-
vékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek; szeliden bordázottal:; elég sűrűn 
és finoman molyhosak, pirosas barnák, árnyas félőkön és tövük felé halvány-
sárgás zöldek; apró, fehéres pontokkal ritkásan és nem szerabetűnöleg pon-
tozottak; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, tompahegyűek, lapulók, szüi'kével árnyalt pirosas 
barnák; alig kiemelkedő, két szélén bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömök kúposak, kissé hegyesek, gesztenye
színű barnák, nagyi-észt azonban sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy itt-ott elég nagyok; elég vastag és elég 
kemény szövetűek; széles tojásdadok: hirtelen eíkeskenyedő, elég rövid, éles 
hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak, de a vesszők alján csaknem 
laposak; kissé íveltek; hullámosak; nyelőkről majd vízirányosan el-, majd 
i'ézsunt fölfelé állók, de itt-ott kissé lefelé is görbülök; alsó lapjukon szürkés 
zöldek és finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyad
tan fénylök, világos-zöldek; széleiken tompa fogakkal elég mélyen, de nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelük középhosszú, középvastag, elég merev, 
finoman molyhos, tövénél halvány violaszínnel mosott; i'ézsunt fölfelé álló. 
Levélpalhái lándsásak vagy áridomuak, szétállók elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek és aránylag hosszabbak, 
mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, szeliden hullámosak; vékony, 
merev, nyelőkkel egy irányban szétterülök. 

Hasonnevei. Kincsének. 
Leírói. Tudtonnnal, még senkisem irta le. 
Észrevétel. Hazánk hegyes-völgyes vidékein, bötermése és jó piaczos 

volta miatt, mindenütt nyereséges volna tenyésztése. Mennyire válik be alföldi, 
mostoha viszonyaink közé? E kérdési'e későbbi tapasztalat után adhatunk 
csak határozott feleletet. 
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236. Carmeliták renetje. 
(Reinotto des Carmes ; Carmeliter Eeinetto.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Diel, a ki 1799-ben leirta, németországi 
gyümölcsnek tartja: míg az ujabbkori gyümölcsészek Francziaországból ere-
dettnek tartják. A világon mindenfelé el van már terjedve és, mint minden 
jelesebb régi gyümölcs, számtalan hasonnév alatt volt és van még napjaink
ban is forgalomban. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. 
Több jzben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. dec, hűvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége, ivitünőleg 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középuagy; néha valamivel nagyobb is. 
Alakja. Változó; többnyire azonban magasnak látszó, hengeres vagy 

kúpos gömbalaku; egyik oldalán többnyire hizottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon, különben pedig elég széptermetű és sikfölületü. Zöme közép
tájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét néha mindkét vége 
felé csaknem egyenlően boltozódik; többnyire azonban kelyhes vége felé 
összébbhuzódik s kelyhe körül i'endszerint szűkes karimában, szára körűi 
pedig elég széles, laposas talpban végződik. S z á ra rövides vagy közép-
liosszu, vékony vagy közé()vastag, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásii, 
de szűk és mély üregbe helyezett vagy oda, egy-egy púpos kinövéstől mint
egy beszorított. K e l y h e nyílt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, hosz-
szas, hegyes, molyhos és sokáig zölden maradó osztványaival tágas, íapos és 
ritkán mély üregben ülő, melynek falain szelíd, lapos ránczok nyúlnak a 
karimára, melyet szelíden hullámossá tesznek, de onnan aztán a gyümölcs 
derekára, észrevehetőleg, majd sohasem voiuiínak föl. 

Szine. Bőre kissé vastag és szívós, sima, száraztapintatu, elég fényes; 
elejénte sáiipadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán aranysái'ga és a 
napnak jól kitett példányain homályos sárgás pirossal mosott vagy belehelt 
s e színezetben élénkebb piros, szakadozott csíkokkal is becsapkodott; árnyas 
oldalán vagy az árnyékban nőtt példányokon a pirosság csak gyöngéd 
árnyalatként szokott kisebb-nagyobb terjedelemben jelenkezni. Pontozata 
nem sűrű; szabálytalanul elhintett, apróbb-nagyobb, feliénél szegett szürkés 
pettyek alakjában jelenkezö; itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. 
Finom, áttetsző, zöldesbarna rozsda szakadozott foltokban, majd minden gyü
mölcsön, kivált pedig a gyümölcs szárflregének falain és kelyhes végén, a hol 
néha cserepes rozsda is mutatkozik, szokott jelenkezni. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömötteé, elejénte roppanós, de később 
gyöngéd és porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd 
savanyuyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja kissé nyiíttengelyü; 
fiókjaiban karcsutojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcsér-
alakú, a gyümölcsbe inkább vagy kevésbbé lehatoló. 
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Fája. Vignövésíí, egészséges, igen edzett; elég korán és igen bőven 
termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, de később szét
álló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruliázkodnak, 
elég síírülombos, de kellőleg szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik min
denféle almaalauyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva formafáknak 
is. Mindenütt jól díszlik: de bőven és rendesen csak kelU'ileg nyirkos talaj
ban terem. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak karcsnak, vékonyak vagy középvasta
gok, liegyök felé mind-mind inkább elvékonyodók; egyenesek, hajlékonyak, 
alig könyökösek, csaknem bordázatlanok; csaknem egész hosszukban sűrűn, 
de igen finoman fehérmolyhosak, itt-ott csupaszak, pirosasbarnák, tövük felé 
pedig zöldesbarnák; apró, többnyire kerek, fehéres poiitokkal igen ritkásan 
és nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövides 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, kissé laposhátuak, tompaliegyüek, lapulók, 
pirosasbarnák, nagy részt pedig sűrűn fehérmolyhosak; elég kiálló, két szé
lén és közepén röviden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas karcsukuposak, tompaliegyüek, szürké
vel árnyalt pirosasbarnák. 

Levelei. Középnagyok; vékony, de erős-szövetűek; tojásdad-göm
bölyűek, néha visszás tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas és félre
görbülő, éles hegyben végződök ; laposvölgyesek, kissé huUámos-szélűek; alig 
íveltek; nyelőkről hanyattgörbülten fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, simák, elég fényesek, élénk zöldek; széleiken előre
hajló, éles fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnye-
lök hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, elég merev, moly
hos; nyár végén, tövénél violaszín-pii'ossal mosott; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlödöttek, lándsásak, taitósak. 
Virágrügyet körítő levelei kisebbek, mint a vesszőkön íevök, hosszas tojás
dadok vagy csaknem lándsásak, laposak, hullámosak; hosszas, vékony, rugal
mas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Lange, rothgestreifte Reinette; Winter-Parmane ; Ludwigs-
burger Reinette; Forellen-Reinette; (letüpfelte Reinette, stb. stb. 

Leírói. D i e l , Kemobstsorten, I. 141. és 146. 
L u c a s , lllustr. Ha7idb. der Obstk. I. 161. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 641. 
Mas, Pomol. générale, X. 111. és sokan mások is. 

Észrevétel. Szállításra is igen alkalmas gyümölcsei végett megérdem-
lené, hogy mindenütt, a hol a föld kellőleg nyirkos, nagyban is tenyészszük. 
Olyan mostoha viszonyok közt azonban, a milyeneket vidékemen talál, kevés 
haszonnal járna tenyésztése. 
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237. Cellini. 
(Der Gollini.) 

Származása. E jeles őszi alma valószinüleg Angolországból származik. 
Hogg Eobert, angol gyümölcsész emlegeti föl először: de eredetéről csak 
annyit mond, hogy bizonyos Philips Lénárd nyerte magról, Vauxhallban. Mikor 
nyerte? s ki volt az a Cellini, a kinek nevéről elkeresztelte? E kérdésekre 
adós maradt a felelettel. Napjainkban már meglehetősen el van terjedve 
mhidenfelé, a mit nagysága, szépsége és a piaczokon kapós volta, végett meg 
is érdemel. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam. P'ajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Is'álam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. ]L rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy: gyakran jókora nagy. 
Alakja. Két végén inkább vagy kevésbbé belapított gönibalaku vagy 

kúpos gombaiaku ; többnyire szabályosan'boltozott síkfölületű. Zöme közép
tájra vagy kissé alább, a szái'as vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódík s rendszerint 
szűkebb karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid, elég vastag, 
fás, bunkósan végződő; tágas tölcséralaku, inkább vagy kevésbbé mély üregbe 
helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdával 
bevontak. K e l y h e nagy, egészen nyílt; fölálló, rövid, keskeny, hegyes és 
molyhos osztványaival szabálytalanul kikanyarított, inkább vagy kevésbbé 
tágas és nem mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain lapos ránczok és 
barázdák nyúlnak föl a kariraára, a hol szelíden hullámos emelkedéseket 
alkotván elenyésznek s a gyümölcs derekái-a észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre flnom, de szívós, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; 
elejénte élénkzöld; értével bágyadt sárga vagy zöldessárga; napos oldalán, 
sőt néha csaknem köröskörül, inkább vagy kevésbbé élénk vérpirossal 
színezett s e színezetben sötétebbpiros, szélesebb vagy keskenyebb, szakado
zott csíkokkal is tarkázott és pettyezett. Pontozata az alapszínben igen apró, 
zölddel szegett barna pettyekből álló, alig szembetűnő: de a piros színben 
jókora nagy, sárgás pettyek alakjában jelenkező, elég szembetűnő. Eozsda 
csak elvétve mutatkozik fölületén: de egy-egy rozsdás szemölcs vagy barnás 
ragyaszeplö gyakrabban találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér, elég finom, kevéssé tömött, elejénte roppanós és 
pezsgő, teljes értével pedig velős és porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, kellemes, gyöngéden fűszeresízű. Magtokja kissé nyilt-
tengelyü; zárt, néha pedig kissé nyílt fiókjaiban kevés, rövid tojásdad, pirosas 
barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve tágas tölcséralaku. 
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Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; koiún és igen bőven termő; 
fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, ritkás lombozatú, szellős, tei-ebélyes görabalaku 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fáknak és 
formafáknak is. Mindenütt jól díszlik; még vidékem mostoha viszonyai közt 
is ritka évben marad teljesen meddőn. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Kern számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; ritkán egyenesek, 
kissé görbék és könyökösek; finoman bordázottak; elég stírün, de igen tinoman 
fehérmolyhosak, pirosasbarnák; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fehér pon
tokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott litkábban pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, kissé duzzadthátuak, tompahegyüek, 
lapulók, pirosasbarnák, nagyi'észt pedig sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiemel
kedő, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, aljuknál szennyes 
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vékony, de erős-szövetflek; széles 
tojásdadok vagy kei'űlékesek; hirtelen elkeskenyedö és kissé félregörbülö, 
hosszas, éles hegyben végződök; völgyesek vagy teknősek; alig iveitek; nye
lőkről majd vizirányosan el-, majd rézsiuit fölfelé állók; alsó lapjukon moly
hosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos 
zöldek; széleiken elöi'ehajló, tompa vagy itt-ott kissé éles fogakkal inkább 
vagy kevésbbé mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, középvástag vagy elég vastag, merev, molyhos és tövénél violaszinnel 
mosott; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, széles lándsásak, 
tartósak. Virágrűgyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, laposvölgyesek, hullámosak és csavarosán elgörbülök; hosszas, 
rugalmas nyelőkről bokrétásan szétteriüők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L a u c l i e , I-ter Erg'ánzungsband ect. 6.5-dik lapján. 

M a s , Pomol. ghiérale, VIII. 165. és mások. 
Észrevétel. Az alföldön korán és erőtetve érnek gyümölcsei; miért is 

inkább való hazánk hegyesvölgyes vidékeii-e, mintsem az alföldre: mindazáltal, 
a hol a föld kellőleg nyirkos, bárhol is képes kifizetni a helyet, melyet kér
teinkben számára juttatunk. 
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238. Brichy József. 
(Joseph de Brichy.) 

Származása. E jeles almát í'au(|ueniohti birtokos és jeles gyümölcsész, 
Loisel nyerte magról, 1855. körül, Belgimiiban és egyik barátja nevéről, 
elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Bárha terjesztésre igen méltó; még nap
jainkban is folyvást az újdonságok közé tartozik. Ojtóvesszejét 1875-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérek világhirü gyümölestelepéröl, Plantiéresból. 
Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésitleje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon s kedvezőbb viszonyok 
közt januárig is eltart. 

Minősége. 1. rendtí csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alalíja. Többnyire hengeres-, néha pedig kúpos gömbalaku; szabályosan 

boltozott sikíölületü. Zöme középtájra, néha pedig kissé alább, szá,ras vége 
felé esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően, de kelyhe felé 
gyakran kissé összébb is húzódva boltozódik, mintsem szára felé, a hol 
azonban rendszerint szélesebb karimában végződik, mintsem kelyhes végén. 
S z á r a igen rövid, vékony, fás, kissé bunkósan végződő; tágnj'ilásu, de szűk 
és inkább vagy kevésbbé mély üregbe lielyezett, melynek falait flnom, sugaras 
rozsda csak néha szokta borítani. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; fölálló, 
de hegyökkel háti'aiiajló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival 
elég tílgas, de nem mély üregben ülő, melynek falain néhány lapos ránczocska 
majd mindig mutatkozik: de kaiimáján olyan hullámos emelkedések, melyek 
lapos bordákként a gyümölcs derekára is fölvonulnának, csak elvétve jelen-
keznek. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; 
elejénte sárgás-zöld; értével halvány sárga; napos oldalán szelíd rózsaszínnel 
belehelt s kissé élénkebb piros, szakadozott csíkokkal is ritkásan bevonalzott. 
Pontozata fahéjszinü, ritkás, inkább vagy kevésbbé szembetűnő. Rozsda a 
szármélyedést kivéve nem fordul elő fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, roppanós, 
de teljes értével porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízű. Magtokja 
njdlttengelyü ; kissé nyilt, kagylóalakn fiókjaiban szép tojásdad, pirosas barna, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsöve hengeres tölcséralaku, a gyümölcsbe mélyen 
lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
tei'mö; fölálló vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruliázkodnak, ritkás, szellős, terebélj'es koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalauyon; alkalmas szálas fának és formaiaknak is. Mindenütt 

14 
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jól tenyészik: de, liogy rendesen, bőven és kellő nagyságra fejlődő g-yümölcsö-
ket teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. (Tyiiniölesei igen jól állják 
lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, elég vastagok vagy csak közép-
vastagok ; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; itt-ott finoman bordázot-
tak; egész hossznkban sűrűn és finoman íehérmolyhosak, pirossal kissé ái'nyalt 
sötétbarnák; apró, kerek, fekér pontokkal csak itt-ott, igen ritkásan és nem 
szembetiinöleg pontozottak; rendetlen levélköznek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé duzzadtliátuak, igen tompa-
hegyűek, lai)ulók, süríín feliérmolyhosak; alig kiemelkedő, röviden bordázott 
talapon filíík. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, fehér molyhozattal 
takart szennyesbarnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és erös-szövetüek; tojásdadok vagy 
széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö és kissé félre csavarodó hegyben 
végződök; laposak vagy laposteknősek, Imllámos-szélüek; alig vagy éppen 
nem íveltek; alsó lapjnkon molyhosak; felső lapjnkon csnpaszak, elég simák 
és elég fényesek, világos-zöldek; széleiken tompa vagy csaknem kerekhegyü 
fogakkal szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök közéjdiosszu, elég vastag vagy 
középvastag, merev, molyhos; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé, 
itt-ott pedig csaknem vizirányosan elálló. Levélpálhái elég rövid és keskeny-
lándsásak, tartósak. Virágrügyet köritő levelei változó nagyságúak, többnyire 
hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem 
laposak, rendetlenül Imllámosak; szétálló, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Dkt. de pomol. ITT. 406. Mások tudtommal még nem 

Írták le. 
Észrevétel. Alma tenyésztésre kedvező, tehát kellőleg nyirkos talajban 

megérdemlené, hogy minderi kertben helyet juttassunk számára. Még vidékem 
mostoha viszonyai közt is elég hálásan kifizeti a helyet, melyet kertemben 
elfoglal. 
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239. Canadai piros alma. 
(Canada i-ouge.) 

Származáza. E kitűnő alma-ujdonság az Éjszak-amerikai eg}'esült álla
mokból szániiazik, hol, kivált az Uj-York, Ohio és Micliigán államokban 
nagyra becsülik és széltére tenyésztik. Enropába csak a hetvenes évek elején 
hozták be a Simon-Louis testvérek. Mint terjesztésre kiválólag méltó almafaj 
már hozzánk is utat tört magának. Aradon, Ottrubay Károly, megyei járás-
bii-ó barátonniál, a hol e fajt leirtani, már több' ízben termett a „Gui'de 
pratitiue" rövid jellemzésével teljesen egyező gyümölcsöket, melyek a faj 
valódiságát csakhamar bebizonyították. 

Erésideje. Az alföldön nov. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kitttnöleg I. rendíí csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Lapos gömbalaku vagy nélia kissé kuposgömbalaku; elég szabá

lyosan boltozott síkfölflletű, de egyik oldalán hízottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon. Zöme a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé hirtelen gömbölyödik s szára körül elég széles. Taposás talpban végződik; 
kelyhe felé pedig szelíden fogyva rendszerint összébb húzódik s kelyhe körül 
elég szűk és kissé ferdén álló karimában végződik. S z á r a rövid vagy 
középhosszú, elég vékony, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk 
és elég mély üregbe helyezett, melynek falait némi sárgás, finom, sugaras 
rozsda csak néha szokta borítani. K e l y h e zárt, de gyakran félig nyilt; 
összehajló, de hegyükkel hátra görbülő, rövides, törékenyhegyü és molyhos 
osztványaival szépen kikanyarított, szűkes tányéralaku és nem mély üregben 
ülő, melynek karimája bárha nem hullámos, de ' a gyümölcs derekán némi 
lapos és nem szembetűnő bordák mégis nyomozhatok. 

Szine. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; 
elejénte zöldes, éi'tével pedig csaknem aranysái'ga alapszínéből alig látható 
tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület barnás pirossal van sűrűn 
befuttatva és itt-ott sötétebb, itt-ott pedig világosabb pirossal szakadozottan 
csíkozva. Pontozata ritkás, apróbb-nagyobb, többnyire szögletes, sárgás pettyek 
alakjában jelenkezö, itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rozsdaalakzat 
csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa feliér, többnyire azonban i'ózsaszin-i)irossal inkább '̂ag•y 
kevésbbé színezett, igen finom, gyöngéd és velős; leve elég bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresizű. Magtokja 
nyilttengelyű; zárt vagy csak kissé nyilt fiókjaiban zömöktojásdad, rövid-
hegyű, pirosas barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe 
vékony hengerként, igen mélyen leíiatoló. 

U* 
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Fája. Elég- vigiiövésfl egészséges és edzett; korán és Loven termő; 
íolálló vagy elég nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyúlánk 
ágaival, melyek gyiimölcsözö szervekkel jól beruliázkodnak. elég lombos, de 
kellőleg szellős, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle alniaalanyon; 
alkalmas gulafának, és formafilknak is. Kellőleg nyirkos talajban mindenütt 
jól díszlik és bőven is terem. (Tyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég, számosak, hosszak, karcsiiak, középvastagok, liegyök felé 
szelíden elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, bordázatlanok ; elég sűrűn 
és finoman molyhosak, barnás-sárgák, hegyök felé pirosasbarnák; apróbb-
nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, tojásdadok, kissé duzzadthátuak, alig hegyesek, 
lapulók, sűrűn fehérmolyliosak; alig kiemelkedő, csaknem hordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadkuposak, karcsu-
hegyűek, aljuknál szennyesbarnák, liegyöknél sűrűn fehérmolyliosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony, de erös-szövetűek; 
hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; 
laposvölgyesek; itt-ott kissé indlámosak; nem íveltek; nyelőkről i'ézsunt föl
felé állók; alsó lapjukon molyliosak; felső lapjukon csnpaszak, bágyadtan 
fénylők, homályos zöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles fogakkal 
nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy közép
hosszú, elég vastag vagy középvastag, merev, molyhos; majd vízirányosan 
el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, szétállók, tar
tósak. VirágTűgyet körítő levelei kicsinyek, keskenyek, lándsásak. csaknem 
laposak, kissé hullámosak; hosszas, vékony, lugalmas nyelőkről csaknem 
víziiúnyosan szétterülök 

Hasonnevei. Red Canada. (Ez azonban nem annyira liasonnév, mint for
galomban levő angol neve a gyümölcsnek.) 

Leirói. Európai gyümölcsészek tudtommal még nem irták le. A „Guíde 
pratifiue- a hol a gyiünölcs i'övid jellemzésre olvasható, Downing, amerikai 
gynmölcsész „The frnits and the fruits-trees of Amerika" czimü nninkájára 
hivatkozik, a hol a gyümölcs, valószínűleg, körülményesen le vau írva: de, 
sajnos,! ez a munka nincsen meg nálam. 

Észrevétel. Mennyh'e válik be ilyen mostoha viszonyok közé, a milyeneket 
vidékemen talál? E kérdésre bővebb tapasztalat után lehetne csak kielégítő 
feleletet adnom. Megérdemli azonban, hogy minél többen és minél többhelyt 
tegyünk vele kísérletet és ott, hol a viszonyok almatenyésztésre kedvezők, 
tenyészszük nagyban is. 



213 

240. Enyedi kormos pepin. 
Származása. E becses, kisded, rendkiviil finomizű almafajról Vájna 

K'ároly, árvaszéki ülnök küldött liozzám Enĵ edröl 1885. őszén leírásra is 
alkalmas gyümölcspéldányokat nmtatóul és meghatározás végett. Mintliogy a 
nálam levő, számos gyümölcsészeti mnnkában ismertetett almafajok közt 
hozzá mindenben hasonlót s vele azonosnak velietöt, egyet sem találtam; 
hajlandó vagyok hinni, hogy ez is egyike lesz azon becses gyümölcsöknek, 
melyekkel Pomona Erdélyt áldotta meg. Vájna Károly öcsém szívességéből 
a fa növényzetére vonatkozó minden adatnak birtokába jntván, egyelőre 
fönebbi név alatt mutatom itt be. 

Erésideje. Az alföldön valószinfíleg nov. dec; hűvösebb tájakon tava
szig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded, mint bőterméskor a Griisdonki renet. 
Alakja. (TÖmbölyded, vagy két végén kissé belapított gömbalaku; sza

bályosan boltozott, síkföíületü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége 
felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébb húzódva 
boltozódik s mindkét sarkán laposas karimában végződik. S z á r a rövid, 
középvastag, fás, kissé bunkósan végződő; inkább vagy kevésbbé tágas és 
nem mély üregbe helyezett, melynek falait és karimáját finom, fahéjszinü 
rozsdamáz takarja és ezen rozsdamáz néha a gyümölcs derekáig is felhú
zódik. K e l y h e zái't; összehajló, széles, de törékenyhegyű és molyhos oszt-
ványaival majd a fölszínre helyezett, majd igen sekély és lapos mélyedésben 
ülő, melynek alján és falain szelíd, lapos ránczok észlelhetők, de ezek az 
üreg karimáján elenyésznek s a gyümölcs derekára nem vonulnak föl. 

Színe. Böve vékony, de igen szívós, sima, száraz vagy szelíden érdes-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével czitromsárga; na
pos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, rendszerint minden pirosság nél
kül. Pontozata ritkás, fahéjszinü; csakis az alapszínben látható, mert a 
gyümölcs' legnagyobb része finom, fahéjszínű rozsdával van behálózva vagy 
márványozva ugy, hogy az alapszín (;sak kisebb-nagyobb foltokban tűnik ki 
tisztán. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, igen finom, 
tömött, roppanós, de teljes éi'tével elég poi-hanyó; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja 
zárttengelyű; kisded, szűkes fiókjaiban hosszas tojásdad, hegyes, barna, so
vány, de ép magot rejtő. Kehelycsöve rö'vidhengeres vagy tölcséralaku, a 
gjiimölcsbe csak kevéssé lehatoló. 

Fája. Fiatal koiúban vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; korán és bőven termő ; éles szögekben fölfelé törekvő, de 
később szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
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ritkáslombozatu, szellős, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-
alanyon; alkalmas szálas fának és bokoralaku fának is. Mindenütt jól tenyé
szik és, mikép fiatal ojtványomról látom, még nálam is vígnövésnek örvend; 
hiszem azonban, hogy kellőleg nyirkos talajban mindenütt bővebben fog 
teremni, mintsem az én kertem könnyen kiszáradó, laza talajában, tíyümöl-
csei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, csak
nem bordázatlanok; sűrűn és finoman fehérmolyhosak, pirosas barnák ; ap
róbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal, aljnk felé sűrűbben, hegyök felé 
ritkásan, de elég szembetűnőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, szélestalpnak, dnzzadthátuak, igen tompahe-
gyűek, lapulók, sűrűn fehérmoljdiosak; elég kiemelkedő, két szélén röviden 
és laposan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, csaknem gömbölydedek, igen tompahegyűek, 
aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag, de nem keménj'szövetüek; széles 
tojásdadok vagy csaknem kerek tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább 
vagy kevésbbé hosszas és kissé éles hegyben végződök; laposteknösek, a 
vesszők hegye felé pedig lapos csatornásak; nem íveltek, de hegyökkel le
felé és félre is görbülök; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók ; alsó lap
jukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, csaknem fénytele
nek, homályos zöldek; széleiken előrehajló, jókora nagy, tompa fogakkal 
mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vastag, 
merev, molyhos, tövénél violaszínnel mosott vagy csak belehelt; majd víz
irányosan, majd kissé rézsunt fölfelé álló. Tjevélpálhái elég kifejlődöttek, 
széleslándsásak, szétállók, de hegyökkel a nyél felé visszakanyarodók, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, többnyire hosszas ke-
rülékesek, széleiken felhajlók; nigalmas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtonnnal ekkoráig még senki sem írta le. 
Észrevétel. Mennyii'e fog beválni ilyen mostoha viszonyok közé, a 

milyeneket kertemben talál ? e kérdésre most még korán volna feleletet kocz-
káztatnom : de arról, hogy kellőleg nyirkos talajban hálásan ki fogja fizetni 
a helyet, melyet számára juttatunk, máris meg vagyok győződve. 
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241. Erdei szép. 
(Belle du bois.) 

Származása. Bizonytalan. Mikép Leroy megjegyzi; 1840 körül kezdett 
Francziaországban forgalomba jönni. Noisette Lajos, liires franczia gyttmöl-
csész volt az első, a ki 1839-ben fölemlegette és leirta e i'endkivül nagy 
almát, de származásáról mitsem jegyzett föl. — Ojtóvesszejét, leírásra is 
alkalmas, szép gyümölcspéldányokkal együtt, 1882-ben kaptam Sziklay Ede 
kedves öcsémtől, Janókról. Nálam még nem termett; de, mert a küldött 
gyümölcsök és a Janókról kapott vesszőkről nevelt ojtványom növényzete is, 
jól egyeznek Leroy leírásával, a faj valódiságában nem levén okom kétel
kedni,, máris bemutathatom azt körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam valószínűleg oct. nov.. hűvösebb tájakon mártiusig 
is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege-, de 1. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Igen nagy vagy lendkívűl nagy. 
Alakja. Szabálytalan gömbalaku, rendszerint inkább széles, mint magas: 

egyik oldalán hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme többnyire 
középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé sze
líden gömbölyödik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva, kissé ferdén csonká
zott, vastag, kúpos véget alkot. S z á r a elég rövid vagy igen rövid, elég 
vastag; tágnyilásu. de fenekén összeszűkölo, igen mély üregbe helyezett, 
melynek falait finom, fahéjszínű, sugaras rozsdamáz szokta borítani. Kelyhe 
nagy, nyílt vagy félig nyílt; fölállo vagy kissé összehajló, sokáig zölden 
maradó, rövid és molyhos osztványaival tágas és elég mély üregben ülő, 
melynek aljáról inkább vagy kevésbbé élesen kiemelkedő bordák nyúlnak a 
karimára s onnan tovább a gyümölcs dei'ekára, melynek kerekdedségét több
nyire megzavarják. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós, sima, gyöngéd vagy kissé zsíros 
tapintatn, bágyadtan fénylő, elejénte sápadt zöld; értével zöldesbe játszó 
sárga; napos oldalán néha némi igénytelen pirossal belehelt. Pontozata rit
kás; jókora nagy, fahéjszínű pettyekből álló, elég szembetűnő. Rozsda
alakzat csak elvétve fordul elő rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, néha zöldesbe játszó sárga, félfinom, kevéssé 
tömött, elejénte roppanós, később, teljes értével elég porhanyó; leve elég bő, 
cznkros, íinom savanynyal emelt, kellemes,' noha kevéssé fűszeresízü. Mag
tokja nyilttengelyű; nyilt fiókjaiban számos, apró, tojásdad, pirosasbarna, ép 
vagy csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve rövid, tágas kúpalakú. 

Fája. Elég vignövésű, egészséges és edzett; elég korán és bőven termő; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü-
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mölcsözö szervekkel jól beniliázkodiiak, elég lombos, de szellős, gömbalaku 
koronát alkotó. Díszlik mindenfele almaalanyon: inkább való füzéralaku 
vagy törpe fáknak, mintsem szálas fának; mert nagy gyiuuölcseit az erö-
sebb szelek könnyen lehányhatják. Termékeny és kellőleg nyirkos talajban 
diszlik és terem legjobban. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, elég vastagok vagy középvas
tagok, hegyök felé raindinkáDb elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek ; észrevehetöleg bordázottak; csaknem egész hosszukban elég 
sűrűn, de igen finoman fehérmolyhosak, pirossal ái'iiyalt barnák; aljuk felé 
és árnyas félőkön zöldesbarnák: igen api'ó, kerek, fehéres pontokkal elég 
sűrűn, de alig észrevehetöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposhátnak, csaknem háromszögüek, kissé hegyesek, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, hosszan bordázott talapon 
ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszaskuposak, tompa 
hegyűek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, elég vékony, de erős szöve
tnek; széles tojásdadok, itt-ott azonban elég hosszas tojásdadok; hirtelen 
elkeskenyedö és rendszerint félregörbülö, hosszas, éles hegyben végződök; 
laposteknősek vagy főkép a vesszők hegye felé levők, csatornásak, kissé 
íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken tompa vagy itt-ott kissé éles 
fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök közép
hosszú, középvastag, merev és molyhos, tövénél sötét violaszínnel mosott; 
inkább vagy kevésbbé i'ézsunt fölfelé álló. Levé]i)á]hái kissé szárnyaslán-
dsásak, elég tartósak. Virágrűgyet körítő levelei többnyire hosszas és kes
keny kerülékesek vagy csaknem lándsásak, völgyesek, i'endetlenűl hullámo
sak ; merev nyelőkről bokrétásan fölfelé állók. 

Hasonnevei. Belle Dubois; Belle des bois; Ehode-Island; Reinette des 
Danois. 

Leirói. L e r ó y, Did. de pomol. lII. 106. és mások, de a kiknek mű
vei azonban lűncsenek }neg nálam. 

Észrevétel. A kinek módja van fűzéi'alaku fákkal szegélyeziú kertje 
tábláit; ilyen czélra rendszerint a legnagyobb gyümölcsöket szokta válasz
tani. Az itt leirt faj tekintélyes nagyságánál fogva kiválólag alkalmas lesz 
erre a czélra is. 
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242. Göhring renetje. 
(Göhrings Eeinetto.) 

Származása. E jeles almát Göhring, törvényszéki tisztviselő nyerte mag
ról 1831-ben, Oldislelien-ben, '̂ l'hflring'iában. Még napjainkban is kevéssé van 
elterjedve. Ojtóvesszejét 187()-ben kaptam Dr. Lucastól. Iteutlingenböl. Több 
Ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Kittínöleg I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alal<ja. Két végén belapított és többnyire szabálytalan gömbalaku; néha 

lapos gömbalaku; egyik oldalán gyakran hizottabb és emelkedettebb, mint 
a másikon. Zöme többnyire középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csak
nem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis kissé összébblmzódva boltozódik 
és itt, rendszerint fei'dén álh), szűkebb karimában végződik, mintsem száras 
végén. S z á r a rövides vékony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan 
végződő; tágnyilásu, de szűk és mély, tölcséralaku üregbe helyezett, mely
nek falait, sőt néha karimáját is, majd finom, majd kissé érdes, sugarakra 
szakadozó rozsdamáz borítja. Kel yhe nyílt vagy félígnyilt; rendetlenül föl
álló, hosszas, hegyes és sokáig zölden maradó osztványaival tágas és inkább 
vagy kevésbé mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain finom lapos 
ránczok váltakoznak, melyek az üreg karimáján szelíden hullámos emelkedé
seket alkotnak és gyakran, — noha kevéssé szembetünőleg, — lapos bor
dákként a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé meg
zavarják. 

Színe. Bőre vékony, de igen szivós, sima, gyöngéd, de száraztapintatu, 
elég fényes; elejénte sárgás zöld; értével széj) czitromsárga; napos oldalán 
is csak elvétve kap némi, gyinigéd piros árnyalatot. Pontozata ritkás; apró 
fehérrel szegett barnás vagy fahéjszinű pettyecskékből álló, nem szembetűnő. 
Rozsdaalakzatok, néhanéha, nemcsak száras végén, de fölületén egyebütt is 
szoktak mutatkozni. Jellemző e gyümölcsnél, hogy némely i)éldányán, a kely
hes végtől néha a száras végéig is lehúzódó, varrányszerüleg élesen kiemel
kedő vonal észlelhető. 

Belseje. Húsa sárgás, magtokja körül zöldes erekkel jelzett, igen finom, 
tömött, kissé roppanós, de teljes értével velős és porhanyó; leve bő, igen 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze-
resízű. Magtokja nyílt-tengelyű; kissé nyílt, tágas fiókjaiban hosszastojás-
dad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de elég egészséges és edzett; korán és a neki 
kedvező viszonyok közt igen bőven tennő; rendetlenül föl- és szétálló, me
rev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég sürtí-
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lombos, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik miiiflenféle almaalaiiyon; alkal
mas szálas fáuak és nyesés alatt tartva, g-ulatának is. Vidékem mostoha vi
szonyai közt a tartós szárazság-ot megsínylette; minél fogva bizton állítlia-
tom, hogy víg tenyészetéhez és termékenységéhez kellőleg nyirkos földre 
van szüksége. (Tyümölcsei igen jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Számosak, középliosszak,. vastagok, hegyök felé is csak keve
set vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, finoman bordá-
zottak; egész hosszukban sűrűn és finoman molyhosak, vöröses sötétbarnák; 
árnyas felükön és tövük felé zöldesbarnák; apró, kerek, fehéres pontokkal 
ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásdadok, kissé duzzadt
hátnak, alig liegyesek, lapulok, barnáspirosak, nagyi-észt pedig sűrűn fehér-
molyhosak; alig kiálló, három rövid bordával jelzett talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyűek, aljuknál szeny-
nyesbarnák, hegyüknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; néha nagyobbak is, kisebbek is; elég vastag 
és keményszövetűek; tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegy
ben végződök; laposvölgyesek; rendetlenül hullámosak; alig vagy éppen nem 
iveitek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molj'hosak; felső lap
jukon csupaszak, világos-zöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul 
fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, elég vastag, merev és sű
rűn molyhos; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
fejletlenek, ár-idoniuak, de mégis elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
hosszabbak, keskenyebbek és vékonyabbszövetűek, mint a vesszőkön levők, 
csaknem laposak, széleiken rendetlenül hullámosak; rövidebb vagy iiosszabb, 
rugalmas nyelőkről bokrétásan fölfelé állók. 

Hasonnevei, liöhrings gélbe Eeinette; Amtmann (TÖhrings Eeinette. 
Leirói. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 117. és 

Monatshefte 1867. évfolyam 33. lapján, a hol a gyü
mölcs .sikerült szines ábrája is látható. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékére, a hol a föld nyáron át is 
kellőleg nyirkos maradhat, itt, az alföldön inkább beillik e finomízű alma
faj, mintsem hazánk éjszaki, hegyes vidékeire. Az alföldinél hűvösebb ég
hajlat alatt, Oberdieck Jeinsenben és Nienburgban nem találta termékeny
nek s gyümölcseit finoniízüeknek: míg nálam kedvező évjárással nemcsak 
bőven, de igen finomizű gyümölcsöket is termett. 
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243. Harmat-alma. 
(Hoary Morning; Morgenduftapfel.) 

Származása. E szép és jó alma eredetéről csak annyit említenek leírói, 
hogy 1830. körül Angoloi'szágból, fönebbi, zárjel közé tett, angol neve alatt 
kezdett elterjedni. Napjainkban mindentelé el van már terjedve. Ojtóvesz-
szejét I87()-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Gyakran termett már nálam is. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől november végéig; hűvösebb tájakon 
tavasz derekáig is eltart. 

Minősége. I. rendit csemege-, háztartási és piaezos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire lapos gömbalaku; néha csaknem félgömb-alakn; 

többnyíre szabályosan boltozott síkfolületű. Zöme majd középtájra, majd jóval 
alább, száras vége felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül széles, laposas karimában végződik ; kelyhe felé pedig 
majd félgiimbalaknlag boltozódik, majd szelíden összébb húzódva szűk kari
mában fogy el. S z á r a rövides, vastag, fás, töve felé húsos és hízott; néha 
igen rövid és csak húsos buczokként jelenkező: tágnyílásu. de nem mély 
üregbe helyezett, és oda, néha egy-egy húsos dudortól mintegy beszorított. 
Szárüregének sokáig zölden maradó falai majd rozsdamentesek, majd finom, 
fahéjszinü, sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e zárt. néha pedig félíg-
nyilt; boíírétásan fölálló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival 
többnyíre szűk és nem mély üregben ülö, melynek alján lapos dudorkák és rán-
czok láthatók, melyek a karima felé igen elszélesednek és gyakran, bárha 
nem szembetünöleg, az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s annak kerek-
dedségét néha kissé megzavarlak. 

Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, gyöngéd és álltában kissé 
zsírostapintatu; fáján inkább vagy kevésbbé hamvas; ledörzsölve elég fényes; 
elejénte sárgás zöld; értével elég sárga; napos oldalán élénk pirossal sávolt 
vagy szélesebb-keskenyebb csíkokkal becsapkodott, mely színezet a gyümölcs 
árnyas oldalán mindinkább eliialaványultan és csak gyöngéd leheletként szo
kott mutatkozni. Pontozata ritkás, apró, alig szembetűnő; néha azonban a 
piros színben, apróbb-nagyobb, fehéres pettyek alakjában jelenkező, elég 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér a magtok körül pirosas erekkel, a 
bőr alatt pedig rózsaszín árnyalattal, finom, elejénte keménykés, értével pedig 
gyöngéd és porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kelle
mes, illatos és fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; zárt vagy csak 
kissé nyílt fiókjaiban jókoi'a nagy, hosszas tojásdad, pirosasbarna, ép mag
vakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe igen mélyen lehatoló. 
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Fája. Víanöváfiíí, e.o-észséges, edzett: korán és höveii teniiö; elé,? éles 
szögekben fölfelé törekvő, számos á,g-aival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
bernliázkodnak, stíri'ílombos, gömbalakn koronát, alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva gnlafának is. Vidékem 
mostoha viszonyai közt, a több éven át tartó szárazságot kissé megsínylette, 
a mi eléggé mutatia, hogy olyan takjra van szüksége, melyből a nyirkos
ság száraz évek alkalmával se hiányozzék, (lynmölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok ; hegyök félé is csak keveset vékonyodók; elég egyene
sek, noha könyökösek; finoman bordázottak; egész hosszukban sürtín és fino
man molyhosak, pirosasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres 
pontokkal elég sttrün és elég szembetfínőleg pontozottak; rendetlen levél-
Ív özűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, kissé duzzadthátuak, 
tompahegynek, lapulók, sürün fehérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé kiemel
kedő, háromboi'dás talapon ülők. 

Virágriigyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegynek, aljuknál szeny-
nyesbarnák. hegyöknél sürtín fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; nem vastag, de elég keményszöve-
tüek; hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, tompa vagy kissé 
éles hegyben végződök; laposcsatoi-násak; széleiken kissé hullámosak ; alig 
vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylök, világos-zöldek; széleiken előre hajló, tompa 
vagy csak kissé éles fogakkal nem mélyen, de elég sürtín és elég szabályo
san ftírészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag, merev, 
molyhos és tövénél jó darabon violaszin-pirossal mosott; majd vízii'ányosan, 
majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fejletlenek, láiulsásak, elég 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei aránylag hosszabbak, kes.kenyebbek és 
hajlékonyabbszövetüek, mint a vesszőkön levők, nyelők felé többnyire kes
kenyebbek, mint hegyök felé, laposak, hullámosak ; hosszas rugalmas nye
lőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Brouillard; Bednfteter Morgenapfel; Dainty-Apple; Sam 
Kawlings; Bednfteter Apfel, Thauapfel. 

Leiról. L u c a s, lllustr. tlandb. der Obstk. I. 97. és 
lllustr. Mouatshefte, 1867. 6. lapján színes ábrával. 

L e r 0 y, Did. de poinol. ITI. 379. és mások. 
Észrevétel. Hűvösebb tájakra inkább való e becses almafaj, mintsem 

az alföldre : mert itt korán és erőtetve érnek gyümölcsei, fája pedig szenved 
az itt gyakran ismétlődő szái'az évek alatt. Jlosolygó szé[) és jó gyümölcsei 
végett azonban megérdemli, hogy bárhol is helyet szorítsunk számára 
kérteinkben. 
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244. ízletes zöld alma. 
(Grünor Schmockapfol.) 

Származása. Bizonytalan. Erdélyben, különösen a Szászföldön rég idő 
óta nagyban el van terjedve, a hol kétféle ízletes alnrát ismernek és pedig 
az egyik a fönebbi, a másik az Ízletes piros alma: de az erdélyi szakértő 
pomologok mindkét fajt egynek tartják. Nálam csak a lönebbi van meg; a 
másikat nem ismerem s a mit nekem Erdélyből ízletes piros alma név alatt 
küldöttek, valószinüleg hamis faj volt; mert a fönebbitöl nemcsak szini'e, de 
egyébb jellemvonásokban is különböző volt. Lauche, német gyümölcsész, hi
vatkozva (Ihrist „Vollstilndige Poniologie" czinni nunikájára, a hol a Schmeck-
Apfel szintén ie van irva, valószínűnek tartja, hogy ez alma Hollandiából 
származik. Hollandiából származott-e Erdélybe is? E kérdésre határozott fe
leletet nem adhat még a gyümölcsészet irodalma. Ojtóvesszejét 1879-ben kap
tam Vályi Elek, ref esperes barátomtól, Kenteikéről. Több ízben termett 
mái' nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. dec; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Gömbölyded vagy két végén belai)ított gömbalakn; elég szabá

lyosan boltozott; noha szelíden bordásfölűletü. Zöme középtáji-a esik, honnét 
gyakran mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis 
többnyire kissé összébbhnzódva boltozódik s mindkét sarkán laposas, de rit
kán széles karimában végződik. S z á r a rövid vagy rövides, vékony vagy 
középvastag, fás, néha kissé húsos, többnyire bnnkósan végződő; szűk és in
kább vagy kevésbbé mély üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó 
falait némi finom, áttetsző, sugaras rozsda csak néha szokta borítani. K e l y h e 
zárt; fölálló vagy rendetlenül összehajló, hosszas, keskeny, hegyes és moly
hos osztványaival többnyii'e szűk és inkább vagy kevésbbé mély iü-egben ülő, 
melynek alján csinos, la îos dudorkák és falain lapos ránczok és barázdák 
mutatkoznak, de ezek az üreg karimáján elszélesednek és a gyümölcs dere
kára csak kevéssé szembetünőleg vonulnak föl s annak gömbölydedségét alig 
zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, száraz, de gyöngédtapintatu, elég 
fényes; el ej én te sáppadt vagy fehéres zöld; értével világos vagy fehéres sárga, 
itt-ott zöldessel árnyalt; napos oldalán halvány pirossal belehelt s e színe
zetben rövidebb vagy hosszabb, szakadozott, világos véi'piros csíkokkal és 
pettyekkel tarkázott. Pontozata nem sűrű, igen finom, apró, fehéres pettyek
ből álló; nem szembetűnő, liozsdaalakzat csak ott mutatkozik fölületén, a 
jiol a bőr, fejlődés közben sérülést kapott. 
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Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, nem tömött, 
gyöngéd és porlianyó; leve bö, igen cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, sajátszeiiien illatos és ftíszeresiztí. Magtokja nyilttengelyü; több
nyire zárt fiókjaiban szép, tojásdad, világospirosas vagy barna, ép magvakat 
rejtő. Kelielycsöve-inkább vagy kevésbbé hegyes kupalaku. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; korán és elég bőven termo; inkább vagy kevésbbé nyilt 
szögekben fölfelé törekvő, később szétálló és lefelé is görbülő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beniházkodnak, elég lombos, de szellős, terebé
lyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon. Alkalmas szálasfának és 
.léczezet melletti művelésre is. Mindenütt jól díszlik ngyan: de a tartós szá
razságot nálam megsínylette kissé. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; bordázottak; sfirűu és fino
man molyhosak, itt-ott csupaszak, fényesek, pirossal ániyalt sötétbarnák; igen 
apró, kerek, fehéres pontokkal ritkásan és alig észrevehetöleg pontozottak; 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, knposak, laposhátuak, tompa-
hegyüek, lapulók, pirosasbarnák, nagyrészt pedig sűrűn fehérmolyhosak; alig 
kiálló, háromboi'dás talapon ülök. 

Virágriigyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok vagy 
hosszas-tojásdadok; majd rövidke, majd hosszas és félrecsavarodó hegyben 
végződök; lapos-völgyesek vagy csatornásak; nem íveltek; nyelőkről majd 
vízirányosan el-, majd rézsunt fölfelé állók; alsó lapjakon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan íenj'lők, világos zöldek; széleiken 
előrehajló, többnyire apró, éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnye-
lök rövides vagy középhosszú, eíég vastag vagy középvastag, elég merev, 
molyhos és tövénél véi'pirossal mosott; inkább vagy kevésbbé íiyilt szögek
ben fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fejletlenek, ár-idomuak vagy keskeny-
lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszas, keskenykerülé-
kesek, csaknem laposak, hullámosak; hosszas rugalmas nyelőkről csaknem 
vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Schmeckapfel; Schmeketel. 
Leírói. S t o l l , Der Obstgarten, 1881. 16. szám, 186. lapján. 

L a u c h e, Erster Erglmzungsband, 261. lapján és mások is. 
Észrevétel. Hűvösebb tájakra s nem oly mostoha viszonyok közé való, 

mint a milyeneket vidékemen talál. Jtt, az alföldön csak nagyobb folyóvize
ink mellékén vagy kellőleg nyirkos talajban volna nyereséges tenyésztése. 
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245. Kecskeméti vajalma. 
Származása. E jeles nyáii alma valószinttleg Kecskemét liatárában kelt 

magról, a hol rég idő óta nagyon el van terjedve s a hol többféle változvá-
nyát ismerik, melyek azonban egymástól lényegesen nem külömbözuek s a 
mi csekély külömlíség létezik is közöttük, azt vagy a talajbeli különbözés 
vagy a fának fiatalabb vagy idősebb volta okozhatja csak. Ifj. Csókás Jó
zsef, derék honfitársam 1872-ben kétféle vajalmáról küldött nekem ójtóvesszöt 
s később mutatóul gyümölcsöket is. Ezek közül az egyik a „(Tyengehéju-" a 
másik a „Keményhéju-vajalma". Mindkettő termett már nálam is: dö sem gyü
mölcsüket, sem növényzetüket illetőleg, lényeges különbséget nem találtam 
köztük. Később, 1883-bau Katona Zsigmond gyógyszerész és szenvedélyes 
gyümölcsész, barátomtól is kaptam Kecskemétről, leírásra alkalmas gyü
mölcspéldányokat, melyekről e fajt körülményes leírásban ezennel bemutatom. 

Érésideje; Július második fele; hűvösebb tájakon valószuiüleg aug. vé
géig is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege-, de T. rendű piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alalija. Változó; majd hengeres-kupos, majd tojásdad-gömbölyű; több

nyire szabálytalanul boltozott s inkább vagy kevésbbé bordás-föliíletű. Zöme 
a középtájnál alább a száras vég íelé esik, honnét szára felé hirtelen göm
bölyödik s szára körül elég talpasán végződik; kelyhe felé pedig majd sze
líden, majd hirtelen fogyva boltozódik s inkább vagy kevésbbé rövid, tom-
pakupos végben enyészik el. S z á r a hosszas, majd vékony, majd elég vas
tag, fás, de hajlékony; tiivénél inkább vagy kevésbbé húsos, hegyénél bnn-
kósan végződő; sárgás-zöldszhiű, de napos felén pirossal színezett; többnyire 
elég szűk és mély üregbe helyezett s abba egy-egy húsos dudortól nűntegy 
beszorított. K e l y h e zárt; fölálló, törékeuyhegyü, molyhos osztványaival 
többnyire szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain számos ráncz s ka
rimáján hullámos emelkedések láthatók, melyek lapos bordák gyanánt inkább 
vagy kevésbbé észrevehetőleg az egész gyümiUcsön végig nyújtóznak, de an
nak kerekdedségét csak kevéssé zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de elég szívós, sima, gyöngédtapintatu, csaknem 
ragyogó fényes; elejénte élénkzöld; értével sárgás-zöld, mely színezet na
gyobb foltokban csak az árnyékban nőtt gyümölcsökön látszik ki tisztán; 
mert néha az egész fölület rikít(') pirossal van bem()ŝ 'a vagy szelídebb pi-
i'ossal belehelve s közben-közben élénkebb piros, szakadozott csíkokkal tar
kázva. Pontozata alig észrevehető. Kozsdaalakzat csak elvétve találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér; a bőr alatt, — kivált az erősebben színezett pél
dányoknál, — rózsaszínbe játszó, elég finom, könnyű és puha; leve elég bő, 
czukros, némi gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, noha kevéssé fűszeresizű. 
Magtokja nyilttengelyü; kissé nyílt és tágas fiókjai nűndenikében két-három, 
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világos-vörhenyes barna, ép magot rejtő. Kelielycsöve hegyes kúpalakú, a 
gyümölcsbe mélyen behatoló. 

Fája. Erőteljes, vígnövésii, edzett; elég korán és a neki kedvező he
lyen igen bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, nyú
lánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bei'uházkodnak, sü-
rülombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Diszlik mindenféle almaalanyon; 
alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva gulafának is. Még vidékem mos
toha viszonyai közt is jól díszlik: de itt gyümölcsei a Kecskeméten termet
teknél jóval kisebbek és csak kedvező idöjái-ással képes teremni. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé lassudan elvékonj'odók; eíég egyenesek, alig könyökösek; szelí
den bordázottak; csaknem egész hosszukban finoman molyhosak, itt-ott csu-
paszak, simák, csaknem fényesek, pirosasbarnák, aljuk felé pedig zöldesbar
nák; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres pontokkal i'itkásan, de 
elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, szélestalpnak, kerekhegyüek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, három, hosszas bordával ellátott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, szénnyesfehér 
molyhozattal sűrűn takartak. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag, de hajlékonyszövetűek; hosszas to
jásdadok vagy kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben vég
ződök; laposak vagy lapos völgyesek; széleiken rendetlenül hullámosak; kissé 
íveltek és hegyökkel félrecsavarodók; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók; alsó 
lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fény
lök, csaknem sötétzöldek; széleiken tompa vagy kissé éles fogakkal elég sű
rűn, de szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy 
középvastag, merev, molyhos, tövénél violaszinnel mosott; elég éles szögek
ben fölfelé álló. Levéli)álliái ár-idonniak vagy keskenylándsásak, szétállók, 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a 
vesszőkön levők, laposak, hullámosak és gyakran csavai'osan elgörbülök; föl
felé álló, rugalmas nyelőkről csaknem vízirányosan elterülők. 

Hasonnevei. Gyengehéju vajalma; Keményhéjn vajalma. 
Leírói, tudtommal még eddig senkisem irta le. 
Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen ta

lál, egyáltalán fogva nem való e faj; mert itt ritkán terem s gyümölcsei ap
rók maradnak. Homokos és kellőleg nyirkos talajban azonban, hiszem, hogy 
bárhol is képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet kérteinkben számára 
juttatunk. 
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246. Kelyhes piros alma. 
(Eotlior Tiefbutzer.) 

Származása. E jeles alma, melyet kehelyüregének jellemző mélysége 
miatt neveztek el a németek ,,Tiefbutzer"-nak, Württembergben, különösen 
Eeutlingen környékén, mint útszéli fa van leginkább elterjedve. Ojtóvessze-
jét 1871-ben kaptam Dr. Lucastól, Reutlingenböl. Több ízben termett már 
nálam,is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől, oct. végéig; hűvösebb tájakon nyár 
elejéig is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Magasnak látszó tojásdad- vagy kúpos gömbalaku; elég sza

bályosan boltozott sikfölületfí. Zöme középtájra vagy kissé alább, száras 
vége felé esik. honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik 
s szára körül inkább vagy kevésbbé széles, laposas talpban végződik; kelyhe 
felé pedig szeliden összébbhuzódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé szűk 
és szelíden hullámos karimábau fogy el. S z á r a rövides, vékony, fás, moly
hos, szeml)etünöleg bunkósan végződő; szűk és mély tölcséralaku üi'egbe 
helyezett, melynek falait íinom világosbarna vagy faliéjszínű, sugaras rozsda 
szokta rendszerint eltakarni. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; fölálló, de 
hegyökkel hátragörbülő, apró, zöldes és molyhos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé szűk és rendszerint mély üregben ülő, melynek aljáról apróbb-
nagyobb, csinos lapos ránczok sugárzanak a karimára és ezt hullámossá tevén, 
néha a gyümölcs derekára is, de ennek kerekdedségét ritkán és alig zavar
ják meg. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; ele-
jénte bágyadt zöld; értével szalmasárga; napos oldalán, kivált pedig a gyü
mölcs szái'as végén, homályos pirossal belehelt s e színezetben élénkebb
piros, szélesebb vagy keskenyebb, szakadozott csíkokkal szembeiűníileg tar
kázott. Pontozata ritkás; rendetlenül elszórt, barnás vagy faliéjszínű pety-
tyekből álló; itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve 
mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, keménj'kés, rop
panós; leve igen bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes 
fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; fiókjaiban duzzadt-tojásdad, rövidhegyű, 
barna, ép magvakat rejtő. Kelielycsöve i'övid kupaalaku. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és igen edzett; nem korán, de aztán 
ha elérte gyümölcsöző korát, rendesen és bőven termő; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé töi-ekvő, de később szétálló, nyúlánk, de eiöságaival, 
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melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház kodnak, ritkáslombozatú. szellős, 
terebélyes gömbalakii koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; leg
alkalmasabb szálasfának. I\Iindeniitt jól tenyészik ugyan: de, liogy rendesen 
és bőven teremhessen, kellőleg nyii'kos földet kivan. (Tyümöícsei jól állják 
helyüket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé méginkább elvéko-
nyodók ; elég egyenesek, csak alig észrevehetöleg könyökösek; bordázottak; 
elég sűrűn és finoman molyhosak, barnáspirosak; apró, kerek, fehér pon
tokkal ritkásan és nem szembetűuöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögűek, kissé duzzadthátuak, alig 
hegyesek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, hárombordás tala
pon ülők, 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, toinpahegyűek, 
aljuknál szennyespirosak, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középuagyok; elég vastag és keményszövetűek; hosszas tojás
dadok, itt-ott pedig csaknem kerekdedek ; többnyire hosszú, éles hegyben végző
dök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; itt-ott, rendetlenül hullámosak; alig 
iveitek; alsó lapjukon sűrűn molyliosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken jókora nagy, éles fogakkal 
szabálytalanul fűrészesek. Levélnj'elök középhosszú vagy rövides, vastag, 
merev és molyhos, tövénél violasziupiros; nyilt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái keskeny-lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet köritő levelei 
változó-nagyságnak és alaknak, nyelők felé gyakran keskenyebbek, mint 
hegyök felé; többnyire nyelőkkel egy irányban, rézsunt fölfelé állók.. 

Hasonnevei. Lucas Ede többféle, népies nevét emliti föl: de azok az 
irodalomban, a hasonnevek közé nem vehetők föl. 

Leirói. Dr. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 147. Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Észrevétel. Hazánk magasabban fekvő tájékain, külöiiösen országutak 
mellé ültetve, nyereséges volna nagyban is tenyésztenünk: de az alföldön 
csak olyan helyeken volna képes hálásan kifizetni a helyet, melyet a kert
ben elfoglal, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradliat. 
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247. Királyi renet. 
(Reinette royalo; Königliche Reinette.) 

Származása. E kitűnő almafajt, mely sok tekintetben hasonlít a Nemes 
renetliez, de ettől mégis lényeges vonásokban különbözik, Diel, a ki először 
irta le, 1788-ban Metzből és Nancyból kapta: valószínű tehát, hogy Fran-
cziaországból származik; bárha a franczia gyűmölcsészek előtt, úgyszólván, 
napjainkig ismeretlen maradt. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinseiiböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. (ísaknem kitűnőleg I. rendű csemegegyűmölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Aialcja. Kissé változó; többnyire azonban hengeres vagy kiipos gömb-

alaku; kissé szabálytalanul boltozott és szögletesnek látszó, noha pedig 
szembetűnő bordák ritkán nmtatkoznak fölűletén. Zöme középtiljra, néha pe
dig kissé alább, száras vége felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd 
hirtelen gömbölyödik s szára körűi elég széles, laposas talpban végződik; 
kelyhe felé pedig inká\)b vagy kevésbbé összelmzódva boltozódik s kelyhe 
körűi rendszerint szűkebb karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a 
rövides, a kisebb példányoknál pedig csaknem középhosszú, vékony, fás, kissé 
bvinkósan végződő; tágnyílásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek 
falait finom, barnás, sugaras rozsda szokta borítani. K e l y h e nyílt vagy 
félig nyílt ; fölálló, de hegyökkel hátrahajló, hosszas, keskeny, hegyes és 
molyhos osztványaival elég tágas és inkább vagy kevésbbé mély 
üregbe helyezeit, melynek falain számos lapos ráncz s karimáján szelíden 
hullámos emelkedés látható, melyek széles, lapos és nem szembetűnő bordák 
alakjában a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét gyak
ran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, nem sima, hanem kissé érdes és száraz-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte zöldessárga; később világossárga; napos 
oldalán is csak aranysárga és csak elvétve némi igénytelen sárgás pirossal 
belehelt. Pontozata sűrű; jókora nagy, szögletes, fahéjszínű i)ettyekből álló; 
rendszerint igen szembetűnő. Hálózatos rozsdafoltok vagy foszlányok gyak
ran mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömöttes, porhanyó; leve bő, igen czuk-
ros, gyihigéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresizű. Kár, hogy gyak
ran fonnyadni szokott! Magtokja kissé nyilttengelyű: fiókjaiban, hosszas, 
hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid hengeres vagy kúpalakú. 

Fája. Mérsékelt vagy csaknem lassunövésű, de egészséges és edzett; 
korán és igen bőven termő ; kissé nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, gömbalaku koro
nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon: de, mert nagy fát nem nevel, 
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inkább való törpefának, mintsem szálasfának. Mindenütt jól tenyészik: de, 
liog-y rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földre van szüksége. 
Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vékonyak vagy közéi)vastagok; 
egyenesek, kissé könyökösek; bordázottak; egész hosszukban molyhosak, zöi-
desbarnák, napos félőkön pirossal kissé árnyaltak; igen apró, ritkás és nem 
szembetűnő i)ontokkal behintettek ; rendetlen, többnyire azonban elég rövid 
levélközííek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, duzzadthátnak, tonipahegyüek, lapulók, sürün 
fehérmolyhosak ; kissé kiemelkedő, hárombordás talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok^ alig hegyesek, aljuknál szeny-
nyesbarnák, hegyöknél síirün tehéimolyhosak. 

Levelei. Közé])nagyok; elég vékony és hajlékonyszővetüek; hosszas 
tojásdadok; inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; csator
násak; alig iveitek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, bágyadtan fénylők élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, inkább vagy 
kevésbbé éles fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan íűrészesek. Levél-
nyelők középhosszú, közé]i\astag, elég merev, molyhos; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fejletlenek, ár-idouuiak. elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
többnyire kerülékesek, csaknem laposak, hullámosak; szétálló, rövidebb vagy 
hosszabb, merev nyelöki'öl kissé rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Kincsének. 
Leirói. D i e 1, Kcniobstsorten, í. 125. 

0 b e r d i e c k, Ilhisir. Hatidb. der Obstk. IV. 295. 
M a s, Poniol. générale, VIII. 61. és mások. 

Észrevétel. Kisebb, házi kertekben, doucinra vagy paradicsoni-alma-
alanyia ojtva törpe fáknak mindenütt, a hol a föld nyáron át is kellőleg 
•nyirkos maradhat, megérdendi, hogy helyet juttassunk számára. Eladási 
czélra, nagyban tenyészteni már azért sem volna alkalmas; meitgyümölcsei 
fonuyadásra hajlandók. 
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248. Kormos kurtaszáru. 
(Court-peiidu gr is ; &rauer Kurzstiel.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint már 1400-l)an ismeretes 
volt Frankhonban s a XY-dik század elején Eouen környékéről kezdett 
mindenfelé nagyban elterjedni. Napjainkban többféle gyümölcs van ily név 
alatt forgalomban. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Loiiis testvérek 
liires faiskolájából, Plantiéresböl. Több izben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen; mert Lncas Ede leirása teljesen i-áillik. 

Érésideje. Nálam oct. dec; hűvösebb tájakon és kedvezőbb viszonyok 
közt. késő tavaszig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg 1. rendű csemege-, háztartási és piaczos 
gyümölcs. 

Nagysága. Többnyire nagyobb a középszeriínél: gyakran jókora nagy. 
Alakja. Többnyire knpos gömbalakn ; néha lapos gömbalaku ; többnyire 

kissé szabálytalannl boltozott s egyik oldalán liízottabb és emelkedettebb, 
mint a másikon. Zöme a középtájnál többnyire alábl), a száras vég felé esik, 
honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s szára körül 
elég széles, la{)0sas talpban végződik; kelyhe felé pedig mind-mindinkább 
fogyva boltozódik s kelyhe körül többnyire mindig szűkebb karimában vég
ződik, mintsem száras végén. Szá ra rövid vagy igen rövid, közép vastag; 
fás, néha húsos, kissé bnnkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és elég mély 
üregbe helyezett, melynek falait majd finom, majd érdes, gyakran egyes fosz
lányokban az üreg karimáján is túlterjeszkedő rozsdamáz szokta eltakarni. 
Kelyhe nyilt vagy félignyilt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, rövid, 
hegyes és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, de ritkán 
mély üregben ülő, melynek aljáról lapos ránczok indulnak a kaiima felé, 
hol szelíden hullámos emelkedéseket alkotnak s néha széles, lapos bordák 
gyanánt a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kei'ekdedségét meg
zavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, majd sima, majd érdes és száraztapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte világos vagy kissé sárgás-zöld; értével zöldes 
sárga; napos oldalán élénkebb sárga és néha némi bágyadt vörössel belehelt. 
Pontozata elég sűrű; jókoi'a nagy. barnás vagy fahéj színű, szögletes pettyek
ből álló, igen szembetűnő. Rozsdaalakzatok kissebb-nagyobb, szakadozott fol
tokban majd minden gyümölcsön, sűrűbben vagy ritkábban elszórva fordul
nak elő fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, néha sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, igen 
finom, tömött, roppanós, teljes érettségekor pedig velős és porhanyó ; leve 
bő vagy csak elegendő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes. 
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gyöngéden illatos éa fűszeresizü. Magtokja zárt vagy csak kissé nyiltten-
gelyíí; szíík íiúkjaibau kevés ép, tüjásdad, pirosasbarna magot rejtő. Keliely-
csöve kúpalakú, a gyümölcsbe kissé lehatoló. 

Fája. Víguövésü, egészséges és edzett; elég korán és igen bőven termő; 
éles szögekben fölfelé törekvő, sűrű ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruliázkodnak, siírülombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és gulafának is. Mindenütt jól 
diszlik: de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet 
kivan. (Tyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
csak közép vastagok; elég egyenesek, kissé könyökösek; itt-ott finoman bor-
dázottak ; elég sűrűn, de finoman molyhosak, pirosas sötétbarnák, aljuk felé 
zöldesbarnák; igen apró, kerek, fehér pontokkal sűrűn, de nem szembetűnö-
leg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban rövid íevélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposhátuak, tompahegyüek, lapulok, pirosas 
barnák; nagyrészt azonban sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, két szélén 
laposan bordázott talapon ülök. 

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

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetüek ; szép 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegy
ben végződök; laposteknösek; alig vagy éppen nem iveitek; nyelőkről ré-
zsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, bágyadtan fénylök, élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, kissé tompa 
fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides, 
elég vastag és merev, finoman molyhos, tövénél violaszin-piros ; többnyire 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái ár-idonmak vagy keskeny-lándsásak, 
elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, laposak, sze
líden hullámosak; vékony, de merev nyelölaől i'endetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok vagy rég elavultak. 
Leírói. Lucas, lllustr, Handb. der Obstk. I. .505. 

Leroy, Dict. de pomol. III. 235. és mások. Diel és Dittrich, 
német gyümölcsések „Graner Kurzstiel" név alatt, — mikép ezt „Zusátze" 
czímű ^munkája 52-ik lapján Oberdieck kinmtatta, •—a Ganadai renetet írták le. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, a hol a föld nyáron át 
sem veszíti el kellő nyirkosságát; megérdemlené e jeles faj, hogy minden 
keltben helyet kaphasson. Olyan mostoha viszonyok közt azonban, a milye
neket vidékemen talál; kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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249. Loan parménja. 
(Loans-Parmáne; Limonerireinette.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Oberdieck szerint azonban valószinűleg 
Angoloi'szágbül származik, a hol fönebbi neve alatt már a XVII. század vége 
felé ismeretes volt. Napjainkban többféle név alatt van forgalomban a vilá
gon. Csak maga, Diel, háromféle név alatt irta le körülményesen és ter
jesztette mindenfelé. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam meg Oberdiecktöl, Jein-
senböl : de nálam csakhamar elpnsztnlt. Minthogy azonban Kövér Gábor 
barátomnál Aradon, termő fában megtaláltam e fajt s ott, gyümölcsei és nö
vényzete után magamnak lejegyezhettem; máris bemutathatom könüményes 
leírásban is. 

Érésideje. Az alföldön oct. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; többnyire azonban jókora nagy. 
Alakja. Magasnak látszó, kúpos gömbalaku; többnyh'e szabályosan bol

tozott sikfölületű. Zöme a közéjjtájnál alább, a száras vég felé esik, hon
nét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas kari
mában végződik: kelyhe felé pedig el ej én te szelíden, aztán mínd-míndinkább 
fogyva boltozódík s kelyhe körűi szhitén elég széles, laposas és szelíden hul
lámos karimában enyészik el. Szára rövid vagy rövides, középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, mely
nek falait finom, barnás, sugaras rozsda szokta borítani. K e l y h e nagy, 
egészen nyílt; rendetlenül fölálló, széles, hosszas, de gyakran hiányos, moly
hos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas és nem mély üregben ülő, 
melynek alján és falain szelíd, lapos ránczok vagy bordácskák mutatkoznak, 
a melyek a karimát kissé hulíámossá teszik és néha, bár nem szembetünőleg, 
a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé megza
varják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapíntatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sái'gás zöld; értével szép sárga, de a gyümiUcs kelyhes végén zöl
dessel ániyalt; napos oldalán szelíd sárgáspírossal mosott vagy csak bele
helt s e színezetben élénk karnűnpíros, szakadozott csíkokkal és foltokkal 
tarkázott; gyakran a i)irosság mindinkább elhalványultán a gyümölcs árnyas 
oldalára is át szokott húzódni. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, zölddel 
vagy sárgával szegett, fahéjszínű pettyekből álló, a píros színben igen szem
betűnő, liozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárga vagy csak sárgás, magtokja kiirűl zöldessel árnyalt, 
finom, tömött, keménykés, rop])anós, de teljes értével gyöngéd és porhanyó; 
leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű, Mag
tokja zárttengeíyü; zárt fiókjaiban hosszas, karcsú, barna, sovány, de ép 
vagy csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve igen rövid kúpalakú. 
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Fája. VígiiövBsü, egészséges és edzett; korán és bőven termő; nyílt 
szögekben íöltélé törekvő, erős ágaival, mel,yek gyümölcsöző szervekkel jól 
bernházkodnak, siíi-ülombos, terjedelmes gömbalaku koronát alkotó. Díszlik 
míndeníéle almaalanyon; alkalmas szálas fának és gnlaíának is. Mindeniitt 
jól tenyészik : de rendesen és bőven csak ott képes teremni, a hol a föld 
kellő nyirkosságát nyáron át sem veszíti el. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyene
sek, merevek, kissé könyökösek; alig észrevehetőleg bordázottak; hegyök 
felé elég síírfln és finoman molyhosak; aljnk felé, jó darabon fehéi'es hártyá
val takai'tak, pirosas szennyesbarnák; kiemelkedő, jókora nagy, fehéi-es pon
tokkal ritkásan és nem szembetíinöleg pontozottak; rendetlen levélköznek. 

Rügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, duzzadtliátnak, kerekhegytíek, 
lapnlók, sűríín fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, aljnknál szennyes 
barnák; íiegyöknél snrűn fehérmolj'hosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetnek; csaknem ke
rekdedek vagy széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy lapos-völgyesek; alig iveitek; nyelők
ről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjakon molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, elég sötétzöldek; széleiken előre
hajló, éles fogakkal eíég mélyen és elég szabályosan ffírészesek. Levélnyelök 
rövid vagy rövides, elég vastag, merev, molyhos; nyílt szögekben fölfelé 
vagy csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái keskenylándsásak, szétállók, 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságnak, keskenyebbek és 
hosszabbak, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, itt-ott Imllámo-
sak ; rövides, vékony, rugalmas nyelőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Englische Königs-Parmane; Englische Limonienreínette. 
Leírói. D i e 1, Kermbstsorten, XII. 132. és az ezen mnnka folytatása

ként közlött, almákat és körtéket tárgyazó, 1. 114. és 
in . 56. lapjain. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 31Í). Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Észrevétel. E szép és jó téli alma megérdemelné, hogy hazánkban 
mindenütt, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, nagyban is 
szaporítsuk. Olyan mostoha viszonyok közt azonban, a milyeneket vidéke
men talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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250. Normánd szűz. 
(Bello-fille Normaiido.) 

Származása. E szép és nagy alma, mikép neve is nnitatja, Nonnaudiá-
ból szái-mazik, a liol régóta ismeretes. Nagysága és szép színezete levén az 
ö loérdeme, nem csnda, liogy a gyümölcsészek kevés figyelmet fordítottak 
rá, noha pedig megérdemlené azt; mert szépsége mellett csemegegyümölcsnek 
is elég jó és igy, piaczi elárusitásra igen alkalmas. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; hűvösebb tájakon s kedve
zőbb viszonyok közt februárig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczosgyűmölcs. 
Nagysága..Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Magas, kúpos gömbalaku; egyik oldalán gyakran hizottabb és 

emelkedettebb, mint a másikon, kelylies végén pedig rendszerint bordásfölü-
letü. Zöme a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
szelíden gömbölyödik s szára körül inkább vagy kevésbbé szűk, de lai)Osas 
karimában végződik; kelyiie felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább 
fogyva boltozódik s rövid, tompa kúpos véget alkot. S z á r a rövid vagy 
rövides, ritkán emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő; szűk és mély üregbe helyezett, melynek falai majd 
rozsdamentesek, majd barnás, sugaras rozsdamázzal bevontak. K e l y h e 
zárt, néha félig nyílt; bokrétásan fölálló vagy összehajló, molyhos osztvá-
nyaival többnyii'e szűk és elég mély üregben ülő, melynek falain finom lapos 
ránczok s karimáján hullámos emelkedések láthatók, melyek inkább vagy 
kevésbbé észrevehetőleg, a gyümölcs derekáig is eluj'ujtóznak, de ennek 
kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre elég finom, de szívós, sima, száraztapintatu, elég fényes ; 
elejénte sárgás zöld; értével élénk sárga; napos oldalán mosolygó rózsapi
rossal inkább vagy kevésbbé színezett. Pontozata ritkás ; rendetlenül elszórt, 
apróbb-nagyobb, fehérrel szegett fahéj színű pettyekből álló, elég szembetűnő. 
Rozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, gyöngéd, 
kissé laza és könnyű; leve bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyaí 
emelt, elég kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; 
fehérsávos-falu, hosszas fiókjaiban, csaknem tompahegyű, tojásdad, barna, ép, 
néha pedig idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Nálam csak mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; korán és 
bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházküdnak, sűrűlombos, lapos gömbalaku koronát alkotó. Díszlik minden-
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féle alraaalanyon; alkalmas szálas t'áiiak, de még inkább léczezett melletti 
művelésre szárnyas fáknak. Mély termörétegfl vagy iszaplerakodásból álló, 
kellőleg nyirkos talajban díszlik legjobban és terem legszebb gyümölcsöket 
melyek nagyságuk mellett is jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, vastagok, begyök 
felé is csak alig észrevelietőleg vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyö-
kösek ; finoman boi'dázottak; sfín'ín és finoman molyhosak, zöldesbai'nák, napos 
félőkön pirossal színezettek; apróbb-nagyobb, többnyire kerek, fehéres pon
tokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; rövid levélkőzűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, kissé duzzadthátuak, alig hegyesek, lapu
lók sűrűn fehérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, szelíden bor
dázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkuposak, tompahe-
gyűek, sűrűn íehérmol3'hosak. 

Levelei. A vesszők alján igen nagyok, de a vesszők hegye felé csak 
kőzéjjuagyok; vékony és hajlékonyszövetűek; tojásdadok vagy széles tojás
dadok ; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy laposteknösek, széleiken fodrosak inkább, 
mintsem hullámosak; nem íveltek ; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon 
csui)aszak, simák, csaknem ragyogó fényesek, élénk fűzöldek ; széleiken ap
róbb-nagyobb, éles fogakkal elég mélyen és sűrűn, de nem szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, hajlékony, molyhos, alsó felén 
violaszín-piros; nyilt szögekben elálló. Levélpálliái keskenylándsásak, szét-
állók, tartósak. Yirágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, laposak, 
széleiken fodrosak; szétálló, rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Belle-fille du Pays de Canx. 
Leirói. L e r o y, Did. de pomol. lII. 112. Mások tudtommal még nem 

Írták le. 
Észrevétel. Inkább való hazánk emelkedettebb-fekvésü tájékaira, mint

sem az alföldre ; mert az alföldön korán és erötetve érnek gyümölcsei s emiatt 
izök kellő finomságát kifejteni nem képesek ugy, mint a hegyes vidékeken 
termett gyümölcsök. Különben, a hol a főid nyáron át is nyirkos maradhat, 
kivált nagy városok közelében, mindenütt nyereséges volna tenyésztése. 



235 

251. Nyugat szépe. 
(Beauté de l'Ouest; Schönnr aus Westland.) 

Származása. E becses gyümölcs, mely csak a folyó század közepe táján 
kezdett elterjedni, — mikép neve is mntatja, — Amerikából származik. Az 
eddigi leii'ások nem közlenek eredetéről bővebb adatokat. Ojtóvesszejét 1872-
ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől oct. végéig; hűvösebb tájakon december 
végéig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban kúpos gömbalaku; egyik olda

lán többnyire hízpttabb és emelkedettebb, mint a másikon; többnyire szelí
den bordás, néha azonban elég sikfölületn. Zöme majd középtájra, majd kissé 
alább, a száras vég felé esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, 
de kelyhe íelé mégis rendszerint összébblmzódva boltozódik s kelyhe körűi 
szűkebb karimában fogy el, mintsem szára körül. S z á r a rövid, vastag vagy 
középvastag, fás, bunkósan végződő; mély és szűk üregéből, melynek falai 
finom, fahéj színű, sugaras rozsdával vannak bevonva, ritkán emelkedik a szár
üreg karimája színvonaláig. K e l y h e néha zárt, többnyire azonban nyilt 
vagy félig nyilt; fölálló, rövides, törékenyhegyű, molyhos osztványaival elég 
mély és szűk, néha azonban tágas és laposas mélyedésben ülő; melynek falain 
szelíd ránczok nyúlnak a karimái'a, a hol hullámos emelkedéseket alkotnak 
s aztán majd eléggé kiemelkedő, majd elenyésző, lapos bordákként a gyü
mölcsön végig nyújtóznak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, álltában kissé zsirostapintatu; fáján szelíden 
és ritkásan hamvas, ledörzsölve elég fényes; elejénte bágyadtzöld; értével 
zöldessárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga és nagy ritkán 
némi igénytelen nai-ancspirossal színezett. Pontozata ritkás, alig szembetűnő, 
fehérrel szegett fahéj színű pettyek alakjában jelenkező. Rozsdaalakzat csak 
elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér vagy sárgásba játszó fehér, az alföld melegében 
néha jegeczes foltokkal tarkázott, elég finom, porhanyó; leve bő, igen 
czukros, csaknem minden savany nélkül, kellemes, az Aranyszövet almá
ra emlékeztető, finom fűszeresízzel. Magtokja zárt vagy csaknem zárt
tengelyű; fiókjaiban kevés ép magot rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Elég vígnövésfi, egészséges és edzett; korán és szerfölött bőven 
termő; fölálló vagy inkább vagy kevésbbé nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival 
melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sürűlom-
bos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-alanyon; 



alkalmas szálas fának is, gulafának is. Még vidékem mostoha viszonyai 
közt is, ritka évben marad teljesen meddőn, gyiimölcsei jól állják helyü
ket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, liegyiJk felé nűndinkább 
elvékonyodók ; egyenesek, alig könyökösek ; csaknem bovdázatlanok ; sűrűn 
és finoman feliérmolyhosak, olajszinzöldek napos félőkön inkább zoídesbar-
nák; apró, kerek, fehér pontokkal igen gyéren és nem szembetűnöleg pon-
tozottak; rendetlen, többnyire azonban elég hosszas levélközűek. 

Rügyei. Igen kicsinyek, de az erösebb vesszőkön középnagyok, kúpo
sak, alig hegyesek, lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak ; alig kiálló, röviden és 
nem szembetűnöleg bordázott talapon íüök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkuposak, alig hegyesek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Az erősebb vesszőkön jókora nagyok, egyebütt pedig csak kö
zépnagyok ; elég vastag, de nem keményszövetnek; széles tojásdadok, de a 
vesszők hegye felé hosszas és keskeny tojásdadok; csaknem szabályosan el-
keskeiiyedö, hosszú, éles hegyben végződök; inkább vagy kevésbbé lapos-
völgyesek ; széleiken rendetlenül hullámosak; íveltek; alsó lapjukon molyho
sak ; felső la])j]ikon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, csaknem sötét 
zöldek; széleiken jókora nagy, többnyire tompa fogakkal elég mélyen, de 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas, elég vastag vagy közép
vastag, merev és molyhos; rézsnnt fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy 
itt-ott lándsásak, tartósak. Vii'ágrügyet körítő levelei inkább vagy kevésbbé 
széles kerülékesek, laposvölgyesek; fölfelé álló, merev nyelőkről bokrétásan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Beanty of the West; Western Beauty. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, lllustr. Ilandb. der Obstk. IV. 37. 

M a s, Pomol. générale, WIL 191. és mások. 
Észrevétel. Nagyon igénytelenek lehetnek a Nyugat szépei; ha csak ilyen 

almához hasonlíthatók, mely sáppadt zöld színével szépnek egyáltalában nem 
mondható. Amerikában nagyon dicsérik mindenütt: de, annyi egyszer bizonyos, 
hogy nemcsak Eurói)ában, de még Amerikában sem versenyezhet számos, nála 
sokkal jobb almával. Rendkívüli termékenysége végett mégis megérdemli 
hogy egy-egy fának számára is helyet szorítsunk kérteinkben. 
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252. Orosz vas-renet. 
(Russischo Eisen-Eeinettc.) 

Származása. Boldogult Glocker Káról}', barátom Enyingröl, halála előtt 
néhány hónappal, ojtóvesszöket küldött hozzám kedvencz gyümölcsfajairól, a 
végből, hogy azokat, mint az ő hagyatékát, mentsük meg a hazának s ne 
engedjük elpusztulni. E fajok közt volt a fönebbi is. Honnan kapta Glocker? 
nem irta meg. Leírását vagy bárcsak rövid jellemzését még senkitől sem 
olvastam. Nevét még a nálam levő számos catalog egyikében sem találom. 
Minthogy e fajt valóban becsesnek és terjesztésre méltónak találtam; meg 
nem állhatom, hogy azt, fönebbi jellemző neve alatt, melyet húsa töniöttségénél 
fogva valóban is megérdemel, e helyt körülményes leírásban be ne mutassam. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy késő tavaszig 
is eltart. 

Minősége. 1. i-endü csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Többnyire hengeres csonkakupos; elég szabályosan boltozott, 

noha egyik oldalán, gyakran, hizottabb és emelkedettebb is kissé, mint a 
másikon. Zöme középtájra vágj' kissé alább, száras vége felé esik, honnét 
szára felé szelíden gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas karimában 
végződik; kelyhe felé pedig szelíden összébbhuzódva boltozódik s kelyhe 
körűi ferdén álló, szelíden hullámos, de mindig szűkebb karimában fogy el, 
mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy rövides, vékony vagy középvastag, 
fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és elég mély tölcsérakku 
üregbe helyezett, melynek falait többnyire igen finom, barnás, sugaras rozsda
máz szokta eltakarni. K e l y h e jókora nagy, nyilt; fölálló, de hegyökkel 
hátra görbülő, hosszas, széles, sokáig zölden maradó és molyhos osztványaival 
tágas és elég mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain és karimáján 
szelid, lapos bordák és barázdák váltakoznak, a melyek aztán a gyümölcs 
derekán is nyomozhatok, de annak kei'ekdedségét alig zavarják meg. 

Szine. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS, sima, száraz és néha szelíden érdes-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével ai-anysárga; napos 
oldalán, főkép a napszegte példányokon, élénk sárgáspirossal mosott vagy 
belehelt. Pontozata elég sürü; jellemzőleg nagy, cserepesnek látszó, de finom 
rozsdapettyek alakjában jelenkező, elég szembetűnő. Finom, áttetsző, itt-ott 
pedig szelíden érdes, barnás vagy fahéjszinű rozsdaalakzatok majd minden 
gyümölcsön bőven szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött, roppanós, de 
teljes értével elég jjorhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, renetszerű füszeresízzel. Magtokja kissé nyilttengelyű; 
zárt vagy csak kissé nyilt és elég szűk fiókjaiban több kevesebb, tojásdad, 
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pirosas sötétbarna, ép magot rejtő. Kelielycsöve tágas, de rövid és hegyes 
kúpalakú. 

Fája. Vígniövésü, egészséges és edzett; korán és igen böveu termő; éles 
szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsíizö szervekkel jól 
beruliázkodnak, sürülombos, de kellőleg szellős, gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle alma alanyon; alkalmas szálas fának is, gulafának is. 
Mindenütt jól díszlik: de, hogy rendesen és gazdagon teremhessen, kellőleg 
nyirkos földet kíván. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók sőt hegyöknél gyakran bunkósan 
végződök; elég egyenesek, alig könyökösek; szelíden bordázottak; egész 
hosszukban sűrűn és finoman molyhosak, pirosas barnák; apróbb-nagyobb, 
többnyire hosszas pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnőleg pontozottak; 
többnyíre rövid levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, duzzadthátuak, tompahegyűek, lapidók, 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehéi'-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok ; elég vékony, de erös-szövetűek; széles tojásdadok, 
itt-ott pedig kerülékesek; hírtelen elkeskenyedö, rövidke hegyben végződök; 
laposvölgyesek, széleiken hullámosak; nem iveitek, de hegyökkel lefelé gör
bülök ; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyad
tan fénylök, világos-zöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles 
fogakkal elég mélyen és elég szabályosan fürészesek, Levélnyelök rövides, 
elég vastag, merev, molyhos, tövénél violaszinnel mosott vagy csak belehelt; 
nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlödöttek, landsásak, szétállók, 
tartósak. Virágrűgyet köritö levelei kerülékesek, hosszabbak és keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, hullámosak; hosszas, középvastag 
és elég merev nyelőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még eddig senkisem irta le. 
Észrevétel. Szállításra is alkahnas, finomízü gyümölcsei végett, hazánk

ban mindenütt, a hol a föld nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát, 
megérdemlené, hogy nagyban is tenyészszük. 
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253. Osnabrücki renet. 
(RoinoUo d'Osiiabruck; Osnabrücker Heinotte.) 

Származása. E jeles alma származását illetőleg csak annyi bizonyos, 
liogy Németország éjszaki részében, már a folyó század elején, nagyban el 
volt terjedve. Leroy szerint, Clirist, német gyümölcsész ISOS-ben ismertette 
meg először. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtó vesszejét több 
hiteles helyről is megkaptam: de valódinak, a leírásokkal teljesen egyező
nek csak azon fajt találtam, a melyiki'ől 1884-ben Ottnibay Károly, bará
tom Aradról küldött ojtóvesszőt is, leírásra alkalmas gyümölcs példányo
kat iS; 

Érésideje. Vidékemen oct. dec.; hűvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága'. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; majd tojásdad, majd knpos gömbalakii; néha 

pedig két végén kissé belapitott gömbalaku; inkább vagy kevésbbé szabályta-
lannl boltozott, de különben síkfölületű. Zöme a középtájnál alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s 
szára körül elég széles, laposas és hnllamos karimában végződik; kelyhe felé 
pedig rendszerint összébbhnzódva boltozódik s többnyire szűk és tompa kari
mában végződik. S z á r a rövid vagy i'övides, elég vastag vagy középvastag, 
fás, bunkósan végződő; mély és néha igen mély és szűk tölcséralaku üi-egbe 
helyezett, melynek falait, sőt gyakran karimáját is, sűrű barnás vagy faliéj-
színü rozsdamáz szokta eltakarni. K e 1 y h e zárt vagy félig nyilt; össze
hajló vagy fölálló, hosszas, de töi-ékenyhegyű és moljdios osztványaival 
többnyire szűk, lajjos és nem mély üregben ülő, melynek alján és falain sze
líd, lapos ránczok vagy bordácskák láthatók, melyek azonban a kaiimát alig 
teszik hullámossá, de aztán elszélesedve s itt-ott ki is emelkedve a gyümölcs 
derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima száraz és gyakran érdestapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte világos-zöld; értével zöldessárga; napos oldalán 
kissé élénkebbsárga, aztán kissebb-nagyobb terjedelemben elég élénkpirossal 
mosott vagy csak belehelt s e színezetben sötétebbpiros, szélesebb vagy 
keskenyebb, szakadozott csíkokkal is becsapkodott. Jellemző nála, hogy a 
gyümölcs kelyhes végén, kivált pedig kehelyüregének falain, még teljes 
érett koi'ában is megtartja a zöldes alapszínt. Pontozata nem sűrű, apró 
szürkés pettyecskékböl álló, nem szembetűnő. Némely évjáráskoi' a gyümölcs 
fölttletét annjira eltakaija a rozsda, hogy az alapszín csak egyes foltokban 
látszik ki tisztán; míg máskor csak a gyümölcs száras végén jelenkezik 
sűrűn a rozsda, egyebütt pedig csak szórványosan. 

Belseje. Húsa teher vagy kissé sárgásba és zöldesbe játszó feliér, finom, 
tömöttes, de gyöngéd és porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyaj emelt, 
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igen kellemes, fűszeresíztí. Magtokja egészen nyilttengelyű; fiókjaiban több
nyire üsszezsugorodott, idétlen magvakat rejtő. Kelielycsöve tölcséralakii, 
vékony hengerként a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Fiatal koráhan vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges 
és edzett; korán és igen bőven termő; fölfelé törekvő, de később szétálló, 
ritkás ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beinházkodnak, 
ritkás lombozatú, félgömbalaku koi'onát alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon; alkalmas szálas fának és formafáknak is. Mindenütt jól díszlik: de, 
hogy i'endesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kíván. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindinkább 
elvékonyodók ; egyenesek, alig könyökösek; hegyök felé finoman bordázottak; 
elég sűrűn és finoman fehérmolyhosak, pirossal árnyalt sötétbarnák; apró, 
többnyire kerek, fehér pontokkal nem sűrűn, de elég szembetünöleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, duzzadthátuak, alig hegyesek, lapnlók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, két szélén kissé bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Közéjmagyok, tojásdadkuposak, alig hegyesek, aljuknál 
szenynyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vékony és hajlékonyszövetűek; 
inkább vagy kevésbbé hosszas és széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas vagy csak rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy 
laposteknösek; alig vagy éppen nem íveltek; nyelükről csaknem vizirányosan 
elállók; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, jókora nagy, több
nyire kettős, éles fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag vagy elég vastag, merev, 
molyhos, sötétviolaszinnel inkább vagy kevésbbé mosott; nyilt szögekben 
elálló. Levélpálhái keskenylándsásak, tartósak. Virágrűgyet körítő levelei 
változó-nagyságnak, hosszabbak és keskenyebbek, nűnt a vesszőkön levők, 
keiülékesek, csaknem laposak, itt-ott hullámosak; nyelőkről csaknem vizirá
nyosan szétterülök. 

Hasonnevei. Reinette grise d'Osnabruck; Graue Osnabrűcker Eeinette; 
Rothgraue Kelch-Reinette. 

Leirói. D i e l , Kemobstsorten V. 141. és IX. 131. 
L u c a s, Jllustr. Hmidb. der Obsik. I. 343. 
M a s , Le Verger, IV. 95. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 722. és mások. 

Észrevétel. Hazánk magasabban fekvő tájékain mindenütt, de az alföldön 
csak nagyobb folyóvizeink mellékén és ott volna nyereséges nagyban is 
tenyésztenünk, a hol a föld nyáron át sem veszti el kellő nyiikosságát. 
Olyan mostoha viszonyok közt, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal 
jánia tenyésztése. 
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254. Őszi piros rambúr. 
(Rother Herbstrambour.) 

Származása. E jeles almát még a hatvanas évek elején kaptam Bátor-
kesziböl „Sándoi- czái-' liamis név alatt. Több ízben termett már nálam s 
gyümölcseiről csakhamar észrevettem, hogy a név, mely alatt kaptam, nem 
illik fajomra. Minthogy pedig a fajt teijesztésre méltónak találtam ; könyveimben 
szorgalmasan kntattam az ö valódi neve ntán : de csak egyetlenegy gyümölcsöt 
találtam hozzá hasonlót és ez az Őszi piros rambur, melyet Jahn, német 
gyümölcsész az „Illustr. Handbuch der Obstkunde" czímű munkában leiit s a 
mely ö hozzá — Jahnlioz — Belgiumból került. 

Érósideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon hiszem, 
hogy novemberig- is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Majd lapos gömbalaku, majd ismét magasnak látszó, kúpos gömb-

alaku; többnyire szabálytalanul boltozott és szelíden bordásfölületű; egyik 
oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb mint a másikon. Zöme majd 
középtájra, majd jóval alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hir
telen gömbölyödik s szára körül széles, laposas és inkább vagy kevésbbé 
hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig majd félgömbaíakulag majd 
kúposán összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé 
szűk és szelíden hullámos karimában enyészik el. S z á r a igen i'övid, vastag, 
fás, néha húsos, görcsös, bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély 
tölcséralaku üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó falait néha 
finom, néha pedig érdes, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e 1 y h e 
nagy, nyílt vagy félig nyílt; rendetlenül fölálló vagy összeboruló, rövid, 
sokáig zölden maradó és molyhos osztványaíval szabálytalanul kikanyarított 
elég tágas és elég mély üregben ülő, melynek karimájáról inkább vagy ke
vésbbé széles, lapos bordák nyújtóznak végig az egész gj'ümölcsön s en
nek kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő: 
elejénte sáppadt zöld; értével élénk czitromsárga; napos oldalán, sőt gyak
ran köröskörűi, elejénte homályos, később derültre változó, élénkebb vagy 
szelídebb pirossal mosott vagy belehelt s e színezetben sötétebb piros, sza
kadozott csíkokkal vagy csak foltokkal és • pettyekkel is becsapkodott. Pon-
tozata ritkás; apróbb-nagyobb sárgás vagy fehéres pettyekből álló, a piros 
színben elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa kissé sárgásba játszó fehér, elég finom, kevéssé tömött, 
roppanós, de értével elég porhanyó; leve elegendő, czukros finom savanyiiyal 
emelt, elég kellemes, noha kevéssé lűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; nyílt 
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és elég tágas fiókjaiban, zömöktojásdad. bania, ép, gyakran pedig csak idétlen 
magvakat rejtő. Kelielycsöve öblös tölcséi'alakn, a gyümölcsbe elég mélyen 
lehatoló. 

Fája. Fiatal korában vígan, de később csak mérsékelten növő, de folyvást 
egészséges és edzett; nem koi'án, de aztán, lia elérte gyümölcsöző korát, bő
ven termő; föl- és szétálló, erős és merev ágaival, melyek gyümölcsöző szei'-
vekkel jól bernházkodnak, snrnlombos, terjedelmes gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának inkább, mintsem gula-
tának. Mindenütt jól díszlik; de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellő
leg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei nagyságnk mellett is jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók ; elég egyenesek, merevek, kissé könyökö-
sek; szeliden bordázottak; sürnn fehérmolyhosak, pirossal árnyalt sötétbar
nák; csak itt-ott, egy-egy tojásdad, fehér ponttal jelöltek; rendetlen le-
vélközüek. 

Rügyei. íílég nagyok vagy középnagyok, kissé duzzadthátuak, tompa-
hegynek, lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, három rövid bordával 
jelzett talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, torapahegyűek, aljnknál szennyes 
barnák, hegyüknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy igen nagyok; elég vastag.és durvaszövetűek; 
hosszas és széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas és félregörbülő, 
éles hegyben végződök; csatornásak; széleiken rendetlenül hullámosak; kissé 
iveitek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, nem simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; szé
leiken jókoi'a nagy, éles fogakkal mélyen, de nem szabályosan fürészesek. 
Levélnyelök rövid, igen vastag, merev, molyhos ; inkább vagy kevésbbé nyilt 
szögekben fölfelé álló. Levéipálhái hosszas, keskeny lánd'sásak, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire hosszas kei-űlékesek, elég vékony és 
hajlékony-szövetüek, csaknem laposak, hullámosak; kissé fölfelé álló nyelők
ről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. .1 a h n, lllustr. Haitdb. der Obsth. IV. 447. Mások tudtommal 

még nem irták le. 
Észrevétel. Piaczi elárusitásra még az alföldön is nyereséges volna te

nyésztenünk: de, minthogy itt korán és erőtetve érnek gyümölcsei, és igy 
kellő finomságukat kifejteni alig képesek bárhol is, inkább való hazánk emel
kedettebb fekvésű vidékeire, mintsem az alföldre. 
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255. Pamut-alma. 
Származása. E jeles nĵ ári alma Pécs vidékén régóta el van terjedve s 

ott, a piaczokou keresett és kapós gyümölcs. így beszélte azt el nekem bold. 
Náray Imre barátom, a ki Pécs vidékén születvén, gyermek kora óta ismerte 
e fajt. Tőle kaptam meg Aradról, Í877-ben ojtóvesszökben a fajt, mely azóta 
nálam is több ízben termett. Könyveimben hozzá liasonló vagy vele azonos
nak vehető fajt nem találván, hiszem, hogy ez is egyike azon hazai fajok
nak, melyek eddig az ismeretlenség homályában lappangottak, a honnan apró-
donkint, most és ezután kell kiemelgetnünk. 

Érésideje. Nálam július második felében; hűvösebb tájakon, valószínűleg 
csak aug. elejére esik. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kúpos gömbalaku; többnyire szabálytalaiuü boltozott, bordás-

fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
szájj'a felé szelíden gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas és hullámos 
karimában végződik; kelylie felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább 
fogyva, szűk karimában enj'észik el. S z á r a igen rövid, vékony vagy közép
vastag, fás, kissé bunkósan végződő, ritkán emelkedik föl a szárüreg kari
mája színvonaláig; inkább vagy kévésbbé mély és egyenetlenül kiemelkedő 
bordákkal el szűkített üregbe helyezett. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; föl
álló, keskeny, hegyes, zöldes és molyhos osztványaival szűk mélyedésbe he
lyezett s oda mintegy beszorított. E mélyedéskéböl lapos ránczok indulnak a 
karimára s onnan tovább, inkább vagy kévésbbé szembetűnő, lapos bordák
ként, végig az egész gyümölcsön, ennek egyik oldalát hízottabbá tevén s 
kerekdedségét többnyíre megzavarván. 

Színe. Bőre vékony, sima, gyöngéd-, csaknem zsírostapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte világos zöld; értével sárgás zöld vagy zöldessárga; napos 
oldalán igénytelen pirossal belehelt és csak kévésbbé élénk-piros, szakadozott 
csíkokkal és pettyekkel tarkázott. Pontozata nincs vagy észre sem vehető. 
Eozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, könnyű és puha; 
leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, gyöngéden illatos és igen kellemes 
ízű, de csak azon esetben, ha a fáján teljesen meghagytuk érni a gyümölcsöt. 
Magtokja nyilttengelyű; nyílt fiókjaiban számos, szabálytalan tojásdad, piro
sasbarna, ép vagy csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve hosszas kujmlaku, a 
gyümölcsbe jó mélyen lehatoló. 

Fája Mérsékeltnövésű, de egészséges és igen edzett; korán és igen 
bőven teimő; éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de merev ágaival,me
lyek gyflmölcspeczkekkel hamar és sűríínberuházkodnak, ritkás, szellős magas 
gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas-
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fának és gulafának is. Mindenütt jól tenyészik: de bőven, rendesen és szépen 
l'ejlcdött gyümölcsöket csak kellőleg nyirkos talajban képes teremni. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a ián mindaddig, a míg teljesen megérvén ön
maguktól is lelnillanak. . 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha észrevelietőleg könyökösek; 
bordázatlanok, merevek; egész hosszukban sttrüu és finoman molyhosak sötét
barnák; apró, kerek, fehér pontokkal igen gyéren és csak itt-ott pontozottak; 
rövid levélküzüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kissé hosszaskuposak, alig liegyesek, lapulók, 
egymást lazán takaró, sűrűn fehérmolyhos pikkelyekkel borítvák; jól kiduzzadt, 
csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas-kúposak, tomi)ahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek; vastag és keméuyszövetflek; tojásdadok, nyelők felé 
többnyire keskenyebbek, mint hegyök télé; hirtelen elkeskenyedő, inkább 
vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos-
völgyesek; inkább vagy kevésbbé iveitek; alsó lapjukon molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, csaknem sötét-zöldek; 
széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövid vagy rövides, középvastag, merev, molyhos, tövénél, jó darabon, 
violaszin-pirossal mosott; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái többnyire 
fejletlenek, ár-idouuiak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei lándsásak 
vagy keskenykörűlékesek, laposvölgyesek, szelíden hullámosak; merev nyelők
ről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Pamuk alma. (Így nevezik Pécs vidéken.) * 
Leirói. Tudtommal még senkisem irta le 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén, kivált nagy vái'osok köze

lében, piaczi elárusításra méltó volna nagyban is tenyésztenünk. Olyan mos
toha viszonyok közt azonban, a milyeneket vidékemen talál; kevés haszonnal 
járna tenyésztése. 
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256. Patte-de-loup. 
Származása. E jeles téli alma eredetéről Leroy, a ki először irta le, 

semmi bizonyos adatot nem kutatott ki és csakis annyit emlit róla, hogy 
Majna és Loire megyében régóta el van terjedve és ott széltére ismeretes. 
Frauczia „Patte-de-loup" (magyarul : farkas köröm) nevét készakarva liagy-
tam meg; mert nyelvünkön almaelnevezésnek nagyon helytelennek találom 
a „farkas-körmöt"; aztán meg könnyen megeshetik, hogy a Patte-de-loup a 
franczia nyelvben is helyet jelentő szó, a mit magyarra nem szabad átvál
toztatnunk. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek hires 
faiskolájából, Plantiéresból. Több izben termett már nálam is. Fajom való
disága, kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. febr.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. J. rendtí csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is. 
Alakja. Lapos gömbalaku; elég szabályosan boltozott síkfölületü, de 

egyik oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme 
középtájra vagy csak kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
hirtelen gömbölyödik s szára köinil elég széles, laposas tal{)ban végződik; 
kelyhe felé pedig elejénte szeliden, aztán mindmindinkább fogyva boltozódik 
s kelyhe körül szűk, de szintén laposas karimát alkot. S z á r a igen rövid, 
vastag és húsos; néha csak egy kisded buczoknak látszó; tágas és inkább 
vagy kevésbbé mély üregbe helyezett. K e l y h e elég nagy, nyilt vagy félig-
uyilt; fölálló, de hegyükkel liátragörbülő, keskeny, hegyes és molyhos oszt-
ványaival szépen kikanyarított, inkább vagy kevésbbé tágas, de ritkán mély 
és rendszerint lapos tányéralaku üregben ülő. 

Szine. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, nem elég sima, hanem kissé éi'des-
és száraztapintatu, csaknem fénytelen; alapszíne zöld és értével sárga : de 
e színezetből egy-egy foltocska csak elvétve, a gyümölcs szára körül látszik 
ki tisztán: mert az egész fölület elejénte zöldes, később pedig sárgás fahéj-
szími rozsdával van teljesen eltakarva. Pontozata elég sűrű; a rozsdázatból 
fehéres-szürke pettyek gyanánt kilátszó, elég szembetűnő. 

Belseje. Húsa sárgás zöld vagy zöldesbe és sárgásba is játszó fehér, 
igen finom, tömött, roppanós, de teljes értével elég porhanyó; leve elegendő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresizü. Mag
tokja zárttengelyű. Kisded és szűk íiókjaiban tojásdad, hegyes, feketés
barna, ép magvakat rejtő. Kelielycsöve rövid tölcséralaku. 

Fája. Mérsékeltnövésü. de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, de később 
szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
lombos, de szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon ; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt jól tenyészik : de, 
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hogy rendesen és bőven teremliessen, kellőleg nyirkos földre van szüksége, 
(gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, elég vastagok vagy középvas
tagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha kissé 
könyökösek; elég szembetünőleg bordázottak; egész hosszukban sfírfin, de 
finoman molyhosak, pirossal mosott barnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy 
hosszas, fehéres pontokkal sfírűri és elég szembetünőleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé duzzadtliátnak, tompa-
hegyűek, lapnlók, pirosasbarnák, nagyrészt pedig fehérmolyhosak; alig ki
emelkedő, háromí)ordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, szennyesbarnák, hegyök-
nél azonban süi'űn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és elég kemény-
szúvetűek; tojásdadok vagy szélestojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosz-
szas vagy csak rövidke, éles vagy elég tompa hegyben végződök; - csaknem 
laposak vagy laposteknösek; alig íveltek; nyelöki'ől majd vizirányosan el-, 
majd rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupa-
szak, elég simák, csaknem fénytelenek, homályos zöldek; széleiken tompa 
fogakkal szabálytalaiml fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, 
elég vastag vagy középvastag, merev és molyhos; elég éles szögekben föl
felé álló. Levélpálhái többnyire fejletlenek vagy rövidlándsásak, de elég 
tartósak. Virágrügyet köritő levelei változó-nagyságnak, laposvölgyesek, kissé 
hullámosak és kissé íveltek; rézsunt fölfelé álló, merev nyelőkről bokrétásan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. TJ e r o y, Dict. de potnol. IV. 53.5. Mások tudtommal még nem 

írták le körülményesen. 
Észrevétel. Hazánkban még az alföldön is, mindenütt, a hol a viszonyok 

almatenyésztésre kedvezők vagy legalább, a hol a föld kellőleg nyirkos, nieg-
érdemlené, hogy nagyban is tenyészszük Gyümölcseit későn kell leszedni a 
fáról; különben ez is, — habár nem oly mértékben, mint a kormos almák 
legtöbbje, — fonnyadni szokott. 
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257. Piros koronaalma. 
(Bother Kronenapfel.) 

Származása. Régi, bizonj'talan. Németországban, mikép Oberdieck irja, 
régóta és megielietösen el van terjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam 
Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is a fajfán. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam nov. dec; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. Kitünöleg I. i'eiidű csemege- és liáztartási gyümölcs. 
Nagysága. Vidékem mostoha viszonyai közt rendszerint kisebb a közép

szerűnél; kedvezőbb viszonyok közt pedig mindenütt középnagy. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban gömbölyded vagy kúpos gömb-

alaku; egyik oldalán néha hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; 
többnyire kissé szabálytalanul boltozott boi'dásfölületű. Zöme majd közép-
tájra, majd kissé alább, a száras vég felé esik, honnét néha mindkét vége 
felé csaknem egyenlően boltozódik, többnyire azonban kelyhe felé kissé ösz-
szébbhuzódik s kelyhe körül szűkebb karimában fogy el, mintsem szára 
körül, de néha-néha itt is elég szűk karimában végződik. S z á r a rövides, 
vékony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan végződő; elég szűk, de rit
kán mély üregbe helyezett, melynek falait némi finom, sugaras rozsdamáz 
csak néha szokta borítani. K e l y h e nyilt, de a kisebb példányoknál rend
szerint zárt; rendetlenül fölálló vagy összehajló, hosszas, keskeny, törékeny-
hegyü és moljdios osztványaival többnyire szűk és sekély üregben ülő, mely
nek falain számos, la])os ránczocska mutatkozik, mely ránczok a karimát 
szelíden hullámossá teszik s aztán inkább vagy kevésbbé szembetűnő, lapos 
bordák gyanánt a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét 
többnyire megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de elég szívós, sima, gyöngédtapintatu, fáján kissé 
hamvas, ledörzsölve elég fényes; elejénte fehéres zöld; értével szalmasárga; 
napos oldalán homályos [)irossal szelíden befuttatott s e színezetben söté
tebb-piros szakadozott csíkokkal is becsapkodott, néha a pirosság miiid-
mindínkább elhalványultán a gyümölcs árnyas oldalára is áthúzódik. Ponto-
zata ritkás, igen api'ó, alig észrevehető, többnyire csak a piros színben és 
ott is csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskék alakjában jelenkező. 
Rozsdaalakzat csak elvétve találkozik rajta. 

Belseje. Húsa csaknem pirosba játszó sárga, igen finom, tömött, velős 
és porhanyó ; leve bő vagy elegendő, igén czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes fűszeresizű. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyü; 
fiókjaiban szabálytalan tojásdad, csaknem feketés, ép, néha pedig idétlen 
magvakat rejtő. Kehelycsöve kui)alaku, néha pedig csaknem tökséralaku. 
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Fája. Elég vígnövésii, eg-észséges és edzett; kován és a neki kedvező 
helyen igen bőven termő, inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé tö--
rekvö, de később szétálló és lefelé is görbülő, nynlánk és hajlékony ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás lombozatú, lapos 
gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-alanyon, alkalmas szálas fának 
és léczezet melletti művelésre is. Mindenütt jól tenyészik: de csak ott ké
pes szépen kifejlődött gyümölcsöket' bőven és rendesen teremni, a hol gyö
kereivel a földben nyáron át is találhat kellő nyirkosságot. Gyümölcsei jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, karcsúak, hajlé
konyak, hegyök felé mindmindínkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé 
könyökösek; hegyök felé finoman bordázottak; elég síírün és finoman fehéi--
molyhosak, zöldesbarnák, hegyök felé és napos oldalukon pirosasbaraák; apró, 
kei-ek, fehéres pontokkal csak itt-ott és rendkívül gyéren ponfozottak; ren
detlen levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, tompakuposak, laposhátuak, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, szelíden bordázott, elég széles talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkuposak, tompahe-
gyűek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de elég durvaszövetűek ; tojásdadok vagy 
hosszas tojásdadok; kissé hírtelen elkeskenyedö, hosszú, éles hegyben végző
dök; csaknem laposak vagy igen laposvölgyesek; alig vagy éppen nem ível
tek; alsó lapjukon sűrűn fehérmolyhosalí; felső lapjukon sem egészen csupa-
szak, elég simák, (csaknem fénytelenek, homályos fűzöldek ; széleiken jókora 
nagy, tompa vagy kissé éles fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűi'é-
szesek. Levélnyelök rövid vagy rövides, középvastag, elég merev, sűrűn moly
hos; rézsunt fölfelé vagy csaknem vizirányosan álló. Levélpálhái többnyire 
fejletlenek, fonál-, vagy áridomuak, elég tartósak. Vírágrügyet körítő levelei 
többnyíre visszás tojásdadok vagy kerülékesek, csaknem laposak, rendetlenül 
hullámosak; rövides, vékony, rugalmas nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Rother Winterkronenapfel. 
Leírói. Die l , Kermbstsorten I. 89. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. I. 415. és mások. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjárással és 

akkor is inkább kisded, mintsem középnagy gyümölcsöket termett. Ebből 
•sdlágosan kitűnik, hogy az alföldre nem mindenütt ajánlható tenyésztése: de 
kellőleg nyirkos talajban bárhol is érdemes ari'a, hogy minden valamire való 
kertben helyet juttassunk számára és ott, a hol bőven és kellő nagyságú 
gyümölcsöket terem, nagyban is szaporítsuk. 
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258. Piros rozmarin. 
(Eomarin rougo; Rother Eosniarinapfol.) 

Származása. E széi) és becses alma valósziuüleg ( l̂aszlioiiból szánria-
zik; mei't, — Leroy szerint, — I8l7-1jen (-íallesio György olaszgyttniölcsész 
ismertette meg először: de annyi bizon3'os, liogy valódi hazáját Tirolban ta
lálta fel, a hol, kivált Botzeii és Meran környékén, annyira el van terjedve 
és oly nagyban tenyésztetik, hogy ott gyümölcsei világkereskedelmi czikket 
képeznek. Ojtóvesszejét 187()-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Gyakran 
termetet, azóta nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. jau.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltai't. 
Minősége. L rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Váltxizó; többnyire azonban hosszas tojásdad vagy tojásdadkup-

alakn; elég szabályosanboltozott síkfölülettt. Zöme a középtájnál rendszerint alább, 
a szái'as vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körül 
inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik; kelj'he felé pedig rendsze
rint összébbhuzódik s néha szelíd behajlást is alkot, aztán pedig tompakn-
pos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhossza, vékony, fás, kissé 
bunkósan végződő; többnyire szűk és elég mély tölcséralaku üregbe helye
zett, melynek falait rendszerint finom, faliéjszinü, sngaras rozsda szokta el
takarni. K e l y h e jókoi'a nagy, zárt vagy félig nyilt; rendetlenül összehajló 
vagy fölálló, hosszú, hegyes és moljdios osztványaival inkább vagy kevésbbé 
tágas és elég mély üregben ülő, melynek aljáról számos, szembetűnő ráiicz 
sugárzik a karima felé, a hol ezek ormós emelkedéseket alkotnak s aztán 
elenyésző lapos bordákként a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak egyik 
oldalát gyakran hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre finom, de igen SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, csaknem i'a-
gyogó fényes; elejénte sáppadt vagj' sárgás zöld; értével világos sárga; na
pos oldalán, sőt gyakran még az árnyas oldalán is, inkább vagy ke\ésbbé 
élénk karminpirossal mosott vagy csak belehelt s e színezetben élénkebb kar-
minpíros, szakadozott csíkokkal is tarkázott. Pontozata elég sűrű; az alap
színben a bőr alul áttetsző fehéres pettyek alakjában, a piros színben pedig 
sárgával szegett, fehéres vagy faliéjszinü i)ettyek alakjában jelenkező s ez 
utóbbi esetben elég szembetűnő. L'ozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér, néha a bőr alatt sárgás, a magtok körűi pedig zöl
des árnyalattal, finom, kevéssé tömött, porhanyó; leve bő vagy elegendő, czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerűen illatos és fűsze
res ízzel. Magtokja nyílttengelyű; nyílt fiókjaiban számos, pirosas sötétbarna, 
ép, néha idétlen magot rejtő. Keíielycsöve kúpos vagy tölcséralaku, a gyü
mölcsbe csak kevéssé lehatoló. 
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Fája Elég: vígan növő, egészséges, de vidékemen nem eléggé edzett; 
mert levelei nyár folytán, gyakran szenvednek ragyaütésben; nem éppen korán 
de aztán a neki kedvező helyen gazdagon termő; elég éles szögekben föl
felé töi'ekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gjáimölcsöző szervekkel jól 
beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, magas gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Hű
vösebb légmérsékü tájék, kellőleg ijyirkos talaj kell neki, hogy bőven, ren
desen s kellőleg finomízfí gyümölcsöket teremhessen. Nálam, kivált levélze-
tében, megsínyli a tartós szárazságot. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vékonyak vagy kö
zépvastagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, kissé könyö-
kösek, csaknem bordázatlanok; sürfín fehérmolyliosak, violaszin-pirossal ár
nyalt barnák; apró, kerek, fehéres pontokkal majd sűrűbben, majd gyéreb
ben, de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas 
levélközüek. 

Rügyeí. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé hosszasknposak, dnzzadt-
hátuak, alig hegyesek, lapulok, barnáspirosak, nagyrészt pedig sihnn fehér-
molyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kissé hasasknposak, elég hegyesek, pirosasbai'-
nák, nagyi'észt pedig sűn'ín fehérmolyliosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és elég keményszövetnek; tojásda
dok vagy hosszas tojásdadok; inkább vagy kevésbbé hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök; laposvölgyesek; alig vagy ép
pen nem iveitek; nyelőkkel egy irányban rézsunt fölfelé vagy vízirányosan 
elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, bá
gyadtan fénylők, homályos fűzöldek; széleiken apró, többnyire kissé tompa 
fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök i-övides vagy 
középhosszú, közép vastag, elég mei'ev, molyhos; inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, ái'-idomuak, kevéssé tartósak 
vagy pedig keskenylándsásak és ez esetben elég tartósak. Virágrügyet kö
rítő levelei csaknem lándsásak vagy keskenykerttlékesek, csaknem laposak; 
hosszas, rugalmas nyelőkről rendetlenül vagy csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Rother Italienischer Rosmarinapfel; Olasz piros Eozmarin. 
Leírói. () b e r d i e c k, lUustr. Handb. der Obsth. IV. 67. 

TJ e ]• 0 y, Dict. de poiiiol. IV. 764. és mások. 
Észrevétel. Az alföldön, olyan mostoha viszon3^ok közt, a milyeneket 

vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. Hiszem azonban, hogy 
hazánk hegyes-völgyes vidékein csak oly becsesnek találandjuk őt, mint a 
milyennek Tirolban találják. Tegyünk vele kísérletet! 
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259. Pitmastoni ananász. 
(Ananas de Pitmaston; Pitmaston pineaple.) 

Származása. E jeles almát Worcester mellett, Pitmastonban, valószínű
leg Williams, angol gyümölcsész nyerte magról, a kinek a Pitmastoni párat
lan és Pitmastoni arany pepin almákat is köszönhetjük. A londoni kertész-
társulat néhány évtizeddel ezelőtt kezdette elterjeszteni, de a gyümölcsészek 
figyelmét napjainkig sem volt még képes magára vonni. Ojtó vesszejét 1873-
ban kaptam a Simon-Louis testvérek jóhirü faiskolájából, Plantieresból. Több 
ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
Alakja. (!sonka kúpalakú; szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme a kö

zéptájnál alább, a száras vég felé esik. honnét szára felé hirtelen gömbölyö
dik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pe
dig szelíden s néha némi csekély behajlással is fogyva elég vastag, csonká
zott kupalakban végződik. S z á r a majd rövid, vastag és húsos, majd rövides, 
középvastag, fás, kissé bnnkósan végződő; majd tágas, majd elég szűk és 
nem mély üregbe helyezett, melynek falait és karimáját flnom, sugaras rozs
damáz szokta elfátyolozni. K e 1 y h e zárt; fölálló, hosszas, keskeny és moly
hos osztványaival csaknem a fölszinen vagy inkább vagy kevésbbé szűk és 
nem mély, lapos üregben ülő, melynek alja és falai finoman i-ánczosak, de 
karimája csak elvétve mutat némi hullámos emelkedéseket, a melyek azon
ban a gyümölcs derekára nem vonulnak föl, miért is ennek kerekdedsége 
rendszerint szép szabályos. 

Színe. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, száraz és szelíden érdestapíntatu, 
fénytelen; elejénte zöldessárga; értével czitromsárga; napos oldalán is csak 
aranysárga minden pírosság nélkül. Pontozata sűrű; igen apró, barnás vagy 
fahéjszínü pettyekből álló, elég szembetűnő. Igen finom, áttetsző rozsda gyak
ran a gyümölcs egész fölületét el szokta fátyolozni. 

Belseje. Húsa sárgás, igen finom, tömött, porhanyó; leve bő vagy ele
gendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. 
Kár, hogy teljes érése felé fonnyadni szokott! Magtokja zárttengelyű; apró 
és szűk fiókjai mindenikében egy-két, pirosas gesztenyeszínű, ép magot rejtő. 
Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Vígnövésü, egészséges edzett; elég korán, rendesen és elég bőven 
termő; fölálló vagy elég éles szögekben, fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, 
gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon: alkalmas szálas 
fának is, gulafának is. Kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem gazdagon. 
Gyümölcsei jól állják hely őket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy ki)zé|)husszak, elég vastagok 
vagy közép vastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek noha 
kiinj'ökösek; bordázottak; hegyök felé süi'íín és finoman molyhosak; aljnk 
felé csaknem csnpaszak, fényesek, zöldesbainák, hegyök felé pedig vör
henyes barnák; apró, többnyire kissé hosszas, fehéres pontokkal majd sűrűb
ben, majd gyérebben pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpukk, kerekhegyüek, lapnlók, sűrűn íehér-
moljdiosak; kissé kiemelkedő, hosszan és élesen bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszas és elég karcsú 
kúposak, kissé hegyesek, pirosasbarnák, hegyökiiél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és keményszövetűek; inkább vagy 
kevésbbé keskeny tojásdadok; többnyire rövides és fölfelé görbülő hegyben 
végződök; völgyesek; alig iveitek: nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lap
jukon molyhosak; felső lapjukon csnpaszak, elég simák és elég fényesek, 
élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles fogakkal elég 
sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag 
és merev, finoman molyhos és tövénél violaszín ])irossal színezett; inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, 
igen szétállók, igen tartósak. Virágiiigyet körítő levelei hosszabbak és kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, többnyire hosszaskerülékesek, völgyesek, 
iveitek, itt-ott kissé hullámosak; fölfelé álló, rugalmas nyelőkről bokrétásan, 
szétterülök. 

Hasonnevei. Pitmaston pine. 
Leirói. M a s, Pomol. génénile, IX. 181. Másoktól még nem olvastam 

körűiményes leírását. 
Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az 

alföldre; mert az alföld melegében korán és erötetve érnek gyümölcsei és 
igy koránsem oly levesek és jóízűek, mint a mérsékelt-melegű tájíikon ter
mett gyümölcsök, melyek fonnyadásra sem oly hajlandók, mint azok, melyek 
az alföldön termettek. 
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260. Porzsoltféle sóvári. 
Származása. E jeles alma valószínűleg egyike azon számos, jeles 

gyümölcsnek, melyekkel Pomona Erdélyt ajándékozta meg. Maros-Torda 
megyében „Sóvári alma" név alatt ismerik és tenyésztik. Ojtóvesszejét 
1881-ben kaptam Porzsolt Ádám néptanító, barátomtól, Lukafalváról. Nálam 
is termett már a faj fán. Minthogy könyveimben, a külföld gyümölcsei közt, 
hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt hasztalan kutattam; mint ter
jesztésre méltó hazai fajunkat fönebbi névre keresztelve ezennel bemutatom 
körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon januárig söt tovább is tart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jóval nagyobb a közéjtszerünél. 
Alakja. Magas- vagy csaknem tojásdad gömbalaku; néha szabálytalan 

hengeres vagy kúpos gömbalaku; ritkán sík-, hanem többnyire élesen de 
szabálytalanul bordázott-fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras 
vég felé esik, honnét szára felé szelíden fogyva gömbölyödik s szái'a körül 
inkább vagy kevésbbé széles, tompa karimában végződik; kelyhe felé pedig 
majd szelíden, majd elég hirtelen fogyva boltozódík s kelylie körül elég szűk 
karimában enyészik el. S z á r a rövid vagy igen rövid, fás, molyhos, bunkósan 
végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek faJait inkább 
vagy kevésbbé mély barázdák és lapos bordák teszik egyenetlenné s karimáját 
inkább vagy kevésbbé hullámossá. K e l y h e elég nagy, nyilt vagy félignyilt; 
fölálló vagy hegyökkel összeboruló, lövides, molyhos és sokáig zölden maradó 
osztváuyaival elég tágas és elég mély üregben ülő, melynek falai sürün, de 
szelíden ránczosak s karimáján ormós emelkedések váltakoznak, melyek 
szembetünöleg kiemelkedő, lapos bordák gyanánt az egész gyümölcsön végig 
nyújtóznak s azt szögletessé teszik. Jellemző nála, hogy a bordákat elválasztó 
barázda, néha, vágányszerűleg mélyed a gyümölcsbe. 

Színe. Bőre vastag és SZÍVÓS, sima, mintha csiszolt volna, szái'aztapintatu, 
ragyogó fényes; elejénte sárgás zöld; értével élénk világossái'ga; napos 
oldalán szelid pirossal kissé bemosott vagy csak belehelt. Pontozata ritkás; 
többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló, néha alig, néha 
pedig eléggé szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik rajta; de néha 
egy-egy rozsdás szemölcs vagy barnás ragyaszeplö jelenkezni szokott fölületén. 

Belseje. Húsa majd sárgásba, majd zöldesbe játszó fehér, elég finom, 
tömött, porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
illatos és igen kellemes fűszeresizű. Mágtokja nagy és nyilttengelyű; tágas 
és egészen nyilt fiókjaiban számos, apró, tojásdad, pirosasbarna, ép magot 
rejtő. Kehelycsöve kúpalakú. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és bőven termő; 
fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyúlánk 
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ágaival, melyek gyümölcsöző szei'vekkel jól bei'uliázkodnak, ritkás lombozatú, 
szellős, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálas fának és léczezet melletti müvelésre is. Még vidékem mostolia viszonyai 
közt is jól diszlik; de gyümölcsei nem képesek itt rendes nagyságra fejlődni 
s nem is oly levesek, mint voltak az Erdélyből hozzám küldött gyümölcsök, 
miből következtetem, hogy ennek a fajnak is kellőleg nyirkos földre van 
szüksége. Gyíimölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy igen hosszak, vékonyak, hajlékonyak, 
hegyökfelé még inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; hegyök 
felé szelíden bordázottak; csaknem egész hosszukban sürün és finoman moly
hosak, itt-ott csupaszak, pirossal árnyalt sötétbarnák, aljuk felé pedig zöldes
barnák ; igen finom, többnyire hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és itt-ott 
elég szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyii'e azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem liáromszögűek, tompahegyűek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, a vesszők hegye felé hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömöktojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony és liajlékonyszövetüek; tojásdadok, 
itt-ott széles-kerül ékesek; többnyire kissé hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy 
kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; többnyire laposak, itt-ott pedig 
laposvölgyesek; széleiken itt-ott hullámosak; alig íveltek; nyelöki'ől csaknem 
vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken tompa fogakkal 
elég sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy közép
hosszú, középvastag, merev, molyhos, tövénél violaszin-piros ; nyilt szögekben., 
fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, itt-ott lándsásak, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, kertiléke-
sek, laposak, hullámosak, rövides, merev nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még eddig senkisem irta le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb tájékaira való e jeles faj inkább, 

mintsem az alföldre. Hiszem azonban, hogy nagyobb folyóvizeink mellékén, 
kellőleg nyirkos földben, itt is hálásan kifizeti a helyet, melyet számára 
juttatunk. 
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261. Possartféle Naiivia. 
(Nalivia; Vossart's Naiivia.) 

Származása. E jeles alma Possart, törvényszéki taiiácsoslioz Züllicli-
auba Oroszországból, Moszkvából került. Mindenfelé elterjeszteni Diel kez
dette, a ki 1826-ban körülményes leírásban is megismertette e fajt. Ojtó-
vesszejét Oberdiecktól 1872-ben kaptam Jeinsenböl. Több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Kúpos gömbalaku; többnyire szabálytalanul boltozott és Kal-

vilszerűen bordásfölületű; egyik oldalán gyakran lu'zottabb, mint a másikon. 
Zöme többnyire középtájra esik, honnét szára felé majd szeliden, majd hir
telen gömbölyödik s szára körül elég széles, hullámos kaiimában végződik; 
kelyhe felé pedig mindinkább fogyva boltozódik s kelylie körül inkább vagy 
kevésbbé szűk karimában enyészik el. S z á r a majd rövid és vastag, majd 
középhosszú, középvastag, fás bvmkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és 
mély üregbe helyezett, melynek boixlás falait majd mindig, finom, világos
barna, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e 1 j ' h e zárt; bokrétásan vagy 
néha i'endetlenül fölálló, hosszas és finoman molyhos osztványaival szabály
talanul kikanyarított, inkább vagy kevésbé szűk, de többnyire mély üi-egben 
ülő, melynek karimájáról inkább vagy kevésbbé kiemelkedő bordák nyúlnak 
végig a gyümölcsön s annak kerekdedségét rendszerint megzavarják. 

Színe. Bőre elég vékony, de igen szívós, sima, gyöngédtapintatu, fáján 
finoman és ritkásan fehérhamvas, ledörzsölve igen fényes; elejénte bágyadt 
zöld: értével világos czitromsárga; napos oldalán is csak aranysárga min
den pirosság nélkül. Pontozata ritkás; igen apró, barna, alig szembetűnő, 
többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékből'álló. Rozsdaalak
zat csak elvétve mutatkozik fölületén: de egy-egy, szemölcsnemű, rozsdás 
forradás gyakrabban találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, roppanós, 
de teljes értével elég porhanyó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
kellemes fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyü: kissé nyílt fiókjaiban számos, 
hegyes tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve tompa kúpalakú a 
gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő; fölálló 
vagy nyilt szögekben szátálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, elég sürülombos, lapos-gömbalaku koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasíának inkább, mintsem gulafának. 
Mindenütt jól tenyészik: de, hogy bőven és rendesen teremhessen kellőleg 
nyirkos földet kíván. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, liosszak, véko7i3'ak vagy középvastag-ok, he
gyük felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; finoman 
bordázottak ; egész liossznkban elég sűrűn és finoman feliérmolyliosak, pirosas
barnák, aljuk felé finoman fehérlulrtyásak; apróbb-nagyobb, kerek, itt-ott 
pedig hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnöleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szélestalpu kúposak, kissé hegye
sek, lapulók, pirosasbariuik, nagj'részt pedig sűrűn feliérmolyliosak; kissé 
kiemelkedő, három-bordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy igen nagyok ; elég vékony és hajlékonyszöve-
tüek; hosszas szívalakuak, nagyrészt pedig széles tojásdadok; hirtelen el-
keskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; laposteknösek vagy széleiken 
kissé felhajlók; itt-ott, rendetlenül hullámosak; alig vagy éppen nem ível
tek, de hegyökkel lefelé és félre is görbülök; alsó lapjukon sűi'űn molyho
sak ; felső lapjukon csupaszak, nem simák bágyadtan fénylök, homályos fűzöl
dek; széleiken tompa vagy itt-ott éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. 
Levélnyelök rövid vagy rövides, vastag, merev és molyhos, tövénél violaszíii-
piros; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben elálló. Levélpálhái inkább vagy 
kevésbbé kifejlödöttek, lándsásak, tartósak. Virágrügyet köritő levelei vál-
tozó-nagyságuak, kerülékesek, lapos-völgyesek, rendetlenül hullámosak; nye
lőkről ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nalivi; Possart's Moskauer Nalivia. 
Leirói. D i e 1, Kernobstsorten, Almák-körték, IV. 12. 

0 b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. \. 193. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 482. 
Mas, Pomol. générale. X. ITiS. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb foljj-óvizeink mellékén vagy ott 
volna hasznos tenyésztése, a ho! a föld nyáron át sem veszti el kellő nyir
kosságát; de haz.ánk emelkedettebb fekvésű tájékain mindenütt hálásan kifi
zetné a helyet, melyet számára juttatunk. 
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262. Téli piros málna-alma. 
(Rother Winter-Himbeerapfel.) 

Származása. E jeles almafajt Oberdiecknek hazánkból Urbanek, volt 
majtliényi plébános küldötte meg, de azt, hogy ő ismét honnan kapta? nem 
irta meg Oberdiecknek. Valószínűnek tartom, hogy ezen alma is egyike ha
zai gyümölcsfajainknak; mert Urbanek hűségesen tudatta a forrást, a hon
nan az Oberdiecknek, küldött számos gyümölcsfajt beszerezte volt, erről a 
fajról pedig, hihetőleg azért hallgatta el a forrás megnevezését, mert ezt 
itthon találta s nem külföldről szei-ezte be. — Ojtóvesszejét 1871-ben kap
tam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom való-
diságâ  kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec; hűvösebb tájakon tavasz derekáig is eltart. 
Minősége. I. i'endű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Többnyire kúpos gömbalaku; szelíden boidásfölületű; egyik 

oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a kö
zéptájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé majd szelíden 
majd hirtelen gömbölyödik s szára körűi többnyire elég széles, laposas és 
szelíden hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint ösz-
szébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk kari
mában fogy el. S z á r a többnyire középhosszú, elég vékony, fás, bunkósan 
végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett s néha egy-egy hú
sos dudortól oda, mintegy beszorított. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; ren
detlenül vagy bokrétásan fölálló, keskeny, hegyes és mol3dios osztvánj'aival 
többnyire szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain sugáralakban sze
líd, lapos ránczok indulnak a karima felé, a hol szelíden hullámos emelke
déseket alkotnak, aztán pedig elszélesedve, a gyümölcs derekán is elég ész-
revehetőleg végig nyújtóznak s annak gömbölydedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngéd, de száraztapintatu, elég 
fényes; elejénte sárgás zöld; értével bágyadt sárga, miből azonban csak itt-
ott csíllámlik ki tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület elejénte 
komor, később pedig derültre változó vérpirossal van eltakarva s a színezet
ben sötétebb piros, szakadozott csíkokkal is tarkázva. Pontozata nem sűrű; 
apróbb-nagyobb, fehéres pettyek alakjában jelenkező, majd alig, majd eléggé 
szembetűnő. Egy-egy barnás ragyaszeplö • csak itt-ott, de rozsda, kivéve a 
gyümölcs szárüregét, nem szokott rajta mutatkozni. 

Belseje. Húsa vérpirossal itt-ott szelíden árnyalt sárgásfehéi', magtokja 
körül píros erekkel jelzett, finom, gyöngéd, porhanyó ; leve elég bő ; czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és íűszeresízű. Mag-

17 
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tokja nyilttengeljm; inkább vagy kevésbbé nyilt, hosszas és tágas fiókjai
ban heg-yestojásdad, barna, ép, de kevés magot rejtő. Kelielycsöve kúpalakú. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és a neki 
kedvező helyen igen bőven termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, de 
később rendetlenül szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól be
ruházkodnak, elég lombos, de szellős, terebélyes koronát alkotó. Diszlik 
mindenféle almaalanyon ; alkalmas szálas fának és léczezet melletti műve
lésre is. Mindenütt jól tenyészik : de, hogy rendesen és bőven teremhessen, 
kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Ellég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, noha 
könyökösek; itt-ott finoman bordázottak; sűrűn és finoman molyhosak, de 
aljuk felé nagyrészt csupaszak, simák, fényesek, sötét violaszinnel árnyalt 
barnák ; apróbb-nagyobb, kei-ek vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal 
majd sűrűbben, majd ritkábban, de elég szembetűnőleg pontozottak; rendet
len levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, duzzadthátuak, igen tompahegyűek, lapulók, sű
rűn fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, szeiiden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, tompahegyűek, szennyesbarnák, 
hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vékony és hajlékony-
szövetűek; széles tojásdadok ; inkább vagy kevésbbé hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig 
íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előrehajló, jókora nagy, tompa 
vagy kissé éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök hosszas 
vagy középhosszú, elég vastag, rugalmas, molyhos; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé áJló. Levélpálhái többnyire keskenylándsásak, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, hosszabbak és kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, hullámosak; hosszas, 
rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Oberd ieck , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 199. Mások tud-

tommai még nem írták le. 
Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az 

alföldre; mert nálam, száraz évjáráskor, szépen és gazdagon kötődött gyü
mölcseit majd mindig leforrázza a júniusi meleg napsugár. Hiszem azonban, 
hogy kellőleg nyirkos földben, az alföldön is képes lesz hálásan kifizetni a 
helyet, melyet számára juttatunk. 
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263. Uj-kőpepín. 
(New-Eook Pippin; Neuer Steinpepping.) 

Származása. E kitűnő almát folyó század elején Pleasance Vilmos nyerte 
magról a Cambridgeliez közel fekvő barnwelli faiskolájában. Angliában, hol 
1821 körül kezdett elterjedni. Német- és Franciaországban csak a hatvanas 
években vonta magára a leiró gyümölcsészek figyelmet s napjainkban terjed 
már érdeme szerint, mindenfelé. Ojtóvesszejét 187l-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenböl. Több ízben termett azóta nálam is. Fajom valódisága kétség
telen. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; lu'ívösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Két végén jól belapított gömbalaku; többnyire szabálytalannl 

boltozott; mert szélességi átmérője, ha keresztben mérjük, egyik irányban 
szélesebb mint a másik irányban; néha azonban elég szábályostermetü. Zöme 
középtájra vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét mindkét sarka 
felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis rendszerint összébbhu-
zódva boltozódik s mindkét sarkán elég széles, laposas karimában végződik. 
S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag vagy középvastag, fás, néha húsos; 
tágnyilásu, de feneke felé összeszűkülő, elég mély tölcséralaku üregbe helye
zett, melynek falait többnyire finom, fahéjszinű, sugaras rozsda szokta borí
tani. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló vagy összehajló, de 
hegyökkel hátragörbülő, elég széles, hosszas és molyhos osztványaival tágas, 
lapos és nem mély üregben ülő, melynek alján Imsos dudorkák és falain sze
líd lapos ránczok láthatók, melyek azonban a karimát csak néha teszik kissé 
hullámossá és a gyümölcs derekái'a, észrevehetöleg, nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, de szívós, többnyire száraz és kissé érdestapíntatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével szép sárga; napos oldalán, 
kivált a napnak jól kitett példányain sárgás vagy barnásvörössel mosott 
vagy csak beleiielt. Pontozata elég sűrű; rendetlenül elszórt, jókora nagy, 
fahéjszínű, szögletes rozsdapettyekből álló, szembetíinö. Finom vagy kissé 
érdes rozsdaalakzatok kisebb-nagyobb foltokba összefolytan vagy apróbb 
pettyekre sűrűn szétszóródva, gyakran mutatkoznak i-ajta. 

Belseje. Húsa sárgás vagy zöldesbe játszó fehér, finom, tömött, por
hanyó; leve elég bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes 
sajátszerűen illatos és füszeresízű. Magtokja zárttengelyű; szűk fiókjaiban 
széles tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kelielycsöve hengeres vagy töl
cséralaku, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

17* 
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Fája Mérsékeltnövésíí, de egészséges és elég edzett; korán és igen 
bőven termő; fölfelé vagy kissé szétálló, merev ágaival, melyek gyümülcsözö 
szervekkel iiamar és jól beruházkodnak, elég sürülombos, magas gömbalaku 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon ; alkalmas szálas fának is, 
gnlafának is. Vidékem mostoha viszonyai közt az évekig tartó szárazságot 
megsínylette, a mivel aztán elárulta, hogy kellőleg nyirkos földre van szük
sége. Gyümölcsei jól állják helyöket a tan. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, liegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, merevek, 
kissé könyökösek; finoman bordázottak; sűrűn fehérmolyhosak, pirossal ár
nyalt szennyesbarnák; apróbb-nagyobb, többnyire hosszas, fehéres pontokká] 
itt-ott sűrűbben itt-ott gyérebben, de nem- szembetünöleg pontozottak, ren
detlen levélközűek. 

Rügyei. lílég nagyok vagy középnagyok, kissé duzzadthátuak, tompa-
hegyűek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak ; inkább vagy kevésbbé kiálló, három
bordás talapon ülök. 

Virágrügyei. FAég nagyok, zömök tojásdadok, tompahegyűek, szenynyes-
barnák, liegyöknél sűrűn íéhéi'molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; vastag és keményszovetűek; tojásdadok vagy 
széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosszas, 
éles hegyben végződik; laposvölgyesek, rendetlenül hullámosak; alig íveltek 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, simák, fényesek, vilá
gos zöldek;széleiken előrehajló, többnyire tompa fogakkal elég szabályosan 
fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, vastag, merev, sűrűn 
molyhos; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
áridomuak vagy lándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei több
nyire kerülékesek, vékony és lágyszövetüek, csaknem laposak, szelíden hul
lámosak, élénk fűzöldek ; fölfelé álló, merev nyelőkről bokrétásanszétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L e r oy. Dia. de pomol. IV. 485 

0 b e r d i e c k, llhistr. Hímdb. der Obstk. IV. 149. 
Észrevétel. E becses alma megérdemlené, hogy hazánkban mindenütt, 

a hol a föld nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát, nagyban is te-
nyészszük. Olyan mostoha viszonyok közt azonban, a milyeneket vidékemen 
talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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264. Versaillesi renet. (OIv. Verszály-i.) 
(Eeinetto do Versailles; Reinotte von Versailles.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki 1828-ban először irta le körülmé
nyesen, ujal)bkori gyümölcsnek tartja, de eredetéről csak annyit jegyzett föl, 
liogy a faj ő hozzá Cölnből és ide ismét Malinesból, (németül: Mecheln) Bel
giumból került. Még napjainkig sincs érdeme szerint elteijedve. Ojtóvessze-
jét 1872-ben kaptam meg Oberdiecktól, Jeinsenből. Fajfámon több ízben ter
mett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon nyárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alal<ja. Göm\)ölyded vagy tojásdad gömbalaku; többnyire szabálytalanul 

boltozott, inkább vagy kevésbbé bordásfölületü. Zöme középtájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé rendszerint kissé 
összébbhuzódva boltozódik s mindkét sarkán inkább vagy kevésbbé szűk 
karimában végződik. S z á r a rövid vagy igen rövid, középvastag, fás, gyak
ran pedig húsos és bunkósan végződő; majd szabályosan, majd kissé sza
bálytalanul kikanyarított, tölcséralaku és ritkán mély üreg\)e helyezett, mely
nek falai majd rozsdamentesek, majd finom, sugaras rozsdával bevontak. 
K e l y h e zárt, néha pedig félig nyílt; összehajló vagy i'endetlenül fölálló, 
rövides és molyhos osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbé mély tá-
nyéralaku üregben ülő, melynek falain szelíd, lapos ránczok vagy bordács-
kák s karimáján hullámos emelkedések láthatók, a melyek széles lapos bor
dákként inkább vagy kevésbbé szembetünőleg a gyümölcs derekára is fölvo
nulnak s annak kerekdedségét inkál)b vagy kevésbbé megzavarják s a gyü
mölcs egyik oldalát hizottabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre vékony, de sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; elejénte 
halvány vagy fehéres zöld; értével élénk czitromsárga; napos oldalán hikább 
vagy kevésbbé élénkpirossal mosott vagy csak belehelt. Pontozata ritkás; 
rendetlenül elhintett, apró, barnás vagy szürke pettyecskékből álló; itt-ott 
alig, itt-ott elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, roppa
nós; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kelle
mes fűszeresizü. Magtokja zárt vagy kissé nyílttengelyű; szűk fiókjaiban 
egészséges, széi) tojásdad, rövidhegyű vörhenyes- vagy világosbarna magva
kat rejtő. Kehelycsöve hegyes kúpalakú, a gyümölcsbe inkább vagy kevésbbé 
lehatoló. 

Fája. Nálam csak mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; elég korán 
és bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő ága
ival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kel-
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löleg szellős, g'ömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alniaalanyon; al
kalmas szálasfának és nyesés alatt tartva gnlafának is. Mindenütt jól tenyé
szik ugyan: de, liogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földre 
van szüksége. Grjáimölcsei igen jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vékonĵ ak vagy 
közép vastagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé 
könyökösek, hegyök felé finoman bordázottak; elég sűrűn és finoman moly
hosak, homályos barnáspirosak; apróbb-nagyobb, kerek vagj' itt-ott hosszas, 
fehér pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök felé ritkábban pontozottak; ren
detlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, laposak vagy csak kissé duzzadthátuak, tompa-
hegyüek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, 
háromboi'dás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadknposak, tompahe-
gyttek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehénnolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy igen nagyok; vékony és hajlékony szövetűek; szé
les tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; nem íveltek, de 
hegyükkel lefelé és félre is görbülök; alsó lapjukon molyhosak; felső lapju
kon csupaszak, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken apróbb-nagyobb, 
tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vas
tag, merev, molyhos, tövénél violaszinpiros; nyílt szögekben el- vagy rézsvmt 
fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, szétállók, tartósak. Virágrflgyet 
körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, de i'endszerint hosszabbak és 
keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, laposak, hullámosak; rézsunt fölfelé 
álló nyelőkről kissé lankadtan széttei'fllők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e 1, Kernobstsorte7i, almákat és körtéket vegyesen tárgyazó V. 93. 

D i 11 r i c h, Handb. der Obsth. I. 392. Franczia gyttmölcsészek 
még aligha ismerik a Versaillesi renetet; mert csak mint hasonnevet emlege
tik föl a Champagnei renet és a Champagnei kormos renet leírásánál, a me
lyek egyikével sem rokon az itt leirt faj. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy a hol a föld nyáron át is kellőleg nyir
kos maradhat, minden kertben helyet juttassunk számára. Hazánk alma
tenyésztésre kedvezőbb felvidékén, méltó volna nagyban is tenyésztenünk. 
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265. Woltmann renetje, 
(Woltmann's Eeinette.) 

Származása. Bizonytalan. Obevdieck, a ki a gyümölcsészeti irodalomban 
először tesz róla említést, Woltmann, adószedőtől, Zevenből, liová Mecklen-
biirgból névtelenül került e faj, mint igen termékeny és terjesztésre méltó 
gyümölcsről kapott meghatározás végett példányokat és később ojtóvessző-
ket is. Bárha Oberdieck már az ötvenes években í'önnebbi név alatt bemu
tatta is e fajt; még napjainkban sem vonta magára a gyümölcs-leirók figyel
mét. Ojtóvesszejét ]87n-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben 
termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől, nov. elejéig; hűvesebb tájakon tavaszig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy lapos gömbalakn; néha kúpos gömbalakn; 

bárha egyik oldalán néha hízottabb mint a másikon, mégis elég szabályo
san boltozott sikfölületü. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig többnyire 
összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körül mindig szűkebb karimában fogy 
el, mintsem szára körűi. S z á r a rövid, gyakran csak egy húsos buczok; 
tágnyilásu, de szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek falait majd 
finom, áttetsző, zöldes, sugaras, majd pedig kissé érdes, cserepes rozsda-máz 
szokta eltakarni. K e 1 y h e nyílt vagy félig nyílt; fölálló, hosszas, széles, 
zöldes és molyhos osztványaival tágas és elég mély üregben ülő, melynek 
falain csak néha mutatkoznak némi szelíd ránczocskák, de ezek a karimán 
elenyésznek s a gyümölcs derekára, észrevehetőleg, majd sohasem vonul
nak föl. 

Színe. Bőre vékony, de elég szívós, sima, gyöngéd, itt-ott pedig kissé 
érdestapintatu, elég fényes; elejénte sárgás zöld; éi-tével világos sárga; 
napos oldalán gyöngéd sárgáspirossal mosott vagy belehelt s e színezetben 
élénkebb pii'os, szakadozott csíkokkal és pettyekkel is tarkázott; néha azon
ban a pirosság csak egyes, halavány csíkokban jelentkezik rajta. Pontozata 
nem sűrű; rendetlenül elszórt fahéjszinü pettyekből álló; a rozsdamentes helye
ken elég szembetűnő. Rozsda-alakzatok, kivált a gyümölcs kelykes végén, 
sajátszerű, érdes, barnás szilánkokban többször mutatkoznak fölületén és néha 
kisebb-nagyobb, feketés ragyaszeplök is.találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa szép fehér, niagtokja körül zöldes erekkel, finom, gyön
géd, porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; zárt fiókjaiban tojásdad, 
hegyes, pirosasbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku. 



Fája. Elég víg'uövrisü, egészséges, igen edzett; elég koiáu és igen bőven 
termő; éles szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló, sűrű ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól bernházküdnak, siíríílombos, gömbalaku koronát 
alkotó. Díszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szálasfának inkább, mint
sem gnlafának. Mindenütt jól tenyészik: de bőven és rendesen csak kellő
leg nyii'kos talajban képes teremni. Gyümölcsei jól állják liel}áiket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok, 
vagy középvastagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig 
könyökösek, boi-dázatlanok, sűrfín és finoman molyhosak, pirossal kissé árnyalt 
szenuyesbarnák; api'ó, kerek, fehér pontokkal elég sűrűn, de nem szembe-
tűnöleg pontozottak ; rövid levélközüek. 

Rügyei. Igen kicsinyek, rövidek, laposak, tompahegyfíek, lapulók, sűrűn 
fehérniolyhosak; kissé duzzadt, bordázatían talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, kissé hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak. 
Levelei. Elég nagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; hosszas-

tojásdadok ; rövidke, félrecsavarodó, éles hegyben végződök; völgyesek vagy 
csatornásak, széleiken hnllámosak; alig íveltek: nyelőkről rézsunt fölfelé 
állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, igen simák, elég 
fényesek, élénk fűzöldek; széleiken előrehajló, tompa vagy kissé éles fogak
kal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövid, vagy rövides, elég vastag, 
merev, molyhos, tövénél violaszínnel mosott; inkább vagy kevésbbé éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, igen tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei hosszas, keskeny kerülékesek, laposak, hullámosak; 
hosszas, hajlékony nyelőkről kissé lekonynltan szétterülök. 

Hasonnevei. Woltraanns Herbstreiuette. 
Leírói. O b e r d i e c k , Ankituug zur Kenntniss des bestén Obstes, 217. 

lapján. 
W o l t m a n n , Illmtr. Handb. der Obstk. I. .317. Mások tudtom

mal még nem irták le. 
Észrevétel. E jeles alma inkább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, 

mintsem az alföldre; mert itt korán és akkor éinek gyümölcsei, a mikor az 
almáknál finomabb és becsesebb gyümölcsökben is bővelkedhetünk: míg 
hazánk emelkedettebb fekvésű tájékain nemcsak később fognak érni, de 
finomabb-ízűek is lesznek gyümölcsei, mintsem azok, melyek az alföld mele
gében termettek és erőtetve értek. 
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266. Náray renetje. 
Származása. E jeles alma is azon magonczokról keletkezett, a melyekről 

a Jolánka és Pétery károly almákat*) nyertem volt. Fajfává alakított anya-
fájának egyik, ojtatlaiml meghagyott ága 188ő-ben termett először. Minthogy 
a fajt terjesztésre méltónak, becsesnek találtam, bold. Náray Imrének, az én 
testi-lelki jó barátomnak emlékéül, fönnebbi névre kereszteltem el. Náray Imre 
egyike volt az igazi magyar becsületesség tiszteletre legméltóbb alakjainak, 
széles körben ismert jeles ügyvéd; Arad városának mindenkitől, általános 
tisztelt és szeretett polgái'a és az 1881 — 1882. évi országgyűlésen ngyanezen 
városnak függetlenségi-elvű képviselője, a ki életében a gyümölcsészet iránt 
is melegen érdeklődött. (Szül. 1817-ben Meghalt, munkás életének fi.5-dik évé
ben, 1882-ben.) Egy oly talpig derék ember és hazafi, mint ő volt, méltó 
arra, hogy áldott emlékét, közöttünk, egy jó gyümölcs sokáig őrizze meg. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy tavaszig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; nélia kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Többnyire kúpos gömbalaku; elég szabályosan boltozott sik-

fölületű; egyik oldalán hizottabb kissé, mint a másikon. Zöme középtájra 
vagy csak kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe 
körűi inkább vagy kevésbbé szűk kaiimában enyészik el. S z á r a majd 
rövid, középvastag és csaknem húsos, majd középhosszú, vékony, fás, kissé 
bunkósan végződő; tágnyílásn, de szűk és inkább vagy kevésbbé mély üreg
be helyezett, melj'nek falait finom, barnás, sugaras rozsda szokta eltakarni. 
K e l y h e zárt vagy félignyílt; összehajló vagy rendetlenül fölálló, rövid és 
törékenyliegyü osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és nemmélytányér-
alakn üregben ülő, melynek alján és falain finom, lapos ránczok mutatkoznak, 
de ezek a karimán rendszerint elenyésznek és a gyümölcs derekára nem 
vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, száraz és kissé érdestapintatu, 
elég fényes; elejénte sárgás zöld; értével czitrom-sárga; napos oldalán arany
sárga és a napnak jól kitett példányain sárgás pírossal belehelt s e színezet
ben inkább vagy kevésbbé élénkpiros, szakadozott csíkokkal majd sűrűbben, 
majd ritkábban becsapkodott. Pontozata elég sűrű; jókora nagy, barnás vagy 
fahéjszínű pettyekből álló; elég szembetűnő. Finom rozsdapettyek és foszlányok 
elég gyakran mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött,roppanós; 
teljes értével azonban gyöngéd és porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja kissé 

' ) Lásd e munka III . köt. 377. és 379. lapjain. 
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nyiltteiigeljíü; zárt és kisded iiókjaiban, rövid tüjásdad, liegyes, pirüsasbariia, 
ép magvakat rejtő. Kelielycsöve tölcséralku. 

Fája. Viguövésü, egészséges, igen edzett, elég korán és igen bőven ter
mő; éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyü-
mölcspeczkekkel siirfín beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, magas gömb-
alaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle aímaalanyon; alkalmas szálasfának 
is, gnlafának is. Mindenütt jól tenyészik és mikép fiatal fámi'ól látom, még 
tösarjairól is elszapórítliató leszen: de, liogy szépen fejlődött gyümölcsöket 
bőven és rendesen teremhessen, mint majd minden almafa, úgy ez is kellő
leg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok, kegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyö-
kösek; szelíden bordázottak; egész hosszukban sürfín feliérmolyhosak, itt-ott 
csupaszak, zöldesbarnák, napos félőkön pirossal árnyalt barnák; igen apró, 
kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; rövid 
levélközflek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé duzzadthátnak, tompa-
hegyűek, lapnlók, sűrűn feliérmolyhosak; alig kiálló, szelíden bordázott tala
pon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag éskeményszövetüek; 
széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegj'ben végződök; 
csaknem laposak vagy laposvölgyesek; széleiken rendetlenül Imllámosak; kissé 
íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak;felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, csaknem sötétzöldek; szé
leiken jókora nagy, tompa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűré-
szesek. Levélnyeíök rövid vagy rövides, vastag, merev, molyhos; nyilt szögek
ben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, tartósak. Virágrttgyet körítő 
levelei többnyire körfllékesek, többnyire keskenyebbek és lágyabbszövetűek, 
mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, Imllámosak; föl és szétálló, merev 
nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei, Xincsenek. 
Leirói. Még eddig senkisem Írhatta le; mert csak most kezdem for

galomba hozni. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező, tehát kellőleg nyirkos talajjal biró 

vidékeken egyike lesz e faj a legtermékenyebb almafaj oknak; mert gj'ümölcs-
peczkei, még kedvezőtlen viszonyok közt sem pusztulnak el oly hamar, mint 
ezt vidékemen sok nemes almafajnál sajnosán tapasztalom. 
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267. Tiroli fehér rozmarin. 
(Eomarin blanc: Tyroler Weiser Eosmarinapíel.) 

Származása. E széi) és jó alma valószinűleg Tyrolban lépett a világba. 
Botzen és Merán kö)-iiyékén oly nagy mértékben szaporítják, hogy gyümöl
cseivel világkereskedelmet űzhetnek. Többféle Fehér rozmarin alma ismere
tes a gyümölcsészet birodalmában: de szépségre és íinom ízre alig vetekedhetik 
vele a többiek bármelyike is. Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé, de 
nagyban való tenyésztése csak ritka helyen volna ajánlatos; mert fája ritka he
lyen termékeny és gyümölcsei finom ízüket nem mindenütt bírják kifejteni. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Gyakran termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje .Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alal<ja. Hosszas tojásdad vagy kúpos tojásdad; többnyire szabályosan 

boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a 
száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körül 
inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik; kelyhe felé pedig szelíden 
és néha némi behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé hosszas, tompa
kúpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú; néha elég vastag és hűsos. 
többnyíre azonban vékony, fás, kissé bunkósan végződő; szűk és mély, néha 
húsos dudortól még inkább összeszűkített üregbe helyezett, melynek falait, 
gyakran, finom, sugaras rozsda szokta eltakarni, mely rozsda egyes foszlányok
ban az üreg karimájára is fölhúzódik. K e l y h e zárt vagy félignyilt; bokrétásan 
fölálló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztványaival inkább vagy ke
vésbbé szűk és mély üregben ülő, melynek falain finom, lapos ránczok mu
tatkoznak, de ezek karimáját alig teszik hullámossá és szembetűnő, bordás 
emelkedéseket nem alkotnak a gyümölcs derekán, melynek kerekdedsége mind
emellett sem mindig egészen szabályos. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngédtapintatu; ledörzsölve elég 
fényes; elejénte fehéres zöld; értével halvány czitromsárga; napos oldalán 
néha némi igénytelen, bágyadt lángospirossal belehelt. Pontozata ritkás; jó
kora nagy, fehérrel szegett fahéj színű vagy csak a bőr alul áttetsző, fehéres 
pettyekből álló, elég szembetűnő. Rozsda nem, de egyes, pirossal szegett, 
barnás ragyaszeplök gyakrabban mutatkoznak rajta. Értével kellemes illatott 
áraszt maga körűi. 

Belseje. Húsa fehér, a bőr alatt sárgásba játszó, finom, gyöngéd, velős 
és porhanyós; leve igen bő, finom savanynyal emelt, illatos és igen kellemes 
füszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; inkább vagy kevésbbé nyílt, hosszas 
fiókjaiban gyakran számos, néha pedig csak egy-két tojásdad, pirosasbarna, 
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ép magot rejtő. Kehely csöve szűk tölcséralakii, a gyümölcsbe elég mélyen 
lehatoló. 

Fája. Fiatal korában elég- vígan; később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; nem korán és nem is rendesen, de aztán, ha elérte 
gyünaölcsözö korát, a neki kedvező lielyen igen bőven termő; fölálló vagy elég 
éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, magas gömbalaku 
koronát alkotó. Díszlik miudenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, 
gulafának is. Kellőleg nyirkos földben díszlik és terem legjobban. Vidékem 
mostoha viszonyai közt csak olyankor terem kielégítőleg, a mikor az évjárás 
gyömölcstermésre kiválólag kedvező. Gyümölcsei jóliállják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé lassudan elvékonyodók; egyenesek, mere
vek, elég könyökösek; itt-ott kissé bordázottak; hegyök felé elég sűrűn, 
aljnk felé pedig ritkásan fehérmo]3diosak; i)irossal árnyalt sötétbarnák; ap
róbb-nagyobb, kerek, fehér pontokkal hegyök felé ritkásan, aljuk felé elég 
sűrűn és elég szeinbetíinöleg pontozottak; rendetlen, többnyi)'e azonban 
hosszas levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, hosszaskuposak, elég duzzadthátuak, kissé 
hegyesek, lapulók, sííi'űn fehérmolyhosak; alig kiálló, két szélén élesen, de 
nem hosszan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyel. Középnagyok, hosszaskúposak, alig hegyesek, aljuknál 
szenynyes bai'nák, hegyöknel sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és igenkemény-
szövetűek; hosszas tojásdadok vagy hosszas kerülékesek; rövidke, félrecsa
varodó, éles, vagy kissé tompa liegyben végződök; csaknem laposak vagy 
széleiken csak kissé fölhajlók; alig iveitek; nyelőkről többnyire vizirányosan 
elállók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák és 
elég fényesek, világos zöldek; széleiken többnyire kettős vagy .hármas, tom
pa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosz-
szas vagy középhosszú, elég vastag, merev, molyhos; majd vizirányosan el-, 
majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég íiosszak, keskenylándsásak, szét-
állók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire igen Íiosszak, keskeny-
kerülékesek, laposak, hullámosak; igen hosszú, rugalmas nyelőkről leko-
konyultan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
LeirÓI. O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. IV. 65. 

L e r 0 y, Dkt. de pomol. IV. 762. Leirták-e mások is ? kétel
kedem benne. Bivort az Annál, de pomol. czímű nmnka IV. kötetében Fehér 
rozmarin (= Romarin blanc) név alatt, aligha nem az Olasz fehér rozmarin 
almát irta le. mely alma pedig több lényeges vonásban különbözik a föneb-
bitől. 

Észrevétel. Hazánk magasabban fekvő tájékain tegyünk vele kísérletet 
s ott, hol minden tekintetben becsesnek mntatkozik, tenyészszük nagyban is. 
Az aítöldön kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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268. Molcsány zöld a!mája. 
(Verto de Molcsány; Molcsány's Grünling.) 

Származása. E jeles almát Nagy-Bánya határában, eg-y lapályos kaszá
lón, több vadalma fa közt Molcsány Gábor, kir. erdész fedezte föl. Az ojtat-
lanul fölnevekedett s jelenleg mintegy 40 éves anyafáról 1881-ben mutatóul 
néliány szép gyümölcsöt kapván, a fajt becsesnek és terjesztésre méltónak 
találtam. Molcsány Gábor, derék öcsém, kinek hazai gyümölcsészetünk iránti 
meleg érdeklődéséről több ízben volt alkalmam meggyőződni, szíves volt 
nekem ojtóvesszöt is küldeni e fajról, mely azóta nálam is bemutatta gyümöl
cseit, melyek mindenben egyeztek a Nagy-Bányáról kapott gyümölcsökkel. 
Mint eredeti, önálló fajt fönebbi név alatt ezennel bemutatom körülményes 
leírásban. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyibnölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Gömbölyded vagy két végén kissé belapított gömbalaku; elég 

szabályosan boltozott síkfölületű, de egyik oldalán néha hízottabb és emel
kedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé 
csaknem egyenlően boltozódik s mindkét sarkán elég szűk, de laposas kari
mában végződik. S z á r a igen rövid, fás, bunkósan végződő; többnyire sza
bályosan kikanyarított, szűk és nem mély üregbe helyezett, melynek sokáig 
zölden maradó falait finom, barnás, sugaras rozsda szokta többnyire csak 
részben és nem egészen eltakarni. K e l y h e kicsi, nyílt vagy félig nyílt; 
fölálló vagy összehajló, rövid, törékenyhegyü és molyhos osztványaival szűk 
és elég mély csészealaku üregben ülő, melynek aljáról finom, lapos ránczok 
indulnak a karima felé, de ezek a karimát alig teszik hullámossá és a gyü
mölcs derekára szembetünőleg ritkán vonulnak föl; miért is ennek kerekded-
sége rendszerint szabályos. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, általában zsirostapintatu, bágyad
tan fénjiő; elejénte sáppadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán, főkép 
a napnak jól kitett példányain szelíd pirossal mosott vagy csak belehelt. 
Pontozata elég sűrű; szabálytalanul elhintett, apró, fahéj színű vagy csak a 
bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékből álló, a gyümölcs értével alig szembe
tűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve fordul elő rajta. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, finom, tömöttes, roppanós; leve bő, czukros, 
finom savanynyal emelt, igen kellemes, a Török-Bálint almára emlékeztető 
fűszeresízű. Magtokja nyílttengelyű; kissé nyílt, kagylóalaku fiókjaiban zömök-
tojásdad, pirosasbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös hengeres, a gyü
mölcsbe egész a magtokig levonuló. 
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Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; tol- és szétálló ágaival, melyek gyüraölcsözö szervekkel liamar és jól 
beruházkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, göinbalaku koronát 
alkotó. Díszlik mindenfele almaalanyon; alkalmas szálasíanak inkább,mintsem 
gulaíának. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik és ritka év
ben marad teljesen meddőn. (Tyümíilcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középliosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok; hegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, merevek, alig 
könyökösek; szelíden bordázottak; elég sűrűn és finoman molyhosak, itt-ott 
csupaszak, simák, fényesek, vörössel árnyalt sötétbarnák; api'ó, többnyire 
kei'ek, fakó pontokkal itt-ott sűrűbben; itt-ott gyérebben pontozottak;rendet
len, többnyire azonban elég rövid levélköznek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé duzzadthátuak, tompa-
hegyüek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, laposan bordázott 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tampahegyüek, aljuknál szennyes
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vastag, de nem keményszövetfíek; széles 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas vagy rövidke, éles hegyben vég
ződök; laposteknősek; alig iveitek; alsó lapjakon molyliosak; felső lapjukon 
csupaszak, nem elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken elő
rehajló, elég éles fogakkal szabálytalanul íYírészesek. Levélnyelök közép
hosszú, vastag, merev, finoman molyhos, tövénél sötét violaszinnel mosott; 
nyilt szögekben vagy rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy ár-idomuak, 
kevéssé tartósak. Virágrügyet köi'ítő levelei változó nagyságnak, keskenyeb
bek, mint a vesszőkön levők, többnyire kerülékesek, csatornásak, íveltek; 
í'öláíló, rövides, rugalmas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Ekkoráig még senkisem irta le. 
Észrevétel. Kellőleg nyirkos földben bárhol is megérdemelné, liogy nűn-

den kertben helyet juttassunk számára: de hazánk emelkedettebb fekvésű 
tájékain mégis ajánlatosabb volna tenyésztése, mintsem az alföldön; mert ott 
tartósabbak gyümölcsei; míg itt az alföldön téli gyümölcsből ősziekké válnak. 
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269. Téli czitromalma. 
(Eeinetto du roi; Wintor-Cifcronanapfel.) 

Származása. E becses alma valószinűleg Németországból származik; 
mert Frankóniábaii, a Rajna mellékén és Württenbergben régóta nagyban el 
van terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több 
ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésitleje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. II. rendű, nélia pedig csaknem I. rendű csemege- és háztar

tási gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint jókora nagy. 
A!al<ja. Többnyire kúpos gömbalaku; egyik oldalán kissé hizottabb és 

emelkedettebb, mint a másikon; különben csinos termetű. Zöme néha kö
zéptájra, többnyire azonban alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
szelíden gömbölyödik s szára körül inkább vagy kevésbbé széles, laposas 
talpban végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik 
és kissé ferdén csonkázott, kúpos végben enyészik el. Szára rövides, rit
kán emelkedik a szármélyedés karimájának színvonala fölé, elég vastag vagy 
középvastag, fás, molyhos, bunkósan végződő; tágnyilásn, de szűk és mély 
tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai néha rozsdamentesek, néha 
pedig finom, sugaras rozsdával bevontak. Kelyhe zárt, néha pedig félig 
nyílt; bokrétásan fölálló, hosszas, hegyes, molyhos és többnyire törékeny-
hegyű osztványaival kevéssé tágas, de többnyii-e elég mély üregben ülő, 
melynek falain szelíd, lapos ránczok nyúlnak a karima felé s ott szelíden 
hullámos emelkedéseket alkotnak, melyek majd szélesebb, majd keskenyebb, 
szabályos, lapos bordák alakjában az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s 
annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre elég vastag és szívós, sima, gyöngéd, csaknem zsírosta-
pintatu, elég fényes; elejénte világos zöld; értével szép czitromsárga; na
pos oldalán sárgás homályospirossal szelíden belehelt s a napnak jól kitett 
példányain világos vérpirossal is bemosott, mely színezet rendszerint hir
telen megszakad olyan helyeken, a hol a gyümölcsöt ág vagy levél takarta 
el. Pontozata ritkás, jókora nagy, fehéi-es pettyekből álló, s a piros színben 
elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok vagy barnás ragyaszeplők csak gyéren 
fordulnak elő rajta. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, félfinom, kevéssé tömött, porhanyó; leve 
igen bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, kellemes, noha nem mindenkor 
kellőleg fííszeresízű. Magtokja nyílttengelyű; tágas és nyílt fiókjaiban hosz-
szas, hegyes, barna, többnyire idétlenül fejlődött magvakat rejtő. Kehely-
csöve tágas tölcséralaku, a gyümölcsbe csak kevéssé lehatoló. 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak méi-sékelten növő, de egész
séges és edzett; elég korán és bőven termő; rendetlenül föl- és szétálló, 
merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bei'uliázkodnak, elég lom
bos, de szellős, terjedelmes gömbalaku koronát alkotó. Mindenféle alma
alanyon díszlik; szálas fának és bokoralaku fának is alkalmas. Még vidé
kem mostoha viszonyai közt is jól tenyészik: de, mikép tapasztalom, gaz
dagon csak akkor képes itt teremni', lia az időjárás különösen kedvező az 
almatermésre. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók ; elég egyenesek, mei-evek, alig könyökösek ; 
csaknem bordázatlanok; ritkásan és finoman molyhosak, violaszinpirossal 
árnyalt barnák ; napos felükön flnom, fehéres hártyával bevontak; apróbb-
nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem szembe-
tünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélköztíek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, laposhátnak, tompahegyüek, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bordázott, elég széles 
talapon ülök. 

Virágriigyei. Elég nagyok, tojásdadok, vagy hasaskúposak, tompahegyüek, 
aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy csak középnagyok; vastag és elég kemén3'szö-
vetüek ; széles tojásdadok; itt-ott széles kerülékesek ; hirtelen elkeskenyedö, 
rövidke, éles hegyben végződök; laposteknősek vagy la])osvölgyesek; alig 
íveltek ; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken 
előrehajló, éles fogakkal elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövides vagy középhosszú, igen vastag, jnerev, molyhos, tövénél 
violaszínnel befuttatott; majd vízirányosan el-, majd i'ézsvmt fölfelé álló. 
Levélpálhái áridomúak vagy lándsásak, szétiillók, elég taitósak. Virágrügyet 
köiítö levelei változó-nagyságúak, laposak, rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Königsreinette ; Citron d' hiver (?) *) 
Leírói. D i e 1, Kemobstsorten, VI. 264. és az almákat és körtéket tár-

gyazó ]I. J27. 
Oberdieck, Illustr. Handb. der Obsth. I. 191. 
Mas, Le Verger, IV. 27. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonĵ ok közt, a milyeneket vidékemen 
talál, kevés haszonnal járna tenyésztése : de kellőleg nyirkos talajban, bár
hol is képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet kérteinkben számára jut
tatunk. 

*) A mit Diel, az itt idézett helyeken, o két hasonnév alatt leir, aligha azonos a 
fönebbivel; mert leirása lényeges vonásokban különbözik az OberJieck és Mas leírásától. 
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270. Piros csörgő-alma. 
(Eother Basselapfel.) 

Származása. E becses, háztartási gyümölcs valószinfíleg Németoi-szágból 
származik. Diel, a ki először ismertette meg körülményes leírásban, Ascliaf-
fenbm-g mellől, Bajorországból kapta volt e fajt. Napjainkig nincs még kel
lőleg elterjedve. Ojtó vesszejét bold. Kövér Gusztáv, kincstári bérlőtől, Megy-
gyes pusztáról kaptam 1874-ben. Több ízben teimett már nálam is. Fajom 
valódiságáról elég módon volt meggyőződnöm. 

Érésideje. Nálam nov. február; liűvösebb tájakon késő tavaszig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű liáztaitási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Majd tompakupos, majd hosszashengeres; inkább vagy kevésbbé 

szelíden bordásfölületű. Zöme a középtájnál többnyire alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körűi elég széles 
és szelíden hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig inkább vagy 
kevésbbé szelíden fogyva boltozódik s kelyhe körül, néha még szélesebb 
karimában végződik, mintsem szára körűi. Szára rövides vagy középhosszú, vé
kony, fás, néha húsos; szabálytalanul kikanyarított, mély és szűk üregbe helyezett, 
melynek falait finom, sárgaras rozsda szokta gyakran eltakarni. K e l y h e 
jókora nagy, nyílt vagy félig nyílt; összehajló vagy fölálló, de hegyökkel 
hátragörbülő, elég hosszas, hegyes, molyhos és sokáig zölden maradó oszt-
ványaival mély és szűk, ráuczos vagy finoman bordásfalu üregben ülő, mely
nek karimáján hullámos emelkedések váltakoznak, a melyek inkább vagy 
kevésbbé szembetűnő, lapos bordák alakjában a gyümölcs derekára is átvo
nulnak s ennek kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, elejénte száraz, de álltában 
zsírostapintatu, elég fényes; elejénte sáppadt zöld; értével bágyadt sárgás
zöld; napos oldalán és a napnak jól kitett példányain homályos vérpirossal 
inkább vagy kevésbbé szelíden bemosott s e színezetben kissé sötétebb-piros, 
szakadozott csíkokkal is szelíden becsapkodott. Pontozata ritkás, szabályta
lanul elhintett, barnás vagy csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló, 
elég szembetűnő. Eozsda csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesfehér, elég finom, tömöttes roppanós és 
pezsgő; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, nem fűszei'es ugyan, de 
igen kellemes-ízű. Magtokja nyilttengelyű; fiókjaiban éj) vagy ĉ sak idétlen 
magvakat rejtő. Kehelycsőve kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; elég korán, csaknem rendesen és 
igen bőven termő; kissé rendetlenül fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos, terjedelmes gömb-
alaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának 

18 
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és léczezet melletti művelésre is. JliiKlenütt jól díszlik ugyan: de,hogy ren
desen, szép és nagy gyümölcsüket bőven teremhessen, kellőleg nyirkos föl
det kíván. Gyümölcsei nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hossszak, elég vastagok, hegyök felé elvé-
konyodók; egyenesek, noha kissé könj^ökösek; hegyök felé bordázottak; elég 
sűrűn és finoman fehénnolyhosak, napos félőkön sötétbarnák, árnyas félőkön 
világos pirosasbarnák; apró, kerek, • fehéres pontokkal aljuk felé sűrűbben, 
hegyök felé gyérebben pontozottak; rendetlen vagyis majd hosszas, majd 
középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, itt-ott jókora nagyok, laposhátuak, tompahegyűek, 
lapulók, barnával tarkázottak, sűrűn fehénnolyhosak; alig kiálló, de elég 
szembetűnő] eg bordázott, széles talapon iUök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, 
pirosas barnák, nagyrészt pedig sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; vastag és igen keményszövetűek; hosszas tojásdadok; 
hii'telen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződik; lapos völgyesek vagy 
csatornásak; nem iveitek; széleiken kissé fodi'osak vagy hullámosak; alsó 
lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylök, világos 
zöldek; széleiken többnyire kettős, tompa vagy kissé éles fogakkal elég 
mélyen és sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Ijevélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, elég vastag és merev, molyhos, tövénél violaszínnel befuttatott; 
rézsunt fölfelé álló. Ijevélpálhái hosszas és keskenylándsásak, kissé szét-
állók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságuak, többnyire ke-
rülékesek, laposak szelíden Imllámosak, nem íveltek; hosszas, rugalmas nye
lőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Grosser rother Rasselapfel. 
Leírói. D i e 1, Kcrnobstsorten, IV. 42. mások tudtommal még nem 

írták ,le. 
• Észrevétel. Fájának termékenysége s gjliniölcseinek a földmívelő népnél 

kapós volta nűatt megérdemelné, hogy hazánkban is mindazon helyeken, a 
hol a föld kellőleg nyírkos, egyetlenegy falusi kertből sem hiányozzék. Népes 
városok mellett, piaczi eláriisitás végett, nyereséges volna nagyban is 
tenyésztenünk. 
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271. Nyári csíkos fűszeres. 
(Pígeonnefc; Sommer-Zimmtapfel.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Különféle nevek alatt mindenfelé el 
van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején; hűvösebb tájakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; nélia csaknem középnagy. 
Alal<ja. Kissé változó; többnyire azonban zömök tojásdad vagy kúpos 

gömbalaku: elég szabályosan boltozott síkfölületű; egyik oldalán csak néha 
liízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra esik honnét 
szára felé szelíden gömbölyödik s szára körűi laposas karimában végződik; 
kelyhe felé pedig rendszerint összébb hnzódva boltozódik s többnyire tompa-
kupos véget alkot. S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony, fás, néha pe
dig középvastag és húsos; tágnyilásu, de szűk és elég mély üregbe helyezett 
s néha egy-egy Imsosdudortól ferdéi'e nyomott. K e l y h e zárt, néha félig-
nyilt; fölálló vagy összeboruló, hosszas és molyhos osztványaival tágas, de 
sekély, néha azonban szűk és elég mély üregben ülö, melynek falain lapos 
ránczok és bordácskák láthatók, melyek néha a gyümölcs derekára is í'öl-
vonulnak, de ennek kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Szine. Bőre finom, sima, fényes, fáján kissé hamvas; elejénte zöldes
sárga; értével szalmasárga, néha pedig elég élénk sárga, mely színezetből 
azonban csak az árnyas oldalon látszik ki tisztán egy-egy nagyobbka folt; 
mert csaknem az egész fölület szép, karminpiros, szakadozott csíkokkal sűrűn 
be van csapkodva s közben-közben szelidebbpii'ossal bemosva. Pontozataigen 
apró, a piros színben csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékböl álló, alig 
szembetűnő. Rozsda nincs fölületén; még szárüregének falain is csak néha 
mutatkozik némi finom, sugaras rozsdamáz; de feketés ragyaszeplők itt-ott, 
még is tűnnek elő rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, néha csaknem rózsaszínbe játszó, finom, porhanyó; 
leve elég bő, czukros, gyöngéd savauynyal emelt, igen kellemes fűszeresízü. 
Magtokja nyilttengelyű; nyílt fiókjaiban szögletes, barna, ép magvakat rejtő. 
Kehelycsöve elég rövid tölcséralaku. 

Fája. Fiatal korában vígnövésű; később is egészséges és edzett; korán 
és a neki kedvező helyen bőven is termő; főlálló, de ídőjártával lefelé ko
nyuló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, 
de kellőleg szellős, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenfelé ahna-ala-
nyon: de nagy fát nem nevel; alkalmas szálas fának is, törpe fának is. 
Mindenütt jól díszlik ugyan: de csak kellőleg nyirkos talajban terem bőven 

18* 
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és szépen kifejlődött gyümölcsöket, melyek mindenkor jól állják lielyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak vagy közéi»vastagok, liegyök 
felé mindinkább el vékonyodók; egyenesek, liajlékonyak, alig könyökösek; 
csaknem bordázatlanok; ritkásan és finoman feliérmolyliosak, napos felükön 
pirosas barnák, árnyas félőkön olajszin-zöldek; apró, kerek, feliér pontokkal 
nem sűrűn, de elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
elég rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpn, rövidknposak, kissé hegyesek, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, liosszas karcsukuposak, csaknem hegyesek, fehér-
molyhos és kissé lazán álló pikkelyekkel takartak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszüvetűek; széles 
tojásdadok vagy csaknem kerekdedek; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy 
kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek; alig 
vagy éppen nem iveitek; nyelőkről csaknem vizirányosan elállók; alsó lap
jukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylők, világos zöldek; széleiken előrehajló, kissé tompa fogakkal nem mé
lyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, 
elég merev, finoman molyhos; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái rövidek, ár-idomnak vagy keskenylándsásak, szétállók, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, csaknem laposak, hullámosak; rövides, merev nyelőkről csaknem 
vízu'ányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Pigeonnet commun; Pigeon rouge d'automne; La Canelle; 
Rother Herbst-Taubenapfel; Gestreifter Sommer-Zimmtapfel. stb. 

Leirói. Diel, Kemobstsorten, V. 48. és VI. 65. 
Oberd ieck , lllustr. Handb. der Obstk. I. 231. 
Lerója, Dict. de pomol. IV. 562. 
M a s. Le Verger, V. 45. és sokan mások is. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen talál, 
nem való e faj; mert itt ritkán és keveset terem: de kellőleg nyirkos talaj
ban bárhol is képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet számára juttatunk.-
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272 Peupion renetje, 
(Reinette Peupion.) 

Származása. Bizonytalan. Neve a liatvanas évek elején kezdett isme
retessé lenni. 1862-ben a namnvi gyümölcskiállitáson a 8imon-Louis testvérek 
matatták be először: tehát valószinü, hogy olyan franczia gyümölcs, mely a 
leiró gyihnölcsészek figyelmét csaknem egész nai)jainkig elkerülte. Ojtóvesz-
szejét 1886-ban kaptam meg Ottrubay Károly, akkoriban járásbiró, jelenleg 
pedig törvényszéki elnök, barátomtól, a kinél a fajt körülményesen leírtam 
s mint tei'jesztésre méltó, becses gyümölcsöt ezennel bemutatom. 

Érésideje. Az alföldön oct. dec.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. 1. rendű vagy csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy jókora nagy. 
Alakja. Magvasnak látszó kupos-gömbalaku, vagy csaknem tojásdadku-

pos; elég szabályosan boltozott sik-, néha pedig szelíden boidásfölületü. 
Zöme a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
elég szelíden gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas karimában vég
ződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább összehúzódva 
boltozódik s elég szíik és hnllánios karimában enyészik el. H z á r a rövides 
vagy középhosszú, vékony, fás, kissé buukósan végződő; tágnyilásu, de feneke 
felé mindinkább összeszűkülő, mély üregbe helyezett, melynek falai majd 
rozsdamentesek, majd pedig finom, sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e 
zárt vagy félig nyílt; összehajló vagy bokrétásan fölálló, hegyes és molyhos 
osztványaíval szűk és elég mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain 
finom ránczok, karimáján pedig szelíden hullámos emelkedések láthatók, 
melyek elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak, de ennek kerek-
dedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony és nem szívós, sima. gyöngéd és álltában néha 
kissé zsirostapintatu, elég fényes: elejénte sárgás zöld; értével élénksái'ga; 
napos oldalán aranysárga és néha némi narancspírossal belehelt.Pontozatarítkás; 
igen apró, alig szembetűnő pettyecskékböl álló. Rozsda csak elvétve mutat
kozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás fehér, finom vagy elég finom, tömöttes, roppanós, 
de teljes értével porhanyó; leve bő, vagy elég bő, czukros, gyöngédsavany-
nyal emelt, igen kellemes, noha nem mindenkor kellőleg fűszeresízű. Mag
tokja nyílttengelyü; zárt vagy csak kissé nyílt fiókjaiban hosszastojásdad, 
hegyes, \)arna, ép magvakat rejtő. Kehe.lycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe 
elég mélyen lehatoló. 

Fája. Vignövésü, egészséges és edzett; korán és bőven termő; éles szö
gekben fölfelé törekvő, de később szétálló, erős ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak; elég lombos, de szellős, magas gömi)alaku koro-
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nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, gulafá-
nak is. Mindenütt jól díszlik ugyan: de, hogy rendesen és bőven teremhes
sen, kellőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek; szelíden 
bordázottak; sűrűn és finoman molyhosak, pirosasbarnák; apróbb-nagyobb ke
rek, fehér pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg pontozottak; rövid 
levélküzüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposhátuak, kerekhegyüek, lapnlók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden és laposan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hosszas tojásdadok, alig hegyesek, aljuk
nál szennyesbarnák, hegyüknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és keményszöve-
tüek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen 
elkeskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök; laposvölgyesek vagy csatoi-
násak; kissé íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken kerekhegyü fogakkal nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, 
középvastag, elég merev, molyhos, tövénél sötét violaszinnel mosott; inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái ár-idomuak vagy kes
keny lándsásak, elég tartósak. Vii'ágrügyet körítő levelei hosszabbak, keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, hullámosak; hosszas, 
vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. Körülményesen, tudtommal, még nem irta le senki: de röviden 

jellemezték: O b e r d i e c k , Monatsschrift, X. évfolyam 39. lapján és Mas, 
Pútnol.^ ghiérale, X. kötet 162. la])ján. 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban megérdemelné, hogy nnnden vala-
mii-e való kertben helyet juttassunk számára. Hogyan viselkedik majd vidé
kem mostoha viszonyai között? későbbi tapasztalat fogja megmutatni. 
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273. Tanyai piros alma. 
Származása. E szép nagy és jó almát egy magonczról nyertem, melyet 

Gásdonki reiiettel beojtva Sármezey Antal jó barátomnak a battonyai határban 
levő, tanyai kertébe ültettem ki. A gyümölcsfáinkra, országszerte oly bal
végzetű, 187'A -̂iki télen ezen qjtványomról annyira lerágták a nynlak a nemes 
részt, hogy azt csaknem földszint le kellet vágnom. Az alanynak a föld
ből még kiálló tönkjéből csakhamar egy, hatalmas sarj fejlődött, mely 
nyár folytán már többszörösen is elágazott s már is egy, több éves giila-
fácskának látszott. Nemes fajt sejtve benne, ngy tei'metének, mint lombozatá
nak szépsége arra indított engem, hogy hagyjam e fácskát ojtatlanul s vár
jam be termését. Termett is azóta több ízben is, még pedig valóban becses 
gyümölcsöket; minél fogva ezennel bemutatom ez uj fajt körülményes leírás
ban is,. 

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

Minősége. Csaknem T. rendű csemege-, háztartási és i)iaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Szabálytalan gömbalaku vagy kúpos gömbalaku; egyik oldalán 

gyakian Inzotlabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra vagy 
kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé többnyire hirtelen 
gömbölyödik s szára körűi széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig rendszerint kissé összébbhüzódva boltozódik s helylie körűi mindig 
szűkebb karimában fogy el, mintsem szára közül. S z á r a rövides, vékony 
vagy közép vastag, fás, néha kissé húsos, bunkósan végződő; táguyilású, de 
szűk és ritkán mély üregbe helyezett, melynek falait finom, áttetsző, szürkés, 
sugaras rozsda szokta eltakarni. Ke lyhe nyilt vagy félig nyilt; fölálló vagy 
összehajló, rövid, törékenyhegyű és molyhos osztványaival majd szabályosan, 
majd szabálytalaiml kikanyarított, szűkebb vagy tágabb, de elég mély tányér-
alakú üregben ülő. melynek falain ránczok és lapos bordák indulnak a kari
mára, melyet hullámossá tesznek s aztán inkább vagy kevésbbé szembetűnő, 
lapos bordák alakjában az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s annak kerek-
dedséget megzavarják. 

Szine. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatú, elég fényes; elejénte 
sárgás zöld; értével élénksárga, miből azonban csak ritkán tűnik elő tisz-
táu egy-egy foltocska; mert az egész fölület itt-ott világosabb, itt-ott söté
tebb pirossal van bemosva s e színezetben még sötétebb vérpíros, szakado
zott csíkokkal is tai'kázva. Pontozata nem siírü; finom, apró, fehéres pettyecs-
kékből álló, kevéssé szembetűnő. Rozsdalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, töuiöttes, porhanyó; leve 
elég bő, czukros, finom savauynyal emelt, igen keÜemes renetszerű ízzel. Mag
tokja kissé nyilttengelyű; zárt vagy csak kissé nyilt, fiókjaiban szép tojás-
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(liul, piiosasbai'ua, ép magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe 
elég mélyen leliatoló. 

Fája. Fiatal korában bnján, később csak mérsékelten növő, de folyvást 
egészséges és edzett; korán és igen bőven termő; nyilt szögekben fölfelé 
törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn beruházkodnak 
elég sűrűlombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-
alanyon; alkalmas szálas fának is, gnlafiínak is. Mindenütt jól díszlik ugyan 
de, hogy rendesen és bőven teremhessen kellőleg nyirkos földre van szük
sége. (T}'ümölcsei jól állják helyöket áfán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, liegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenessk, alig könyökösek; szelíden bor-
dázottak; egész hosszukban, sűrűn, de finoman fehérmolyhosak, itt-ott csu-
paszak, zöldesbarnák, napos félőkön pirosas szennyesbarnák; kissé, hosszas, 
fehéres pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szembetünöleg pontozottak; rendetlen 
levélközűek. 

Rügyei. Középuagyok, hosszaskuposak, tompahegyüek, lapulok, pirosas
barnák, nagyrészt pedig sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló röviden bordázott 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, zömöktojásdadok, tompahegyüek, aljuknál 
szennyes-barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok, jókora nagyok; vastag, de nem kemény-szövetűek; 
tojásdadok vagy itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, hosszas és fél
recsavarodó, éles hegyben végződök; többnyire laposak vagy széleiken kissé 
hullámosan és szelíden fölliajlók; alig íveltek; nyelőkről csaknem vizirányo-
san elállók; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, bágyadtan 
fénylők, világos fűzöldek; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal szabály
talanul fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, vastag vagy igen vastag, me
rev, finoman szőrös, tövénél violaszín pirossal színezett; majd vizirányosan 
el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái hosszak, igen keskenylándsásak, 
szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságuak és ala
knak, laposak, hullámosak; nyelőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Mint újdonság még nincs leii'va egyebütt. 
Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban mindenütt képes lesz hálásan ki

fizetni a helyet, melyet számára juttatunk. Almatenyésztésre kedvezőbb he
lyeken gyümölcsei finomabb ízűek és tartósabbak lesznek, mint vidékem mos
toha viszonyai közt. Megérdendi, hogy vele kísérletet tegyünk mindenfelé. 
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274. Székely zöldalma. 
(Grüner Séckler.) 

Származása. E becses alma a Székelyföldön, Csík megyében „Zöld je
ges" alma név alatt van elterjedve. Közel rokona lehet a németek „Stettini 
zöld"' és ,.Stettini téli sárga"' almájuknak: de, mert e két faj, bárha 1871. 
év óta van birtokomban, nálam még nem termett s igy a fönebbivel tövéről, 
hegyére össze nem hasonlíthattam és, miután a róluk közlött német leíráso
kat is- fölületeseknek találom, határozott biztossággal meg nem mondhatom, 
hogy ezek mennyiben egyeznek a fönebbivel és mennyiben külömböznek tőle. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Márton Ferencz, kir.járásbiró barátomtól, Csik-
Szent-Mártonból. Több ízben termett már nálam is. Mint olyan fajt, mely 
még vidékem mostoha viszonyai közt is termékenynek s igy terjesztésre mél
tónak ,mutatkozott, ezennel bemutatom körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tél közepéig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is. 
Alakja. Ivét végén kissé belapított gömbalaku vagy magasnak látszó 

gömbalaku; majd szabályosan, majd szabálytalanul boltozott s egyik oldalán 
többnyire hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme többnyire közép
tájra esik, honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s 
szára körül elég szűk, de laposas karhnában végződik; kelyhe felé pedig majd 
szelíden fogyva boltozódík s elég széles, ferdén álló karíniában végződik, 
majd hirtelen s mindinkább fogyva kelyhe körül szűk karimában enyészik el. 
S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag vagy középvastag, fás, néha húsos, 
nagyrészt baniamázos; inkább vagy kevésbbé szűk, de ritkán mély üregbe 
helyezett, melynek sokáig zölden maradó falait finom, sugaraki'a oszló, bai'-
nás rozsda szokta eltakarni. K e l y h e többnyire nyílt vagy félig nyílt; ösz-
szehajló, rövid, törékenyhegyü és molyhos osztványaival többnyire tágas, de 
nem mély tányéralaku üregben ülő, melynek falai majd simák, majd szelíden 
ránczosak s karimájáról elenyésző lapos bordák nyúlnak a gyümölcs dere
kára s eimek kerekdedségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán is csaknem fehéres 
sárga és néha némi igénytelen pirossal kissé színezett. Pontozata ritkás; ren
detlenül elszói't, fahéjszinü vagy csak a.bö)' alul áttetsző, fehéres pettyecs-
kékből álló, elég szembetűnő. Rozsda nem, de egy-egy barnás ragya-szeplö 
vagy rozsdás szemölcs néha találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, fél-
íínom, keménykés, de nem tömött; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyön
géd savanynyal emelt, kellemes fűszeresízü. Magtokja kissé nyilttengelyü; 
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kissé n3'ilt, kisded fiókjaiban aj)fü, zöniöktojásdad, rövidliep;yü, pirosasbania, 
ép, néha idétlen magvakat rejtő. Kelielycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe szűk 
hengerként, elég mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és igen bőven 
termő; föl- és szétálló, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, elég lombos, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; legalkalmasabb szálasfának. Mindenütt jól díszlik 
ugyan, de kötött és kellőleg nyirkos talajban terem csak rendesen és gazda
gon. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; majd egyenesek, majd fölfelé görbülök, 
könyökösek; szelíden bordázottak; ritkásan és finoman molyhosak, violaszín 
pirossal árnyalt barnák; igen apró, tojásdad vagy kerek, fehéies pontokkal 
elég sűrűn, de nem szembetünöleg pontozottak; többnyíre rövid levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kúposak, duzzadthátuak, toni-
pahegyüek, lapulók, pirosasbarnák; aljuk felé ritkásan, hegyök felé sűrűbben 
íéhérmolyhosak; elég kiemelkedő, liárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszaskuposak, tompahegyflek, aljuknál szeny-
nyes-baruák, hegyüknél sűrűn íéhérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és keményszöve-
tüek; tojásdadok vagy kerülékesek; többnyíre hirtelen elkeskenyedő, hosszas 
vagy rövidke, éles hegj'ben végződök; csaknem laposak vagy laposteknösek, 
széleiken kissé hullámosak; alig íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lap
jukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken 
előrehajló, tompa vagy kissé éles, néha kettős, sőt hármas fogakkal is, elég 
mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök i'övides vagy közép
hosszú, vékony vagy középvastag, elég merev, finoman molyhos, sötét viola-
színnel inkább vagy kevésbbé színezett; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái ár-
idomuak vagy keskenylándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő leve
lei kisebbek, de aránylag hosszabbak és keskenyebbek, mint a vesszőkön 
levők, kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak; rendetlenül szétálló, vé
kony, rugalmas nyelőkről lankadtan széttei'ülök. 

Hasonneveí. Zöld jeges. 
Leírói. Eddig még bajosan irta le valaki. 
Észrevétel. Zordabb vagy legalább mérsékeltebb-melegü vidékekre való 

e faj inkább, mintsem az alföldre: hiszem azonban, hogy kellőleg nyirkos 
talajban báríiol is, hálásan kifizeti a helyet, melyet számára juttatunk. 
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275. Tarkapiros rózsaalma. 
(Eose rouge bariolée; Buntrother Kosenapfol.) 

Származása. E jeles őszi almát Csobotli í'ereucz, derék öcsém fedezte 
föl Al-Torján, egyik nagybátyja kertében, hová, — Csobotli öcsém véleke
dése szerint, — nagybátj'jának egyik testvére utján, a ki a kalocsai érseki 
uradalomban jószágigazgató volt, Kalocsa vidékéről kerülhetett. Mint termé
keny és sajátszerű színezeténél fogva érdekes és kapós piaczi gyümölcsről 
ojtóvesszöket és meghatározás végett több gyümölcspéldányt is küldött hoz
zám 1881-ben. Minthogy e fajt valóban értékesnek és becsesnek találtam; 
gyümölcsleirásokat tartalmazó, számos könyvemben sokáig kutattam neve 
után : de hozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt, egyet sem találtam. 
Ismeretlen és valószínűleg hazai fajunk lesz tehát ezen alma is, melyet ter
jesztésre méltó voltánál fogva érdemesnek tartok fönebbi név alatt ezennel 
bemutatni. 

Érésideje, Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és kapós piaczi gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Szabálytalan gömb- vagy kúpos gömbalaku; egyik oldalán 

i'endszerint hízottabb és emelkedettebb mint a másikon és rendszerint sze
líden bordásfölületű. Zöme középtájra esik, honnét néha mindkét vége felé 
csaknem egyenlően, néha pedig kelj'he felé összébbhuzódva boltozódik s 
kelylie körül többnyire szűkebb karimában fogy el, mintsem szára köriil. 
S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, kissé bunkósan vég
ződő ; tágnyilásu, de szűk és mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek 
falait többnyire sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. Ke lyhe zárt vagy 
félignyilt; rendetlenül fölálló, sokáig zölden maradó és molyhos osztványai-
val inkább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain 
ránczok és bordácskák nyúlnak föl a karimái'a, a hol egyenetlen hullámos 
emelkedéséket alkotnak s aztán inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos 
boi'dák gyanánt gyakran az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s annak 
kerekdedségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima; álltában kissé zsírostapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt zöld; értével homályossárga, miből azonban csak a gyü
mölcs árnyas oldalán látliató tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölü-
let sárgás- vagy itt-ott világos vérpirossal van bemosva s közben-közben 
kékes vérpirossal sűrűn márványozva. Pontozata ritkás, a piros színben elég 
szembetűnő; rendetlenül elszórt, jókoi-a nagy, fahéjszinü pettyekből álló. 
Eozsda-foltok vagy alakzatok ritkásan bár, de majd minden gyümölcsön for
dulnak elő. 
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Húsa sárgásba játszó feliéi-, fliioin. könnyfí; elejénte roppa
nós és pezsgő ; kellő érett korában porlian.yó ; leve bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízü. Magtokja nyilttengelyü; nyilt 
fiókjaiban tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcsér-
alaku, a gyümölcsbe mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és bőven termő; 
fölálló vagy nyilt szögekben szétálló : merev agaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel elég jól beruházkodnak, ritkás, szellős, terjedelmes koronát alkotó. 
Diszlik mindenféle almaalanyon; szálas fának alkalmasabb, mintsem gula-
fának. Mindenütt jól tenyészik : de, hogy rendesen és gazdagon teremhes
sen, kellőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok, hegyök 
felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, merevek, alig köiiyökösek; csaknem 
bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csaknem 
csupaszak, pirossal kissé színezett szürkésbarnák; aljuktól kezdve jó dara
bon finoman fehérhártyásak; jókora nagy, hosszas vagy kerek, fehér pon
tokkal igen ritkásan és kevéssé szembetünőleg pontozottak; rendetlen levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy közéi)nagyok, szélestalpn rövidkuposak. lapos-
hátnak, toiuiiahegyüek, lapulók. szürkével sűrűn tarkázott sötétbarnák; alig 
kiálló, csaknem bordázatlan talaiion ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hasaskuposak, tonipahegyüek, 
baniapirosak, liegyöknél fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vastag és keményszövetűek, 
merevek; kerektojásdadok vagy csaknem szívalakuak; hirtelen • elkeske
nyedő, hosszas, éles hegyben végződök; laposteknősek ; nem iveitek; nye
lőkről csaknem víziványosan elállók ; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső 
lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, sötét zöldek; széleiken jókora nagy, 
tompa fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fürészesek. L'evélnyelök rö
vid vagy rövides, vastag vagy elég vastag, merev, molyhos, tövénél szeny-
nyes pirossal színezett; nyiít szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, 
fejletlenek, áridomnak, nem tartósak. Yirágrügyet körítő levelei hosszas 
tojásdadok, rendszerint keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, lapos-csator
násak, széleiken apró, éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fürészesek; 
nyelőkről ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Czékla alma. (Csoboth öcsém ilyen név alatt terjesztette.) 
Leírói. Tudtommal még eddig senki sem irta le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb tájékain és nnndeiiütt, a hol a föld 

nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, különösen pedig népes városok kö
zelében, piaczi elárusítás végett megérdemlené e szép és jó gyümölcs a 
nagyban való tenyésztést is. Hogy vidékem mostoha viszonyai között meny
nyire lenne érdemes a tenyésztésre? E kérdésre most még korai volna fele
letet koczkáztatnom. 



285 

276. Piros jeges alma. 
(Herbst-Eisapfel.) 

Származása. E jeles alma valószintileg hazai faj. Kész ojtványban kap
tam meg 18()3-ban, Kis-Jenöröl. József főherceg kertéből. Azóta mindenfelé 
kutattam, hogy merre lehet hazánkban leginkább elteijedve és mi lehet va
lódi gyümölcsészeti neve? de kntatásom eredménytelen volt. Erdélj'ben, a folyó 
század elején bold. legidősb Bodor Pál Őszi jeges alma-név alatt, valószí
nűleg ezen fajt terjesztette; mert catalogjának rövid jellemzése nagyon jól 
ráillik az én fajomra is. Lehet ennélfogva, hogy ezen alma is Erdélyből ke
rült hozzánk. Aradmegyébe is. Könyveimben hozzá hasonló vagy vele azo
nosnak vehető fajt egyet sem találván leírva, hazai fajnak tartom s mint 
ilyent,körülményes leírásban ezennel bemutatom. 

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

Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, néha igen nagy. 
Alakja. Lapos, kerek, mint a Téli piros pogácsaalma, de ennél, — 

bárha egyik oldalán kissé hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon, — 
mégis szabályosabb termetű. Zöme középtájra esik, honnét mindkét sarka 
felé csaknem egyenlően, de kelyhe felé mégis kissé összébbhuzódva boltozó-
dik és kelj'he körül szűkebb karimában végződik; mintsem szára körül, a hol 
rendszerint elég széles, laposas talpat alkot. S z á r a rövid, vastag, húsos, 
bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és elég mély üregbe helyezett, mely
nek többnyire rozsdamentes és kissé egyenetlen falait, néha-néha, finom, su
garas rozsda szokta eltakarni. K e l y h e nyilt vagy félig nyílt; fölálló, rö
vid és molyhos osztványaival tágnyilásu, de szűk és elég mély üregben ülő, 
melynek falain szelid ránczok indulnak a karimára s ott elszélesedvén, lapos 
boi'dák alakjában az egész gyümölcsön végig nyújtóznak, de a gyümölcs ke-
rekdedségét csak alig zavarják meg. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, álltában zsírostapintatu, ledör
zsölve szép fényes; elejénte sáppadt zöld; értével szalmasárga; napos olda
lán szelid-rozsaszínnel belehelt és élénkebb-piros, szakadozott csíkokkal és 
foltokkal tarkázott, Pontozata ritkás, finom, alig szembetűnő. Rozsdaalak
zatok csak elvétve mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, kisebb-nagyobb, áttetsző, jegedéses foltokkal ellátva 
elég finom, tömött, roppanós; leve bő, igen cukros, finom savanynj'al emelt, 
elég kellemes, noha kevéssé füszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyü; fiókjai 
mindenikében egy-két, tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve majd öb
lös, majd hegyes kúpalakú, a gyümölcsbe elég mélyen leható. 

Fája. Víguövésü, egészséges és edzett; nem koi'án, de aztán a neki 
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kedvező helyen, igen bőven termo; éles szögekben fölfelé törekvő, jelleniző-
leg sflríí, merev ágaival, melj-ek gyümölcsöző szervekkel liamar és igen sfí-
rün bei'uházkodnak, szerfölött sűi-íilombos, terjedelmes gömbalaku koronát 
alkotó. Diszlik mindenféle almaalanj-on; szálas fának alkalmasabb, mint bár
mely más-alaku fának; de koronája ritkítást kivan. Még vidékem mostoha 
viszonyai közt is elég jól díszlik: de itt csak kedvező évjárások alkalmával, 
a mikor a földből a neki szükséges nedvesség nyáron át sem párologhat el, 
képes bőven teremni. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, középhosszak, vastagok, hegyük felé is csak 
keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig könyökösek; csaknem bordá-
zatlanok; egész hosszukban sűrűn molyhosak, violaszin pirossal mosott bar
nák ; apró, kerek, többnyire azonban kissé hosszas, fehéres pontokkal sűrűn 
de nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, háromszögűek, laposhátuak, alig hegyesek, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; kissé duzzadt, röviden boi'dázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas és szögletes kúposak, alig hegyesek 
aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehéi'molykosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és elég kemény-
szövetüek; hosszas és széles tojásdadok; inkább vagy kevésbbé hirtelen 
elkeskenyedő, hosszú vagy legalább hosszas, éles, heg}'ben végződik; lapos-
völgyesek, széleiken rendetlenül hullámosak; kissé íveltek; nyelőkről csak
nem vízirán.yosan elállók; alsó lapjukon moljiiosak; felső lapjukon csupaszak, 
nem simák, csaknem fénytelenek, homályos fűzöldek; széleiken előrehajló 
elég tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag 
merev, mol3'hos, alsó oldalán violaszinnel mosott; elég éles szögekben föl
felé álló. Levélpálhái hosszaslándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változónagyságuak, keskenj'kerülékesek, völgyesek, íveltek, 
kissé hullámosak; rövid, merev nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Őszi jegesalma. 
Leírói. Köi'ülményesen, tudtommal, még senkisem irta le. Röviden jel

lemezte legidősb Bodor Pál 1826-ban kiadott német catalogja 1-ső lapján a 
4-ik sz. alatt. 

Észrevétel. Kötött, de termékeny és kellőleg nyirkos talajban rendkí
vül tei-mékenj-nek és így piaczi elárusitásra nyereségesnek igéi'kezik e faj : 
de könnyen kiszáradó, laza talajban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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277. Poulseuri szép. 
(BoUe de Poiilseur.) 

Származása. E jeles alma valószínűleg Belgiumból származik. Gyü-
mölcsleirásokat tartalmazó könyveimben még nevét sem találom megemlítve. 
Egyedül a Simon-Louis testvérek nagy katalogjában, a Gu'ide pratique-ban 
található néhány szóval jellemezve és ott, eredetéről csak annyi van meg
említve, hogy „Lüttichböl (francziául =^ Liége) került. Ojtóvesszejét aján
dékban 1873-ban kaptam a Símon-Lonis testvérek gyümölcsfajokban igen 
gazdag telepéről, Plantiéresből, Több ízben termett már nálam is. Terjesz
tésre méltónak találván a fajt s bízva annak valódiságában, ezennel bemu
tatom ^küiiilményes leírásban. 

Érésideje. Nálam oct. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alaltja. Szabálytalan gömbalaku, néha pedig lapos gömbalaku; rendsze

rint baczkos, bordásfölületü. Zöme többnyire középtájra esik, honnét mind
két vége felé csaknem egyenlően, de kelylies vége felé mindig összébb hú
zódva boltozódik s kelyhe körűi rendszerint szűkebb karimában végződik, 
mintsem szára, körűi. S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag, fás, néha 
húsos, kissé bankosán végződő; tágnyilásu, de csakhamai' összeszűkülő, mély 
üregbe helyezett, melynek falait finom, sugaras rozsda szokta borítani. 
K e l y h e zárt; bokrétíisan fölálló, hosszú, keskeny és molyhos osztvánj'aival 
rendetlenül kikanyarított, szűk és nem mély, többnyire ferdén álló üregben 
ülő, melynek karimáján szabálytalan hullámos emelkedések láthatók, a melyek 
inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos bordák alakjában az egész gyümöl
csön végig vonulnak s annak kerekdedségét megzavarják vagy legalább a 
gyümölcs egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, álltában igen zsírostapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessái-ga; napos oldalán 
is csak néha-néha némi igénytelen pirossal belehelt. Pontozata ritkás, fahéj-
szinü, többnyire azonban csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló, 
elég szembetűnő. Eozsda nem, de feketés ragyaszeplők néha találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, néha pedig sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, 
finom, tömöttes, roppanós vagy pezsgő; leve bő, czukros, finom savanĵ nyaí 
emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízű. Magtokja nyílttenge-
lyü; kissé nyílt fiókjaiban hosszashegyü, tojásdad, sovány, de ép, néha pedig 
csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve majd kup-, majd tölcséralaku, a gyü
mölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és bőven termő; 
fölálló vagy elég nyilt szögekben rendetlenül szétálló ágaivaival, melyek gyü-
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mölcsözö szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, szabálytalan 
gömbalakii koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas
fának inkább, mintsem gulafának. Mindenütt jól tenyészik ugyan: de, liogy 
rendesen és gazdagon teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei 
igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók ; elég egyenesek, noha 
könyökösek; bordázottak; sűrűn és finoman fehérmolyhosak, olajszínbarnák 
vagy zöldessárgák; apró, többnyire kerek, fehér pontokkal nem sűrűn és 
nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpii rövidkuposak, kissé 
duzzadthátuak, alig hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé 
kiemelkedő, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, 
pirosas szennyesbarnák, nagyrészt pedig fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag, de hajlékonyszö-
vetűek; csaknem kerekdedek vagy széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposteknősek; szé
leiken itt-ott hullámosak; alig vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon moly
hosak ; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos 
zöldek; széleiken kerekhegyű fogakkal nem mélyen, de elég szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, vastag, merev, molyhos; 
majd vizirányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levél{)álhái áridomuak vagy 
keskenylándsásak ; elég tartósak. Vírágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, 
majd kisebbek és vékonyabbszövetüek, mint a vesszőkön levők, többnyire 
széles kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak, igen éles fogakkal szabály
talanul fűrészesek; rövides, vastag, merev nyelőkről csaknem vizirányosan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, körülményesen még senkisem irta le. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is mindannyiszor kie-

légítőleg terem; valahányszor az évjái'ás csak kissé is kedvező az almater
mésre. Kellőleg nyirkos talajban, hiszem, hogy bárhol is hálásan ki fogja 
fizetni a helyet, melyet kertünkben számára juttatunk. 
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278. Schwöbber renetje. 
(Keinette von Schwíibber.) 

Származása. E jeles almát Münchhausen, lovaskapitány nyerte magról 
Boldagsenban. Oberdieck, a ki e fajt először ismertette meg, egyebet nem 
említett meg származásáról, pedig érdekes lett volna tndnnnk, hogy mikor 
termett először a magról kelt anyafa? és ki volt az a Scliwőbber, a kinek 
nevéről elkeresztelték? — Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam ajándékban Ober-
diecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is, fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. derekán; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. T. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 

• Alakja, ('saknem knpos gömbalakű; bárha szelíden bordás, de azért 
szép szabályostermetn. Zöme középtájra vagy csak kissé alább, a száras 
vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára 
körűi elég széles, laposas és szelíden hnllámos karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe 
körül elég szűk, de szintén laposas és szelíden hullámos karimában enyészik 
el. vS z á r a rövides, elég vékony, fás, tövénél néha húsos, hegyénél bunkó-
san végződő; tágnyilásu, de elég mély tölcséi-alaku üregbe helyezett, 
melynek falai néha rozsdamentesek, többnyíre azonban finom, sugaras r()zs-
dával bevontak. Ke lyhe jókora nagy, zárt vagy félígnyiít; rendetlenül 
fölálló vagy összehajló, i-övides, törékenyhegyű osztványaival elég szűk, 
laposas és nem mély üregben ülő, melynek alján és falain finom ránczocskák 
mutatkoznak, melyek a karimán elszélesednek s az egész gyümölcsön végig 
nyújtóznak, de a gyümölcs kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, álltában kissé zsírostapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte sárgís zöld; értével élénksárga vagy világos 
sárga; napos oldalán néha szelíd pírossal színezett, többnyire azonban hiány
zik róla a pirosság. Pontozata elég sűrű, finom, apró, fehérrel szegett fahéj
színű pettyecskékből álló, alig szembetűnő. Eozsdaalakzat csak elvétve for
dul elő rajta. 

Bejseje. Húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, porhanyó; leve bő, czuk-
ros, finoDi savanynyal emelt, igen kellemes íűszeresízű. Magfokja inkább 
vagy kevésbbé nyílttengelyű ; kissé nyílt és tágas fiókjaiban tojásdad rövid-
hegyű, barna, ép magvakat rejtő. Kehelyc'söve tölcséralaku. a gyümölcsbe 
vékony hengei'ként, jó mélyen lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de elég egészséges és edzett; elég korán és a 
neki kedvező helyen bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
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lombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanj^on; 
alkalmas szálasí'ának és nyesés alatt tartva, gulaíának is. Hogy jól tenyész
hessek, rendesen és bőven teremhessen; kellőleg nyirkos földre van szük
sége. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, vékonyak vagy 
középvastagok, liegyök felé mind-inindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, 
noha könyökösek; elég szembetünőleg bordázottak; elég sűrűn és finoman 
molyhosak, sárgás-zöldek, napos félőkön pirosas-barnák, apró, kerek vagy 
itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg 
pontozottak, rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszas tojásdadok, dnzzadthátnak, tompahegyűek, 
lapnlók, sűrűn fehérmolyliosak; alig kiálló, hosszan és élesen boi'dázott tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek, aljnknál pirosas 
szenynyesbarnák, hegyüknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vékony és hajlékony szöve
tnek; elég hosszas és elég széles tojásdadok; kissé hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; 
alig vagy éppen nem íveltek ; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó 
lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fény
lők, világos zöldek; széleiken apróbb-nagyobb, tompa fogakkal szabályta
lanul fűrészesek. Levelnyelők hosszas vagy középhosszú, elég vastag vagy 
középvastag, rugalmas, molyhos; nyílt szögekben fölfelé álló. Levélpálliái 
fejletlenek ár-idonuiak vagy keskenylándsásak, elég tartósak. A'irágrügyet 
körítő levelei keskeny kerülékesek vagy csaknem lándsásak, laposak, luillá-
raosak; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétállok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. O b e r d i e c k , Anleitnng znr Kenntniss des bestén Obstes. 212. 

lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidékemen 

talál, nem való e faj ; mert itt csak ritkán és keveset terem : de kellőleg 
nyirkos talajban, főkép hazánk hűvösebb légmérsékü tájain, hiszem, hogy 
semmi tekintetben sem lehet ellene panasz. 
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279. Stock renetje. 
(Stook's Eeinetto.) 

Származása. E jeles alma, mikép Stock Adolf, nyugalmazott százados 
egyik hozzám intézett levelében írja, a szász földön, Erdélyben régóta elvan 
terjedve, a hol „Schmeckapfel" hamis név alatt lappangott mindaddig, a míg 
Ongerth ev. lelkész és jeles gyümölcsész, a ki a szászföld gyümölcseit tüze
tesen tanulmányozta, mint önálló és a Schmeckapfel-al éppen nem i'okon-
fajt, a Nagy-Szeben szépítése körűi sok érdemet szerzett Stock Adolf, nyu
galmazott százados nevéről el nem keresztelte. Ojtóvesszejét 1886. tava-
vaszán kaptam Yajna Károly, árvaszéki ülnök, derék öcsémtől, Nagy-Enyed-
ről. Minthogy Vájna öcsém leírásra alkalmas gyümölcsöket is küldött e faj
ról és ípja, Stock Adolf íu- velem a növényzetre vonatkozó minden adatot 
közölni szíveske'dett; már is bemutathatom e jeles fajt körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam valószínűleg nov. dec.; Erdélyben tavaszig is eltart. 
Minősége. L rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku; kissé szabálytalanul boltozott, szelíden bor

dás fölületű. Zöme középtájra, néha pedig kissé alább, a száras vég felé esik, 
honnét szára felé hirtelen gömbölyödik s szára körül igen széles, laposas ka
rimában végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán hírtelen fogyva 
boltozódik s kelyhe körűi is elég széles, laposas és szelíden hullámos kari
mában enyészik el. S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vékony, fás, 
kissé bunkósan végződő ; tágnyilásu, de szűk és igen mély üregbe helyezett, 
melynek falait finom, zöldes-barna, néha az üreg kaiimáján is túlterjesz
kedő, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e 1 y e kicsi, zárt; összehajló 
vagy kissé rendetlenül fölálló, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos osztvá-
nyaival inkább vagy kevésbbé szűk és mély csészealaku üregben ülő, mely
nek falain lapos ránczok és barázdák nyúlnak a karimára és onnan tovább, 
inkább vagy kevésbbé kiemelkedő lapos bordák alakjában, az egész gyümöl
csön végig nyújtóznak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, száraztainutatu, elég fényes; 
elejénte élénk zöld; értével zöldessárga; napos oldalán barnás pirossal mo
sott vagy belehelt s e színezetben kissé élénkebbpíros, szakadozott csí
kokkal is tarkázott. Pontozata ritkás, igen apró, alig észrevehető. Finom rozsda
alakzatok elég gyakran fordulnak elő rajta és némelykor jókora nagy, feke
tés ragya-szeplők is bőven mutatkoznak •fölületén. 

Belseje. Kúsa fehér vagy bőre alatt sárgásba, magtokja körül pedig zöl
desbe játszó fehér, finom, tömött, roppanós; leve elég bő, igen czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerűen illatos és fűszeresízü. Mag
tokja zárt vagy csak kissé nyílttengelyű; szűk fiókjaiban zömöktojásdad, 
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rövidhegytí, pii'osasbania, ép magvakat rejtő. Kelielycsöve liegj'es kúpalakú, a 
gyümölcsbe elég mélyen leliatolú. 

Fája. Mérsékelt vagy csaknem lassűnövésű, de egészséges és elég 
edzett; korán és bőven termő; nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel hamar és jól bernliázkodnak, elég lombos, de kellő
leg szellős, gömbalakn koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; 
alkalmas szálas fának is, bokoralaku fának is. Kellőleg nyirkos talajban min
denütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, közéi)liosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé mindinkább elvékonj'odók; egyenesek, hajlékonyak, alig könyö-
kösek ; csaknem bordázatlanok; sűrűn és finoman fehénnolyliosak, itt-ott csu-
paszak, sárgás vagy vörhenyesbarnák; apró, kerek, fakó pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban közép
hosszú levélközfiek. 

Ríigyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hosszaskúposak, lapos-
hátuak, tompahegyűek, lapulók, pirosasbarnák, nagyrészt pedig fehérmolyho-
sak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szélestalpu, rövidknposak, 
tompahegyűek, pirosasbarnák, nagyrészt azonban sűrűn fehérmoljdiosak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; kissé vastag és kemény szö-
vetűek; tojásdad-gömbül.yüek vagy széles kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, 
inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; la'posak vagy lapos-
völgyesek; nem íveltek; nyelőkről majd vizirányosan, majd rézsunt fölfelé 
állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken apró, kissé tompa fogakkal elég 
sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Le\'élnyelők rövides vagy középhosszú, 
elég vastag, merev, molyhos, tövénél violaszín-piros; nyílt szögekben elálló. 
Levélpálhái keskeny, fogaslándsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön lavők, kerüléke
sek, laposteknősek, itt-ott szelíden huHámosak; elég hosszas, középvastag 
merev nyelöki'öl rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal még senkisem ii'ta le. 
Észrevétel. Mennyire válik be alföldi viszonyaink közé? E kérdésre 

csak bővebb tapasztalat után lehetne kielégítő feleletet adni. Hiszem azon
ban, hogy kellőleg nyirkos talajban nnndenütt képes lesz hálásan kifizetni a 
helyet, melyet a kertben számára juttatunk. 
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280. Szöges rambúr. 
Származása. E becses alma Szatmármegyében és a Szilágyság-ban van 

elteijedve. (Tiiznian Dénes, barátom Misztótfaluból és ifj. Török József, tör
vényszéki iktató Zilaliról küldöttek róla gyümölcsöket hozzám meghatározás 
végett. Minthogy könyveimben hozzá hasonló vagy vele azonosnak vehető 
fajt egyet sem találok; hiszem, hogy ez is olyan faj, mely hazánkban lépett 
a világra. Hol ? mikor született? senkisem jegyezte föl. Ojtóvesszejét 1879-beri 
kaptam Guzman Dénes barátomtól, Misztótfaluból. Több ízben termett már 
a fajfán nálam is. Mint terjesztésre méltó hazai fajunkat ezennel bemutatom 
körülményes leírásban. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és i)íaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy igen nagy. 
Alakja. Többnyire lapos gömbaíaku: majd szabályosan, majd szabályta

lanul boltozott és sajátszerűen bordásfölületű. Zöme többnyire középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis 
kissé összébbhuzódva boltozódik s mindkét sai'kán széles és hullámos kari
mában végződik. S z á r a igen rövid, vastag, húsos, néha pedig rövides, elég 
vékony fás; tágnyilásu, de mély és szűk tíi'egbe helyezett, melynek falait 
majd unom, majd érdes, cserepes, sugarakra oszló rozsdamáz szokta borítani. 
K e l y h e zárt vagy félig nyílt; összehajló, rövid, keskeny, hegyes és moly
hos osztványaival többnyire szabálytalanul kikanyarított, tágabb vagy szű
kebb, de rendszerint mély üregben ülő, melynek falain inkább vagy kevésbbé 
élesen kiemelkedő lapos bordák nyúlnak a karimára » onnan tovább, a gyü
mölcs derekára, gyakran a szármélyedésig is, és ezek a gyümölcs kerekded-
ségét majd mindig megzavarják s azt szögletessé vagy gerezdessé teszik. 

Színe. Bőre vékcmy, de igen szívós, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; 
elejénte bágyadt zöld: értével l)ágyadt aranysárga, miből azonban csak a 
gyümölcs árnyas oldalán látszik ki tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert 
csaknem az egész fölület szelíd pirossal van belehelve s e színezetben söté-
tebbb piros, szakadozott csíkokkal és pettyekkel is sűrűn tarkázva. Ponto-
zata i'itkás; rendetlenül elhintett, apró, fehérrel szegett barnás pettyecskék-
ből álló, nem szembetűnő. Eozsdaalakzat a gyümölcs száras végét kivéve, 
csak elvétve találkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba, itt-ott pedig zöldesbe játszó fehér, félfinom, 
keménykés, roppanós; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég 
kellemes, noha kevéssé fűszeresizű. Magtokja nyílttengelyű; kissé nyílt és 
nem nagy fi(')kjaiban egy-két duzzadt-tojásdad, rövídliegyű, barna, ép, több
nyire azonban idétlen magot rejtő. Kehelycsöve öblös kúpalakú. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és igen bőven term("); föl
álló vagy nyilt szögekben szétálló, erős és merev ágaival, melyek gyümöl-
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csözü szervekkel liamar éa jól beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, ter
jedelmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-alanyon; alkalmas szálas
fának és léczezet melletti művelésre is. Mindenütt jól diszlik ngyan: de, hogy 
rendesen és szépen kifejlődött, nagy gyümölcsöket teremhessen, kellőleg nyir
kos földet kivan. Gyümölcsei nagyságuk mellett is igen jól állják helye
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középliosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok, liegyök felé kissé elvékonyodók; egyenesek, merevek, kissé 
könyökösek; hegyök felé szelíden bordázottak; sűrűn és finoman fehérmoly-
hosak. ])ii'osasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas, fehér pon
tokkal i'itkásan, de elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, dnzzadthátűak, tompahegyüek, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan, de a vesz-
szők hegyénél szelíden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, aljuknál szennyes
barnák, hegyüknél sűrűn feliénnolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és elég keményszöve-
tűek; széles tojásdadok vagy csaknem szivalakűak; hirtelen elkeskenyedö, 
inkább vagy kevésbbé éles hegyben végződök; csaknem lai)osak vagy lapos-
teknősek; kissé iveitek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylök, élénk fűzöldek; széleiken tompa vagy itt-ott 
kissé éles fogakkal inkább vagy kevésbbé mélyen, de nem szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, sűrűn molyhos, tövénél violaszin-
piros ; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái láu-
dsásak vagy csak ár-idomnak, de elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
inkább vagy kevésbbé széles keriilékesek, csaknem laposak, kissé hullámo
sak; elég vastag, merev nyelőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal eddig még senkisem irta le. 
Észrevétel. Termőre fordult fája rendkívül gazdagon köti gyümölcseit; 

minélfogva, hogy szépen kifejlődhessenek gyümölcsei, kötődésük után meg 
kell azokat ritkítanunk. A kinek kellőleg nyirkos földe van s a nagy gyü
mölcsökben gyönyörködik; nem fogja megbánni, ha e fajból is juttat kerté
ben helyet egy-egy fának. 
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281. Téli széleske. 
(Wintor-Bredeke.) 

Származása. E becses alma Haiioverában vég óta el van terjedve és 
ott Bredeke, Breike vagy Bredke-népies nevek alatt széltére ismeretes. Német 
gyümöl csészék ez alma nevéül elfogadták az irodalomban is a Bredeke népies 
nevet, mely magyarul annyi, mint S z é l e s k e és helyes német szóval: 
Breitclien vagy Bi-eitling. Nekik tetszhetik ezen alnémet, „Bredeke"-szó, de 
a magyar fülben úgy hangzanék az, mint a béka-brekegés; minélfogva jobb
nak láttam a német gyümölcsészeket nem ntánozni, hanem ezen almafajt 
fonnebbi helyes magyar név alatt mutatni be. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett mái-nálam is. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltait. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alalcja. Kerek, lapos, csaknem sajtalakú; szabályosan boltozott, síkfölü-

letű, de egyik oldalán gyakran jóval hízottabb és emelkedettebb, nnnt a 
másikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyen
lően, de kelyhes vége felé rendszerint összébbhuzódva boltozódik s kelyhe 
körűi mindig kevésb\)é széles karimában végződik, mintsem száras végén. 
S z á r a rövid, középvastag, fás, bnnkósan végződő; néha csak húsos buczok-
ként jelenkezö; tágnyilású, de szűk és gyakran igen mély üregbe helyezett, 
melynek falai majd rozsdamentesek, majd barnás, sugaras rozsdával inkább 
vagy kevésbbé takartak. K e l y h e zárt, gyakran pedig nyilt vagy félig-
uyilt; rendetlenül fölálló vagy összehajló, hosszas, molyhos osztványaival 
többnyire sépen kikanyaritott, elég tágas és mély üregben ülő, melynek 
többnyire ferdén álló karimáján csak néha mutatkoznak némi lapos emelke
dések, melyek csak ritkán vonulnak föl szembetűnöleg a gyümölcs derekára 
is: de ennek kei'ekdedségét mégis megzavarják kissé. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, álltában kissé zsírostapintatu, 
elég fényes; elejénte sáppadt zöld; értével zöldes czitromsárga; napos olda
lán, sőt a napnak jól kitett példányain csaknem köröskörül, szélesebb vagy 
keskenyebb, szakadozott, vérpiros csíkokkal és pettyekkel oly sűrűn van 
becsapkodva, liogy az alapszín csak itt-ott csillámlik ki; árnyas oldalán nőtt 
példányain a pirosság csak a gyümölcs napos oldalán szokott jelenkezni. 
Poutozata litkás; rendetlenül elszórt, jókora nagy fahéj színű pettyekből álló, 
többnyire elég szembetíhiő. Rozsda csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, néha sárgásba játszó fehér, elég finom, porha
nyó; leve bő, czukros finom savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé 
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ftíszeresizfí. Magtokja kissé iijálttengelyü; flókjaibaii hosszas, barna, több-
n3áre idétlen magot rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; korán és bőven termő ; nyilt 
szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruliázkodnak, elég stíríjlombos, nagy, terjedelmes, gömbalaku koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának inkább, mint
sem gulafáiiak. Mindenütt jól tenyészik: de bőven és rendesen csak ott 
képes tei'emni, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vagy középhosszak, vastagok vagy 
középvastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók ; egyenesek, noha kissé könyö-
kösek; szelíden bordázottak; sűrűn fehérmolyhosak, pirossal árnyalt sötét
barnák ; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal aljuk felé sűrűbben, hegyök 
felé i'itkábban és nem szembetűnöleg poutozoltak; rendetlen, többnyire azon
ban kissé hosszas levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpn kúposak, laposhátuak, tompaliegyűek, 
lapulók, pirosas sötétbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak; alig kiemel
kedő, hái'omboidás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömöktojásdadok, tompa-
hegyűek, aljuknál szenynyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vastag és dnrvaszövetűek; inkább 
vagy kevésbbé széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles, félre 
csavarodó hegyben végződök; inkább vagy kevésbbé völgyesek; majd inkább, 
majd kevésbbé iveitek; alsó lapjukon sűrűn molyhosak; felső lapjukon csu-
paszak, elég simák, fényesek, csaknem sötét zöldek; széleiken tompa vagy 
itt-ott kissé éles fogakkal mélyen, de nem szabályosan fürészesek. Levél-
nyelök rövides vagy középhosszú, vastag, merev molyjios, alsó felén viola
szín ])irossal inkább vagy kevésbbé befuttatott; majd éles, majd nyilt szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, áridomuak vagy keskenylándsá-
sak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek, nyelük 
felé gj'akran keskenyebbek, mint hegyök felé, csaknem laposak, hullámosak; 
föl- és szétálló nyelőkről ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Winter-Bi-eitling; AVinter Breedke. 
Leirói. D i e l , Kernobstsorten. XI. S'il. 

0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. I. 3.57. 
l)r. L u c a s, Ausivahl 'Lverthvollen Ohsts. IV. 5;i. laj). 

Észrevétel. K becses alma inkább való hazánk hegyes-völgyes vidé
keire, mintsem az alföldre; mert ott tartósabbak és valóban téliek lesznek 
gyümölcsei; míg az altöldön erőtetve és akkor érnek, a mikor itt jobbnál 
jobb gyümölcsökben, ha nem is bővelkedünk, de akarat és szorgalom mel
lett bizonyára bővelkedhetnénk. -
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282. Uj angol galambka. 
(Pigeounet anglais; Nouer Englischor Pigeon.) 

Származása. Bizonytalan. Oberdieck valószínűnek tartja, hogy Angol
országból származik; mert Scliiebler német gyiimölesész, a ki Németország
ban először kezdette elterjeszteni, Angollionból „Pigeon" név alatt kapta 
volt e fajt. Nem annyira jósága, mint valóban mosolygó szép volta miatt, 
mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon jannárig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél vagy i'endszerint jókora nagy. 
Alakja. Kissé változó; majd szabálytalan és kissé hengeres gömbalakn, 

majd tojásdad - vagy kúpos gömbalakn; inkább vagy kevésbbé szabály-
talannl boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, 
a száras vég felé esik, honnét szára íelé hirtelen gömbölyödik s szára 
körűi elég széles, laposas és hullámos karimában végződik; kelyhe felé 
pedig elejénte szelíden, aztán hirtelen, de behajlás nélkül fogyva, elég szűk 
és többnyire fei'dén álíó karimában enyészik el. S z á r a rövides, ritkán 
emelkedik a szárűreg karimája színvonaláig, elég vékony vagy középvas
tag, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helye
zett, melynek falait, finom, áttetsző, sugaras rozsda fátyolozza be. K e l y h e 
zárt, nélia félig nyílt; fölálló vagy összehajló, hosszas, törékenyhegyű és 
molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és elég mély üregben 
ülő, melynek falain és karimáján ránczok és bordák nyújtózkodnak és e 
bordák, bárha nem szembetünöleg, az egész gyümölcsön végig vonulnak s a 
gyümölcs gömbölydedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre tinóm, de szívós, sima, gyöngéd- és álltában kissé zsíros-
tapintatu, bágyadtan fénylő; alapszíne sárga, miből azonban csak a gyü
mölcs szár- és kehelyüregének falain látszik ki tisztán egy-egy foltocska; 
mert az egész fölület sötét karminpirossal van bemosva, mely színezet csak a 
gyümölcs árnyas oldalán válik kissé szelídebbé és világosabbá. Pontozata 
elég, sűrű, de kevéssé szembetűnő és többnyire csak a bőr alul áttetsző, 
sárgás petytyecskékből álló. Rozsda nem szokott mutatkozni fölületén. 

Belseje. Húsa hófehér, elég tinóm, nem tömött, kissé roppanós, de elég 
porhanyó; leve elég bő, igen czukros, gyön:>éd savanynyal emelt, igen kel
lemes, sajátszerűen fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; inkábbb vagy kevésbbé 
nyílt fiókjaiban tojásdad, barna, éj) magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös kúp
alakú, a gyümölcsbe csak kevéssé behatoló. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; korán és igen bőven termő; inkább vagy kevésbbé nyílt sző-
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gekbeii fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól benűiáz-
kodnak, elég lombos, magas gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálasfának és gnlafának is. Mindenütt jól tenyé
szik: de bőven és rendesen csak ott képes teremni, a liol a föld, nyáron át 
is kellőleg nyírkos maradhat. GyümiJlcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
közép vastagok, hegyök felé szeliden el vékonyodók; egyenesek, noha kissé 
könyökösek; csaknem bordázatlanok; egész hossznkban finoman molyliosak, 
szürkével és pirossal kissé árnyalt sötétbarnák; kerek, fehér pontokkal rend
kívül gyéren pontozottak; rendetlen, többnyire azonban kissé hosszas levél-
köznek. 

Rügyei. Kicsinyek, laposhátnak, tompahegyüek, lapnlók, sűrűn fehér-
molyhosak; alig kiálló, röviden és nem szembetünöleg bordázott talpon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasastojásdadok, alig hegyesek, szennyesbar
nák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag, de nem keményszövetűek; tojásda
dok ; hirtelen elkeskenyedö hosszabb vagy rövidebb, éles hegyben végződök; 
laposak vagy igen laposvölgyesek; alig íveltek; nyelőkről csaknem víz
irányban elállók; alsó lapjnkon moljdiosak; felső lapjnkon csupaszak, elég 
simák, bágyadtan fénylők, liomályos fűzöldek ; széleiken kerekhegyű fogakkal 
nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, középvastag, 
merev, finoman molyhos, tövénél violaszínnel mosott; elégnyilt szögekben elálló. 
Levélpálhái fejletlenek, áridomnak, itt-ott pedig lándsásak, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire keskenykerülékesek vagy csaknem 
lándsásak, la])osak, kissé hnllámosak; nyelőkről csaknem vízirányosan szét-
terülíik. 

Hasonnevei. Grosser Jungfernapfel; Böhmischer grosser Jnngfernapfel. 
Leírói. 0 be r d i e c k, llluslr. Hmidb. der Obstk. IV. 2.öl. 

L e r 0 y,Dict.de poinol.JN. 557.Mások todtommal még nemirták le. 
Észrevétel. Jósága mellett szépsége végett is mindenütt, -a hol a föld 

almatenyésztésre kedvező, tehát legalább is kellőleg nyirkos, nyereséges 
volna, nagyban is tenyésztenünk. Annyi azonban bizonyos, hogy inkább 
való hazánk magasabban fekvő vidékeire, mintsem az alföldi'e. 

http://Dict.de
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283. Véralma. 
(Cousinotte rouge d' hiver; Blutapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínűleg azonban Németországból szár
mazik, a liol különféle nevek alatt, régóta nagyban el vau terjedve. Mikép 
Oberdieck az „Illustrirtes Handbuch der Obstkunde-'-hoz irt ,,Zusátze"-czímtí 
munkájában (a 32. lapon) bőven kifejti; maga Diel, mindig más-más fajnak 
gyanítva a fönebbit, sok féle név alatt írta le körülményesen, mely nevek 
közül azokat, a melyek napjainkig is fönn maradtak, alább, a hasonnevek 
közt fogom elszámlálni. Ojtóvesszejét 1870 ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Csakhamar termőre fordult luUam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó ; többnyire azonban tojásdad vagy kűposgömbalaku; 

egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon ; kü
lönben rendszerint elég széptermetű. Zöme középtájra vagy kissé alább, a 
száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s 
szára körül elég széles, laposas karimában végződik ; kelyhe felé pedig inkább 
vagy kevésbbé összehúzódva boltozódik s kelyhe körül többnyire ferdén álló és 
elég szűk karimában enyészik el. S z á r a rövides, ritkán emelkedik a szár
üreg karimája színvonaláig, vékony vagy középvastag, fás, néha kissé húsos 
és kissé bunkósan végződő ; tágnyilásu, de fenekén összeszűkülő, mély üregbe 
helyezett, melynek szelíden és laposan barázdolt, zöldes falait finom, suga
ras rozsda csak néha szokta eltakarni. K e l y h e jókora nagy, zárt, nélia 
félignyílt; összehajló és bokrétásan fölálló, hosszas, zöldes és molyhos oszt-
ványaival inkább vagy kevésbbé szűk és ritkán mély iiregben ülő, melynek 
falain finom lapos ránczok s karimáján szelíd emelkedések láthatók, a melyek 
néha lapos bordák gyanánt a gyümölcs derekára is felhúzódnak, de ennek 
kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, gyöngéd és álltában nélia kissé 
zsírostapintatu; elég fényes ; eíejénte sárgás zöíd; értével czitromsárga, mi
ből azonban ritkán láthatni egyegy foltot tisztán; mert az egész fölület 
inkább vagy kevésbbé sötét vérpirossal van bemosva és sűrűn csíkozva. 
E csíkok azonban gyakran csak a gyümölcs árnyas oldalán tűnnek kissé szembe. 
Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, szürkés pettyecskék alakjában jelen-
kezö, elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve találkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, néha zöldesfehér és gyakran szelid pirossal is 
színezett, elég finom, eíejénte roppanós ; értével elég porhanyó vagy velős; 
leve bő,' czukros, finom savanynyal emeit, elég kellemes, noha nem minden
kor kellőleg fűszeresízű. ilagtokja nyílttengelyű; zárt vagy csak kissé 
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nyílt fiókjaiban kisded, duzzadt, ]ieo:yest().jásdad, barna, ép magvakat rejtő. 
Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe elég mélyen leíiatoló. 

Fája. Vignövésű, erőteljes, igen edzett; korán és, lia évenként nem is, 
de aztán rendkivííl bőven termíí; fölfelé törekvő, számos ágaival, melyek 
gyümölcsöző szei'vekkel jól beruházkodnak, sürülombos, magasra törő, csak
nem jegenyeszern koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálasfának és gulafának is. Mindenütt jól díszlik ugyan, de kellőleg nyirkos 
talajban rendesebben és bővebben is terem, mintsem könnyen kiszáradó, laza 
talajban. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvastagok, liegyök 
felé kissé el vékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, hegyök felé sze
líden bordázottak ; fölállók vagy kissé nyílt szögekben csaknem függélyesen 
fölfelé törekvők; aljuk felé ritkásan, hegyök felé sűrűn fehérmoiyhosak, 
pirosasbarnák; apró, kerek, fakó pontokkal ritkásan és nem szembetfinöleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, laposhátuak, kúposak, tompahegyűek, lapulók, 
sűrűn fehérmoiyhosak; alig kiálló, két szélén röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok. a vesszők alján jjedig jókora nagyok; nem 
vékony, de elég hajlékonyszövetűek; kerülékesek vagy tojásdad kerüléke-
sek; hírtelen elkeskenyedő inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben 
végződök; laposak vagy laposteknösek ; kissé íveltek, itt-ott rendetlenül hul
lámosak; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
de csaknem fénytelenek, sötét zöldek; széleiken előrehajló, kissé tompa 
fogakkal elég szabályosan fürészesek. Levéluyelök középhosszú, elég vastag, 
merev, niolj'hos és tövénél violaszín pirossal színezett; éles szögekben föl
felé álló. Levélpálhái elég hosszak, lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változó nagyságúak, hosszas-kei'ulékesek, laposak, itt-ott hul
lámosak ; rövides, vékony, de merev nyelőkről kissé lekonyulva szétterülök. 

Hasonnevei. Cousinotte rouge pourpre; Purpurrother ("onshiot; Purpur-
rother Wínter-Oűusinot; Englische Büschelreiuette; Jagdapfel; Grosser 
rother Palgrim stb. 

Leírói. D i e l , Kermbstsarten, 11. 176. és almákat és körtéket tárgyazó 
V. 30. és még több helyt is. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 187. és IV. 243. 
L e r 0 y, Dict. de potnol. UI. 244. 
M a s. Le Verger, IV. 133. és többen mások is. 

Észrevétel. Bárha még vidékem mostoha viszonyai közt is hálásan ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal; mégis inkább való hazánk maga
sabban fekvő tájékaira, mintsem az alföldre. Nagy városok mellett, piaczi 
elárusítás végett, bárhol is nyereséges volna tenyésztése. 
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284. Richárd sárga almája. 
(Richárd jauno ; Golbor Richárd.) 

Származása. Bizonytalan. Kliefotli, diedriclishageni lelkész szerint, Meck-
lenburgban, f. szá,zad elején, Körchowból kezdett elterjedni s azóta meglehe
tősen elterjedt már mindenfelé a világon. Ojtóvesszejét Oberdiecktól kaptam 
1870-ben jeinsenböl. Azóta nálam is több ízben termett. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. T. rendíí csemege-, Iráztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy; néha alig nagyobb a középszerűnél. 
Alakja. Változó; többnyire azonban inkább vagy kevésbbé magasnak 

látszó, kűi)()s gömbalaku; egyik oldalán többnyii-e liízottabb és emelkedet
tebb mint a másikon; különben elég széptermetű. Zöme rendszerint a közép
tájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd 
hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimá
ban végződik; kelyhe felé pedig szelíden, de mindinkább fogyva boltozódik 
s rendszerint tompakúposan enyészik el. S z á r a rövid vagy rövides, vékony 
vagy középvastag, fás, molyhos, kissé bunkósan végződő; inkább vagy 
kevésbbé szűk, de elég mély üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó 
falait flnom, sugaras rozsda szokta borítani. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; 
bokrétásan fölálló, hosszas, keskeny és molyhos osztványaival majd szűk, 
majd kissé tágas, de i'itkán mély üregben ülö, melynek szelíden hullámos 
karimájáról elenyészőleg nénd lapos bordák nyúlnak a gyümölcs derekára is, 
de annak kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de elég szívós, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte fehéres zöld; értével halvány czitromsárga; napos oldalán 
is csak kissé élénkebb sárga és néha-néha némi igénytelen pirossal is bele
helt. Pontozata ritkás; api'ó, barnás, a piros színben sárgásfehérrel szegett 
petytyecskékből álló; ritkán szembetűnő. A gyümölcs árnyas oldalán, rendet
lenül összefolytan, számos, fehéres petytyek vagy foszlányok tűnnek elő a bőr 
alul, melyek közül a zöldes alapszín csak szakadozott sugarakban tűnik ki 
tisztán. Eozsda a szárüreget kivéve csak elvétve fordul elő fölületén. 

Belseje. Hűsa fehér, néha sárgásfehér, magtokja körűi zöldes erekkel, 
finom vagy elég finom, elejénte roppanós, értével porhanyó; leve bő,czukros, 
finom, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden lűszei'esízű. Mag
tokja többnyire nyilttengelyü; inkább vagy kevésbbé nyílt fiókjaiban kevés 
ép, hosszas, sovány, barna magot rejtő. Kehelycsöve hegyes kúpalakú, a gyü
mölcsbe meglehetős mélyen lehatoló. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; nem korán, de aztán, ha 
elérte termő korát, rendesen és bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szö-
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o'ekben fölfelé törekvő, de később szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos, de kellőleg szellős, ter
jedelmes koronát alkotó. Vadonczon szép egyenestörzsü szálasfákat nevel
hetni róla. Mindenütt jól diszlik ugyan, de, hogy gazdagon teremhessen, kel
lőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, középvastagok, liegyök felé 
elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, röviden bordázottíik; fölállók vagy 
elég éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosszukban elég sűrűn, de finoman 
molyhosak, itt-ott csupaszak, pirosasbarnák; apró, kerek, fehéres pon
tokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsiuyek, rövidek, laposhátuak, csaknem kerekhegyűek, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bordázott talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdad-kúposak, alig hegye
sek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és elég keményszövetüek; hosszas 
tojásdadok, itt-ott pedig kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles 
hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos-völgyesek; alig észrevehe-
töleg iveitek; széleiken rendetlenül hullámosak; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, liomályos fűzöldek; 
széleiken előrehajló, éles fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrésze-
sek. Levélnyelök hosszas, vékony vagy középvastag, rugalmas, finoman moly
hos; rézsnnt fölfelé álló. Levélpálhái ár-idonmak vagj' keskeny- és rövid 
lándsásak, fölfelé állók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagy
ságnak, többnyire keskeny-kerülékesek, laposak, hullámosak; hosszú, hajlékony 
nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Körkower Graiul-Eichard. 
Leirói. F 1 0 10 w, Ilhistr. Handb. der Obstk. I. 99. 

K l i e f o t h , Monatsschrift fúr Poinohgie. 18.57. évf. 105, lapján. 
IJ e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 754. 

Észrevétel. Kellőleg nyirkos talajban megérdemli, hogy minden kertben 
helyet juttassunk számára: de hazánk emelkedettebb tájékain termékenyebb 
lesz és gyümölcsei szebbek, finomabb és tartósabbak is lesznek bizonyára, 
mintsem az alföldön. Nálam csak akkor termett, a mikor az évjárás éppen 
kedvező volt a gyümölcs-termésre. 
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285. Őszi piros kalvil. 
((íalvillo rouge d' automne; Eüthor Horbstcalvill.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Őszi piros kalvil gyanánt sokféle, 
hozzá hasonló és tőle lényegesen nem is különböző gyümölcsöt emlegetnek 
a gyümölcsész-irók ; de azt, hogy a sok közül melyik a valódi ()szi piros 
kalvil? az általuk közlött leírások nyomán bajos volna elhatározni. El van 
terjedve már mindenfelé a világon. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Reutliu-
genböl, bold. dr. Lucas Edétől. Gyaki'au termett már nálam is. Gyümöl
cseim nagyon jól egyeztek azon leh'ással, melyet róla Flotow, német gyü
mölcsész közölt. Az ujabbkori fraiiczia gyümölcsészék valószínűleg más alma
fajt ismernek üszi piros kalvilnak és nem azt, a mit a németek. Az én fajom 
határozottan az, a mit a németek ismernek ezen név alatt. 

Érésideje-. Nálam sept. végén, oct. elején ; hűvösebb tájakon karácsonig 
is eltart. 

Minősége. Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy jókora nagy. 
Alal<ja. Igen változó ; majd magasnak látszó s két végén belapitott 

gömbalakn, majd kúpos gömbalaku; rendszerint kalvilszerűen bordásfölületü 
és egyik oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme 
majd középtájra, majd jóval alább, a száras vég felé esik, honnét mindkét 
sarka felé majd egyenlően, de kelyhe felé mégis kissé összébb húzódva bol-
tozódik, majd pedig kelyhe felé mindinkább fogyva, tompa-kúpos véget alkot 
és kelyhe körül i'endszerint szűkebb karimában fogy el, mintsem szára 
körül. vS z á r a rövides vagy középhosszú, középvastag, fás, bunkósan vég
ződő, tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek finom, de néha 
kissé érdes, sugaras rozsdával bevont falait és karimáját is, inkább vagy 
kevésbbé mély barázdák és kiemelkedő lapos bordák szaggatják meg. 
K e l y h e zárt vagy félig nyilt; fölálló vagy összehajló, hosszas, molyhos és 
sokáig zölden maradó osztványaival majd tágas, majd szűk, de többnyire 
sekély üregben ülő, melynek molyhos alján apró dudorkák és kezdődő rán-
czok láthatók, melyek mindinkább kiemelkedve az üreg oldalai és karimája 
síkját szaggatottá teszik és észrevehetöleg az egész gyümölcsön végig nyúj
tózkodnak. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, értével és álltában igen zsiros-
tapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte zöldes, értével pedig sárga alapszíné
ből csak ott tűnik ki tisztán egy-egy foltocska, a hol más gyümölcs vagy 
valamely ág szorosan ráfeküdt a gyümölcsre; egyebütt az egész fölület 
feketés vagy sötét bársonypirossal van eltakarva, mely színezetben világo
sabb piros foltok csak itt-ott és ritkásan mutatkoznak. Pontozata ritkás, 
apró, sárgás-piros pettyecskékböl álló, többnyire alig szembetűnő. Rozsda
alakzatok csak elvétve találkoznak rajta. 
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Belseje Hasa fehér, nagyrészt azonban világos vérvörössel színezett, 
igen finom, könnyű és velős vagy gyöngéden porliaiiyó; leve bö, igen czuk-
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes gyöngéd málna- vagy eperillattal 
áradozó. Magtokja nyilttengelyü; nyilt, tágas és nagy fiókjaiban tojásdad, 
pirosasbarna, ép, gyakran pedig idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve öblös 
hengeralakn, a gyümölcsbe egész a magtokig behatoló. 

Fája. Vignövésü, egészséges és edzett; korán és bőven termő ; fölálló 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodiiak, süríílombos, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik min
denféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva formafák
nak is. Mindenütt jól díszlik, de, hogy rendesen és gazdagon teremhessen, 
kellőleg nyh'kos földet kivan. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok vagy csak középvastagok; 
hegyök felé mind-mind inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
bordázatlanok ; finoman fehérmolyhosak vagy csakaem hamvasak, zöldesbar
nák, hegyök felé pedig pirosasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pon
tokkal ritkásan és nem szembetiínőleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpn rövidkúposak, tompahegyűek, lapnlók, 
szenynyesfehér molyhozattal sűrfín eltakartak; alig kiálló, bordázatlan tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Ivözépnagyok, zömöktojásdadok, tompahegyűek, aljnknál 
szenynyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; elég vékony és hajlékonyszö-
vetűek; szélestojásdadok vagy széles kerülékesek; liirtelen elkeskenyedö, 
inkább vagy kevésbbé rövid, többnyire félregörbiilő, éles liegyben végződök; 
laposak vagy széleiken csak kissé fölliajlók ; alig vagy éppen nem íveltek; 
itt-ott szelíden hullámosak; nyelőkkel csaknem egy irányban, rézsnnt föl
felé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előreliajló, többnyire éles fogak
kal nem mélyen, de elég sűrűn és elég szabályosan íűrészesek. Levélnyelök 
hosszas, középvastag, elég merev, finoman molyhos, tövénél világos ])irossal 
színezett; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levél])álhái 
fonál- vagy áridomuak s ez esetben nem tartósak : de az erősebb liajtásokon 
szép lándsásak, szétállók, hegyükkel a nyél felé kanyarodok, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesz-
szőkön levők, laposak, hullámosak; hosszas, rugalmas nyelőkről rendetlenül 
szétterülök. 

Hasonnevei. Braunrother Himbeer-apfel; Edel-König; (írosser rother 
Himbeerapfel; Roi trés-noble és több más is. 

Leírói. D i e l , Kernobstsorten, TIT. 8. s ugj'̂ anazon müvében, más nevek 
alatt, több helyt is. 

F l o t o w , lllustr. Handb. der Obstk. I. 41. és sokan mások is. 
Észrevétel. A hol a föld kellőleg nyirkos; megérdemli, hogy kérteink

ben mindenütt helyet juttassunk számára. Népes városok mellett, piaczi el-
árusítás czéljából, nyereséges volna nagyban is tenyésztenünk. 
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286. Millet csörgője. 
(Pomme de Baratte; Mület's Schlotterapfel.) 

Származása. E jeles alma valószinüleg Belgiumból származik. Nagysága 
és színezetének szépsége által, a Namurban tartott nemzetközi gyümölcsé-
szeti congressus alkalmával, 186 2-ben vonta először magára a német gyü-
niölcsészek figyelmét. Millet, tirlemonti gyümölcsész, mint magról kelt uj 
gyümölcsöt „Pomme de Baratte" név alatt állította ki az ugyanakkor, sep-
tember végén, Namurban rendezett gyümölcstárlaton. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Eeutlingenböl, Dr. Lucastól. Több izben termett már nálam is. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végén, oct. elején; liűvösebb tájakon nov. vé
géig is eltart.. 

Minősége. IT: rendű csemege-'J de I. rendű piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Igen változó; többnyire azonban hosszas, hengeres tojásdad 

vagy hengeres kúpalakú; egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedet
tebb, mint a másikon; rendszerint szabálytalanul bordásfölületü. Zöme 
néha csaknem középtájra esik, a mikoi' aztán mindkét sarka felé hordóalaku-
lag fogyva boltozódik ; többnyire azonban a középtájon alul, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé elejénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül elég szűkes karimában végződik, kelyhe felé pedig 
rendszerint összébb húzódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé hosszas, 
vastag, tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a rövid, ritkán emelkedik a 
szárüreg karimája színvonaláig, vékony vagy középvastag, fás, molyhos, kissé 
bunkósan végződő ; mély és szűk üregbe helyezett, melynek finoman rozsdás 
falai ritkán vannak szépen kikanyaiitva. K e l y h e zárt, néha pedig nyilt 
vagy félig nyilt; bokrétásan fölálló, keskeny, molyhos és sokáig zölden ma-
i'adó osztványaival többnyire szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregben 
ülő, melynek falain éles-ormós ránczok és mély, lapos barázdácskák válta
koznak, s ezek a karimát hullámossá téve majd inkább, majd kevésbbé szem-
betünőleg az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s annak kerekdedségét 
gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, fáján kissé hamvas, 
elejénte zöldessárga; értével szép sárga, miből azonban csak elvétve tűnik 
elő tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület meggyszin-pirossal 
van bemosva és sötétebb pirossal is tarkázva. Pontozata lítkás, egyenlően 
elszórt, de csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskék alakjában jelenkezö, 
majd alig, majd eléggé szembetűnő. Rozsda, a szárüreget kivéve, nem szo
kott mutatkozni fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, néha zöldes-fehér, nem finom, laza, de keménykés, 
értével azonban elég porhanyó; leve bő, de nálam, száraz évjái áskor, alig 

•20 
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eleo;eudö, czukros, gyöngéd savanynj'al emelt, elég kellemes, noha nem min
denkor kellőleg fűszeresizü. Magtokja iiyilttengelyfl; nagy és nyili fiókjai
ban tojásdad, világos-barna, ép magvakat rejtő, mely magvak a gyümölcs
ben, lia ezt rázznk, csörögni szoktak. Kehelycsöve hosszas tölcséralakn, a 
gyümölcsbe jó mélyen lehatoló. 

Fája. Elég vignövéstí, egészséges és edzett: korán és a neki kedvező 
helyen rendesen és bőven termő ; fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, haj
lékony ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég sün'i-
lombos, (te kellőleg szellős, terebélyes koronát alkotó. Mindenféle alma
alanyon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, de léczezet melletti művelésre, 
hajlékony ágainál fogva mégis legalkalmasabb. Még vidékem mostoha vi
szonyai közt is jól diszlik : de száraz évjáraskor az eszelények (Rhynchites) 
mindig idő előtt leszüretelik róla a szépen mutatkozó termést. Gyümölcsei 
különben nagyságuk mellett is jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, liosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók, hajlékonyak ; könyökösek bár, de elég egyenesek, finoman bordá-
zottak : gyenge korukban sűrűn fehérmolyhosak; ért korukban is csak aljuk 
felé csupaszak, csaknem fényesek, zöldes-barnák, nagyrészt azonban világos
pirossal mosottak; apró, fehér pontokkal igen ritkásan és nem szembetűnö-
leg pontozottak; rövid levélközüek. 

Rügyel. Középnagyok, hái'omszögűek, tompahegyflek, laposhátuak, la
pulók, sűi'űn fehérmolyhosak; alig kiálló, liárombordás talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadkuposak, tompahegyűek, aljuknál 
szennyes-barnák, hegyöknél sűrűn feliérniolyhosak. 

Levelei. Kagyok vagy elég nagyok; elég vastag, de lágyszövetüek; 
hosszas tojásdadok vagy széles keililékesek; hirtelen elkeskenyedő, hosszas 
és félrecsavarodó, éles liegyben végződök; laposak vagy igen laposvölgyesek; 
széleiken, itt-ott, kissé hullámosak, kissé íveltek; alsó lapjukon molyhosak, 
telső lapjukon csupaszak, elég simák, homályos-zöldek; széleiken előrehajló, 
tompa, fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűi'észesek. Levélnyeíök 
hosszas, igen vastag, hajlékony, molyhos, tövénél violaszín-i)irossal mosott; 
rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan elálló. íjevélpálhái változó nagy
ságnak, többnyii'e lándsásak, szétállók vagy hegyökkel egymásfelé sarló
alakban visszafoi'dulók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei kissebbek, 
keskenyebbek, de aránylag hosszabbak, mint a vesszőkön levők, kerűléke-
sek, laposak, kissé hullámosak; hosszas, hajlékony, pirosas nyelőkről rendet
lenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. J a h n . lllustr. Havdb. dcr Obstk. IV. 397. Mások tudtommal 

még nem írták le. 
Észrevétel. E szép, nagy és elég jó alma is inkább való hazánk ma

gasabban fekvő vidékeire, mintsem az alföldre. Ott bizonyára évenkint ren
desen és gazdagon teremne: míg itt, az alföldön, száraz évjáráskor, alig ma-
i-ad szépen kötődött gyümölcseiből egy-egy példány mutatónak a fán ; mert 
itt, száraz évjáráskor rengeteg sok a kártékony rovar, melyek a mutatkozó 
termést idejekorán képesek megsemmisíteni. 
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287. Fűszeres koronaalma. 
(Zimmtartiger Kronenapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínűleg azonban Hollandiá,ból származik; 
mert Diel, a ki körülményes leírásban először ismertette meg, Harlemből 
kapta volt egyik barátjától, Steintól. Németországban meglelietösen el van már 
tei-jedve. Termékenységénél s jóízű gyümölcseinél fogva megérdemli, hogy 
hazánkban is eltérjeszszük. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktói, Jein-
senből; Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. végétől dec. elejéig; hűvösebb tájakon tavaszig 
is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. .Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kissebb is. 
Alakja. Változó; legtöbbnyire gömbölyded vagy tojásdad gömbölyű; 

egyik oldalán gyaki'an hízottabb és emelkedettebb kissé, mint a másikon, de 
különben elég széptermetű. Zöme középtájra vagy kissé alább, száras vége 
felé esik, honnét szára felé az egyik oldalon hirtelen, a másikon sze
líden gömbölyödve boltozódik s szára körül elég szűk, de laposas karimában 
végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhnzódva boltozódik s kelyhe 
körűi inkább vagy líevésbbé szűk karimában enyészik el. S z á r a rövid, 
vékony vagy kövépvastag, fás, kissé bunkósan végződő; szűk és mély üregbe 
helyezett, melynek falait némi finom, sugaras rozsda csak néha szokta borí
tani. K e l y h e félig nyílt, a kissebb példányoknál pedig zárt; fölálló, de 
hegyökkel hátragörbülő, hosszas, keskeny, hegyes és molyhos 'osztványaíval 
inkább vagy kevésbbé tágas és nem mély üregben ülő; melynek falain lapos 
ránczok vagy bordácskák nyúlnak föl a karimára, melyet szelíden hullámossá 
tesznek és aztán a gyümölcs derekára is, — noha kevéssé szembetünöleg, 
— fölvonulnak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, gyöngédtapintatu; fáján kissé ham
vas, ledörzsölve elég fényes; elejénte világos zöld; értével czitromsái'ga, mi
ből azonban csak néha látszik ki tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert az 
egész fölület szakadozott, apró, sötétpíros csíkokkal sűrűn be van csapkodva 
s közben-közben halványabb pirossal is befuttatva; néha a pirosság a napos 
oldalon annyira össze van folyva, hogy benne a csíkokat alig vehetni észre. 
Pontozata elég sűrű; a bőr alul áttetsző fehér petiyecskék alakjában jelen-
kező, elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárga, finom, gyöngéd, velős; leve bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; kissé 
nyílt fiókjaiban szép tojásdad, rövidhegyű, sötétbarna, több-kevesebb ép 
magot rejtő. Kehelycsöve karcsú, hegyes kúpalakú, a gyümölcsbe elég mélyen 
behatoló. 

20* 
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Fája. Elég vígnövésü, eg-észséges és elég edzett; elég korán és bőven 
termő; knszáltan föl- és szétálló, számos ágaival, mel3'ek gyümölcsöző szer
vekkel elég jól bernliázkodnak, elég sűrülombos, de kellőleg szellős, széles 
gönibalakn koronát alkotó. Díszlik mindenféle alniaalanyon; alkalmas szálas fá
nak és formafáknak is. Mindenütt jól díszlik ugyan, de kellőleg nyirkos ta
lajban bővebben, szebb és jobb gyömölcsöket terem, mintsem könynyen kiszá-
i'adü, laza talajban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok, liegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, liegyök felé 
finoman bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; 
ritkásan és finoman molyhosak, pirossal színezett sárgásbai'nák; apró, kerek, 
fehéres pontokkal fölöttébb ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; i'en-
detlen, többnyire azonban i'övid lezélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, duzzadthátuak, tompaliegytíek, lapulók, 
pirosasbarnák, sűrűn feliénnol3'hosak; alig kiálló, két szélén röviden bordá
zott talpon ülíik. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, tonipaliegyűek, aljuknál szennyesbarnák, 
hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vékony, de erős szövetüek; 
tojásdadok vagy kerülékesek; nyelők felé gyakran keskenyebbek, mint lie
gyök felé; többnyire hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy lapos-völgyesek ; nem iveitek, de hegyökkel lefelé 
görbülök, kissé hullámos szélüek; alsó lapjukon finoman molj'hosak; felső 
lapjukon sem egészen csnpaszak, elég simák, bágyadtan íénylők, liomályos 
fűzöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök 
rövid, középvastag elég merev, molylios, tövénél violaszin-pirossal mosott; 
nyilt szögekben elálló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak vagy keskenylánd-
sásak, elég tartósak. Virágrflgyet körítő levelei többnyire kisebbek és keske
nyebbek, mint a vesszőkön levők; rövid, vékony, rugalmas nyelőkről rendet
lenül szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. D i e 1, Kernohstsortcv, almákat és körtéket tárgyazó. T. .32. 

O b e r d i e c k , llhistr. Handb. der Übstk. IV. 61. Mások tud
tommal még nem írták le. Dittrich leírta ugyan: de az ő leírása inkább csak 
szóról,szóra való lemásolása a Diel leírásának. 

Észrevétel. Még alföldi kérteinkben is, a hol a föld kellőleg nyirkos, 
megérdemli, hogy helyet juttassunk számára egy-egy fának. Hazánk emelke
dettebb fekvésű vidékein nyereséges volna nagyban is tenyésztenünk. 
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288. Kelp almája. 
Származása. E becses almatajt nem régibeii fedezték föl Erdélyben, 

a besztei'czei evang-. lelkészség kertében. Magról kelt-e ott? vagy más vidékről 
került-e oda? nem tndja senki: de annyi bizonyos, liogy oly önálló almafaj, 
melyet a névvel bii-ó almafajok egyikével sem talált azonosnak korunk leg
kitűnőbb gyümölcsismeröje, a bold. Dr. Lucas sem, a kihez Kelp, besztercze-
kerületi evang. esperes meghatározás végett mutatót küldött e fajról és 
Lucas terjesztésre méltónak találván azt, fölfedezője, Kelp nevéről keresz
telte el. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Vályi Elek, ref. esperes barátomtól, 
Kentelkéi'ől. Több izben termett nvár nálam is. Mint igen becses gyümölcsöt 
ezennel bennitatoni körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam nov. jan. ; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, del. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alal<ja. Magas gömbalaku vagy kúpos gömbalaku ; elég szabályosan bol

tozott, noha szelíden bordásfölületű s egyik oldalán gyakran hizottabb kissé 
és emelkedettebb is, mint a másikon. Zöme középtájra vagy kissé alább, 
száras vége felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozó-
dik s szára körűi elég széles, laposas karimában végződik ; kelyhe felé 
pedig elejénte szelíden aztán mindmind inkább fogyva elég szűk, de laposas 
és kissé ferdén álló, hullámos karimában enyészik el. S z á r a rövid vagy 
középhosszú, vékony, fás, molyhos ; tágnyílásu, de mindinkább összeszűkülő, 
mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek rozsdamentes falai sokáig zölden 
szoktak maradni. K e l y h e zárt vagy félignyilt; majd fölálló és egymásba 
boruló, majd hegyökkel hátragörbülő, többnyire rövides és molyhos oszt-
ványaival szabálytalanul kikanyai'itott, tágasabb vagy szűkebb, de elég mély 
üregben ülö, melynek falain íiuom ránczok vagy szelíden bordás emelkedések 
nyújtóznak föl az üreg karimájára s onnan tovább, noha elenyészöleg a 
gyümölcs derekára, nélia a szármélyedésig is levonulnají s a gyümölcs göm-
bölydedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre elég unom, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, fáján ritkásan 
hamvas, ledörzsölve szép fényes ; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga, 
miből azonban tisztán, még az árnyékban nőtt gyümölcsökön sem látszik ki 
egy-egy nagyobbka folt: mert az egész fölület szakadozott, homályospiros 
csíkokkal van becsapkodva s közben-közbeu derültebb pirossal márványozva 
vagy pontozva. Pontozata elég sűrű; a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskék 
alakjában jeleukező, elég szembetűnő; mert ezen pettyezet kisebb nagyobb 
foltokba van összefolyva s e foltok sajátszerűen tarkázzák be a piros fölü
letet. Eozsda nem, de baniás ragyaszeplök gyakran mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, elég finom, tömött, porhanyó; leve bő vagy 
csak elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden 
illatos és fűszeresízű. Álagtokja inkább vagy kevésbbé nyílttengélyű; zárt 
vagy csak kissé nyílt fiókjaiban szfunos, apró, tojásdad, hegyes, pirosasbarna, 
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ép magot rejtő. Kelielj^söve szflk tölcséralaku, a gyümölcsbe mélyen 
lehatoló. 

Fája. Elég vígnövésíí, egészséges, igen edzett; korán és igen böveu 
termő ; kuszáltaii íöl- és szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyiimölcs-pecz-
kekkel hamar és sűrűn bei'uházkodnak, ritkás lombozatú, terebélyes, lapos 
gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon ; alkalmas szálas 
fának és léczezet melletti művelésre formafáknak is; mindenütt jól díszlik 
és még vidékem mostoha viszonyai közt is. ritkán marad meddőn. Cryümölcsei 
jól állják helyűket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindin
kább elvékonyodók ; nem egyenesek, hanem kissé görbék, és könyökösek, 
bordázottak ; hegyök felé elég sűrűn és finoman molyhosak; aljnk felénagy
részt csupaszak, pü-osasbarnáíc; igen apró, kerek, fehéres pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszaskuposak, laposhátuak, tompahegyűek, 
lapulók, pirossal árnyalt szenynyes-barnák, itt-ott fehérmolyhosak; kissé kiálló, 
hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hosszaskuposak, alig hegyesek, pirossal 
árnyalt sötétbarnák, nagyrészt pedig fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és durvaszövetfíek; tojásdadok, de 
a vesszők alján kerülékesek; többnyire hirtelen elkeskenyedö és kissé félre 
is görbülő, hosszas éles hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek ; 
alig iveitek; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók; alsó lapjukon finoman moly-
liosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, világos zöldek; 
széleiken apró, tompa fogakkal nem mélyen, de sűrűn és elég szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelük hosszas vagy középhosszú, középvastag, rugalmas; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái keskeny, fogas 
lándsásak, kevéssé tai'tósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, 
hosszabbak mint a vesszőkön levők, ke)'ülékesek, itt-ott kissé hullámosak, 
élesen fbgazottak; hosszas, rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, körülményesen még senkisem írta le. 
Észrevétel. Megérdemli, hogy hazánkban bárhol is, minden kertben 

helyet juttassunk számára. 
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289. Angersi édes. 
(Doux d'Angers ; Süssapfel von Angers.) 

Származása. Bizonytalan. Angers vidékén, Francziaországban régóta 
el van terjedve s valószínűleg ott is lépett a világba. Napjainkban is terjed 
mindenfelé. Djtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Lonis testvérektől, Plan-
tiéresból. Nálam is több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. végétől nov. végéig; hűvösebb tájakon tava
szig is eltart. 

Minősége. 1. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középuagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Két végén belapított gömbalaku; egyik oldalán rendszerint hizot-

tabb és emelkedettebb, mint a másikon; szabálytalanul boltozott, bordás, néha 
azonban elég síkfölületü. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé elég hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára 
körül széles, laposas talpban végződik; kelylie felé pedig rendszerint összébb-
Inizódik s kelyhe körül széles ugyan, de mindig szűkebb karimában fogy el, 
mintsem száras végén. S z á r a i'övid vagy igen rövid, elég vastag, fás, bun-
kósan végződő; tágnyilásu, de fenekén összeszűkülő, inkább vagy kevésbbé 
mély üregbe lielyezett, melynek sokáig zölden maradó falai majd rozsdamen
tesek, majd unom, sugaras rozsdával inkább vagy kevésbbé fátyolozottak. 
K e l y h e többnyire zárt; néha félig nyílt; összehajló, hosszas és molyhos 
osztványaival tágas, lapos és ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról sugár-
alakban ránczok indulnak ki s ezek a karimán kalvilszerü bordás emelkedé
seket alkotnak s aztán elszélesülten és inkább vagy kevésbbé szembetünö-
leg az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s annak kerekdedségét kissé meg
zavarják. 

Szine. Bőre finom, igen sima, gyöngédtapintatu, fényes; elejénte sáp-
padt vagy fehéres zöld; értével világos- vagy czitromsárga; napos oldalán 
kissé élénkebb sárga s a napnak jól kitett példányain szelíd pirossal bele
helt s élénkebb píros pettyekkel ritkásan behintett. Pontozata litkás; apró, 
barna yagy csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékböl álló, itt-ott alig 
szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik folületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom, gyöngéd; elejénte roppanós; később velős 
vagy csaknem olvadó; leve igen bö, igen czukros, alig észrevehető, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresizű. Magtokja nyilttengelyü; tágas 
és kissé nyílt fiókjaiban jókora nagy, 'szélestojásdad, ép, néha pedig csak 
idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; elég korán és bőven termő; 
inkább vagy kevésbbé nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyű-



312 

mölcsözö szervekkel jól beruházkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, 
gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas-
fának és nyesés alatt tartva egyébb alakú fáknak is. Még vidékem mostoha 
viszonyai közt is jól díszlik ugyan: de itt csak kedvező évjárások alkalmá
val képes terenmi. Kellőleg nyirkos talajt kivan, a mit pedig nálam nem 
talál mindenkoi'. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé sze
líden el vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, finoman bordázottak; ritká
san és finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, csaknem fényesek, pirosas-bar
nák ; apró, kerek, itt-ott hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, duzzadthátuak, tompaliegyűek, lapulók, pirosasbarnák, 
hegyöknéí sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompaliegyűek, szenynyesbarnák, 
hegyöknéí sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy elég nagyok; elég vastag és keményszöve-
tűek; inkább vagy kevésbbé hosszas és széles tojásdadok; elég szabályosan 
elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; csatornásak vagy laposvöl-
gyesek; inkább vagy kevésbbé íveltek; széleiken itt-ott rendetlenül hullámo
sak; hegyök felé csavarosán elgörbülök; alsó lapjukon finoman molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylök, világos zöldek; széleiken nagy 
és igen tompa fogakkal elég mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök elég hosszú, elég vastag, rugalmas, finoman molyhos, tövénél viola-
szinpírossal mosott; többnyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái aprók, 
ár-idomuak, elég tartósak. Virágrügyet köiítő levelei kisebbek, mint a vesz-
szökön levők, de egymás közt A'áltozó nag3'ságuak, keskeny-kerülékesek és 
nyelők felé gyakran keskenyebbek, mint hegyök felé, laposak, hullámosak; 
szétálló, hosszas, vékony rugalmas uyelökről ívelten elterülők. 

Hasonnevei. Doux d'argent; Ostogate. 
Leírói. H e n n a u. Annál, de pomol. V. 23. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. III. 266. 
Mas, Le Verger, IV. 101. 
O b e r d i e c k , Illusir. Handb. der Obstk. VIIl. 21. és sokan 

mások, is. 
Észrevétel. A kik az édes almát szeretik; ennél jobbat aligha találnak. 

Hol a talaj kellőleg nyirkos; hazánkban, — főkép népesebb városok közelé
ben, — nyereséges volna e jeles almát nagyban is tenyésztenünk. Annyi 
azonban bizonyos, hogy inkább való ez is a fölvidékre, mintsem az alföldre. 
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290. Amerikai dinnye-alma. 
(Melón d'Arneriquo; Amerikanischor Melonenapfel.) 

Származása. Valószinűleg iijabbkori, amerikai gyümölcs; de származá
sával még az amei-ikai gyümölcsészek sincsenek tisztában. Némelyek Uj-
Yorkból, némelyek ismét Connecticutból számlázottnak mondják. Európában 
még kevéssé van elterjedve, nolia pedig ugy fájának termékenysége, mint 
gyümölcseinek jósága végett nagyon megérdemelné az elterjesztést. Ojtó-
vesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már 
nálam,is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Két végén inkább vagy kevésbbé belapított gömbalakii, nélia 

pedig inkább csak lapos gömbalaku; majd szabályosan, majd szabálytalanul 
boltozott sikfölületű; gyakran az egyik oldalán hízottabb és emelkedettebb, 
mint a másikon. Zöme néha középtájra esik, honnét mindkét vége felé csak
nem egyenlően boltozódik, néha pedig kissé alább, száras vége felé esik, 
honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körűi széles, lapo-
sas karimában végződik; kelyhe felé pedig kissé összébbhuzódva boltozódik 
s kelyhe körűi inkább vagy kevésbbé szűk, de szintén laposas karimában 
fogy el. Szá ra rövides vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek falait finom, zöldesbarna, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. 
K e l y h e zárt, néha félignyilt; összehajló, rövid, molyhos és sokáig zölden 
maradó osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain egye
netlen lapos ]'ánczok és barázdák nyúlnak föl a karimára és ezt hullámossá 
tevén, inkább vagy kevésbé szembetűnő, lapos bordák gyanánt az egész 
gyümölcsön végig nyújtóznak s ennek kerekdedségét kissé megzavaiják. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngéd-, néha pedig száraztapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte világos vagy sárgás zöld; értével szép 
sárga; napos oldalán gyöngéd pirossal belehelt s e szinezetben élénkebb
piros, szakadozott csíkokkal és pettyekkel is becsapkodott. Pontozata elég 
sűrű; igen apró, barna, a piros színben fehérrel szegett pettyecskékből álló, 
a mikor aztán elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve, de barnás ragya-
szeplők gyakrabban mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, gyöngéd, por
hanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanyiiyal emelt, igen kel
lemes, sajátszerűen fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; inkább vagy ke
vésbbé nyilt fiókjaiban jókora nagy, széíestojásdad, feketés, ép, néha pedig 
csak idétlen magvakat rejtő, Kehelycsöve i'övid kúpalakú. 
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Fája. Elég vígiiövésü, egészséges és edzett; korán és bőven tennö; fölálló 
vagy nyilt szögekben szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
berubázkodnak, ritkás, szellős, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálasfának és léezezet melletti müvelésre, forma
fáknak is. Mindenütt jól diszlik: de, hogy rendesen és bőven teremhessen, 
kellőleg nyii'kos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, hegyök felé 
szelíden bordázottak; ritkásan és flnoman fehérmolyhosak; aljuk felé nagy
részt csupaszak, olajszinn sárgásbarnák s itt-ott igénytelen szenynyespirossal 
színezettek; kissé kiemelkedő, kerek, fakó pontokkal snrün, de kevéssé szem-
betünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Ki(!sinyek vagy középnagyok, kissé dnzzadthátuak, igen tom-
pahegj'üek. lapulok, szennyesbarnák, nagyrészt azonban fehérmolyhosak; alig 
kiemelkedő, rövidebben vagy hosszabban bordázott, széles talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, szennyesbarnák, 
de hegyöknél sűrűn fehéi'molyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; többnyire 
kerülékesek; hirtelen elkeskenyedö, rövidke vagy néha hosszas és félrecsa
varodó, éles hegyben végződök; laposak vagy igen lapos-völgyesek; inkább 
vagy kevésbbé íveltek, nyelőkről vízirányosau el- vagy kissé rézsunt fölfelé 
állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyad
tan fénylök, világos zöldek; széleiken előrehajló, jókora nagy, tompa fogak
kal szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, közép
vastag, elég merev, finoman molyhos; inkább vagy kevésbbé éles szögekben 
fölfelé álló. Levélpálhái ár-idomnak vagy keskenylándsásak, a nyél tövétől 
kissé fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
változó nagyságúak, többnyire hosszabbak és keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, csaknem laposak, hullámosak; rendetlenül fölfelé álló nyelőkről 
ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Norton's Melón; AVatermelon. 
Leírói. O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. Vili. 147. Az európai 

gyümöjcsészek közül másoktól még nem olvastam leírását. 
Észrevétel. Hűvösebb tájakon termékenyebb s gyümölcsei későbben ér

nek és ízesebbek is, mintsem itt, az alföld melegében s könnyen kiszáradó, 
laza talajában, hol szépen kötődött gyümölcseit a kártékony rovarok éven-
kint, idő előtt le szokták szüretelni. Ott, hol a föld nj'áron át is kellőleg 
nyirkos nmradhat; még az alföldön is megérdemli, hogy számára legalább 
egy-egy fának helyet juttassunk kérteinkben. 
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291. Grange parménja. 
(Grraiigos Pearmaiii; &rangos Parmane.) 

Származása. Angolországból származik. Mikor lépett a világba ? Ki 
nyerte magról s hozta forgalomba? arról hallgat még a ki'ónika. Amerikai 
gyümölcsészek ismertették meg először. Lehet, hogy azok bővebb ismerettel 
is birnak szái'mazásáról. Azok, a kik Hogg Eóbert és Downing munkáit 
birják; majd megmondhatják, liogy a fönebbi kérdésekre, mit felelnek e 
kitűnő gyümölcsészek. Európában még csak most kezd elterjedni e jeles 
almafaj, melynek ojtóvesszejét 1874-ben ajándékban kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenből. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. JNagy vagy igen nagy. 
Alakja. Mint minden nagy gyümölcsnek, változó; majd lapos-, majd 

magasnak látszó kúpos gömbalaku; egyik oldalán rendszerint hizottabb, mint 
a másikon; de egyébbként elég sikfölületü. Zöme majd középtájra, majd 
jóval alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik s majd széles és laposas, majd 
elég szűk és többnyire fei'dén álló karimában fogy el. S z á r a rövid vagy 
középhosszú, középvastag, fás, bunkósan végződő; táguyilásu, de szűk és 
elég mély tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falait finom, barnás vagy 
fahéjszinű és néha az üreg karimájára, sőt tovább is felhúzódó, sugaras 
rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; összehajló vagy 
bokrétásan fölálló, rövid, törékenyhegyű és molyhos osztványaival inkáblj 
vagy kevésbbé tágas, lapos és nem mély üregben ülő, melynek falai szelí
den ránczosak s karimájái'ól elenyésző lapos bordák' nyúlnak a gyömölcs 
derekára s annak kerekdedségét néha kissé megzavarják. 

Szine. Bőre SZÍVÓS, sima, értével és álltában zsírostapintatu, bágyadtan 
fénylő, elejénte halványzöld; értével zöldessárga; napos oldalán is csak 
kissé élénkebb sárga s a napnak jól kitett darabjain elejénte komor, később 
derültebb vérpiros, szakadozott csíkokkal és petytyekkel szelideu és nem 
sűrűn becsai)kodott. Pontozata nem sűrű; ai)ró, fahéjszinű vagy csak a böi 
alul áttetsző, fehéres pettyek alakjában jelenkezö, itt-ott elég szembetűnő. 
Rozsda a száras véget kivéve, egyebütt csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba, néha pedig zöldesbe játszó fehér, fori'ó nyár 
után kissebb nagyobb, áttetsző jegeczes foltokkal, félfinom, kissé laza, por
hanyó ; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes fűsze
resízű. Magtokja kissé nyilttengelyü; fiókjaiban hosszas, hegyes, sovány, 
pirosasbarna, többnyire idétlen magot rc^tö. Kehelycsöve hosszas tölcsér
alaku, a gyümölcsbe elég mélyen lehatotó. 
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Fája. Fiatal korában víi?an, később csak mérsékelten növő, de ejjész-
séges és edzett; korán és igen bőven termő; íölálló vag}̂  nyilt szögekben 
szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházlrodnak, elég 
lombos, de szellős, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaala
nyon; alkalmas szálasfának is, formafáknak is. Még vidékem mostolia viszo
nyai közt is jól diszlik: de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg 
nyirkos földet kivan. ÍTyümölcsei nagyságnk mellett is igen jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, vastagok, heg3'ök felé is csak 
keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, itt-ott szelí
den bordázottak ; egész hossznkban finoman molyhosak, zöldes-barnák, hegyök 
felé violaszín pirossal árnyalt baniák; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott 
kissé hosszas, fehéres pontokkal, többnyire i'itkásan, de elég észrevehetöleg 
pontozottak; rövides levélközfiek. 

Rügyei. Kicsinyek rövidek, kissé dnzzadtliátnak, igen tomi)ahegyiiek, 
lapnlók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, két szélén röviden bordázott, elég 
széles tala])ra helyezkedők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, csaknem gömbölydedek 
vagy zömöktojásdadok. tompahegyűek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok : elég vastag, de hajlékonyszövetűek; kerektojás-
dadok vagy s/ívalaknak; inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben vég
ződök ; csaknem laposak vagy laposteknösek; széleiken itt-ott, rendetlenül 
hullámosak; nem íveltek; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók; alsó lapjakon moly
hosak; felső lapjnkon csnpaszak, simák, bágyadtan fénylök, elég világos
zöldek; széleiken apró, kissé tiompa fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, tövénél sötétviolaszínnel mosott; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben íoífelé álló. Levélpálhái i'övidek, kes-
kenylándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei egymásközt 
változó nagyságnak, laposak, rendetlenül hnllámosak; nyelőkről csaknem viz-
irányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Grange. 
Leírói. M a s, Pomol. gbúmle. IX. 147. Másoktól még nem olvastam 

leírását. 
Észrevétel. Xem való az alföldre; mert itt kötődött gyümölcseit, min

den szái'az és meleg évjárással, idő előtt lepusztítják a kártékony rovarok. 
Aztán gyümölcsei erötetve érnek s csak a gyümölcstermésre különösen ked
vező évjárással képesek ízök finomságát kellőleg kifejteni. Hazánk magasabb 
tájékain hiszem, hogy ellene semmi tekintetben .sem lehet i)anasz: tegyünk 
tehát vele kísérletet s tenyészszük ott, a hol haszoinial lehet tenyésztenünk. 
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292. Thouin renetje. 
(Reinotte Thouin ; Thouin's Roiuette.) 

Származása. E rendkívül termékeny, becses almafaj, mikép Leroy irja, 
magról kelt (-iillet de Laumont kertében, Montmorencylioz közel, Beaumont-
ban és 1822-ben termett először. A párisi füvészkert (.Tardiii- des plantes) 
igazgatójának, a tudós kertészeti tanár (f. 1824) Tbouinnak nevéről elkeresz
telve elejénte „Bonne Thouin", név alatt terjesztették, később 1832-ben már 
a fönebbi nevet adták neki s jelenleg is ezen név alatt terjed mindenfelé. 
Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek liires telepéről. 
Plantiéresból. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is eltart. 
Minősége. I rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alal<ja. Szabálytalan gömbalaku vagy knpos gömbalaku; egyik oldalán 

Iiízottabb és emelkedettebb, mint a másikon és gyakran szelíden bordásfölü-
letü. Zöme középtájra és néha kissé alább, száras vége felé esik, honnét 
néha mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódík, rendszerint azonban 
kelylies vége felé kissé összébbhuzódik s kelyhe körül mindig szűkebb karí-
mál)au fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy rövides, elég 
vékony vagy középvastag fás, néha kissé húsos, többnyire kissé bnnkósan 
végződő ; rendszerint elég mély és szűk üregbe helyezett s oda néha Inisos-
dudortól beszorított. K e 1 y h e néha zárt, többnyíre azonban nyílt vagy 
félig nyilt; rendetlenül fölálló, rövid, hegyes és molyhos osztványaival tágas 
és ritkán mély üregben ülő, mely üregnek falai majd simák, majd szelíden 
ránczosak és barázdásak s karimáján hullámos emelkedések láthatók, melyek 
elenyésző, lapos bordák alakjában a gyümölcs derekára is levonulnak s 
annak kerekdedségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és igen szívós, sima, száraztapintatú, bágyad
tan fénylő, elejénte világos zöld; értével élénksárga; napos oldalán narancs
sárga és néha némi gyöngéd pírossal is belehelt vagy színezett. Pontozata 
elég sűrű; egyenlően elhintett, kissé kiemelkedő, barnás vagy fahéjszínü 
pettyecskékbői álló, többnyire elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutat
kozik fölületén; de szára körül, kíssebb-nagyobb darabon, néha az üreg kari
máján tűi is terjeszkedve, finom, zöldesbarna vagy fahéjszínű, sugaras rozsda
máz majd mindenkor szokott elterülni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, flnom vagy elég finom, 
tömött és roppanós, teljes értével azonban eléggé porhanyó; leve bő, czuk-
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és ftíszeresízü. 
Magtokja kissé nyílttengelyü; zárt fiókjaiban szép tojásdad, pirosasbarna, 



318 

ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe elég mélyen 
lehatoló. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, igen edzett; elég korán és szerfölött bőven 
termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel és különösen gyümölcsi)eczkekkel igen sűrűn 
bernházkodnak, szép lombos, de kellőleg szellős, magas gömbalaku koronát 
alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafá-
nak is. Mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos talajban terem csak gaz
dagon és szépen fejlődött gyümölcsöket. Gyümölcsei igen jól állják lielyö-
ket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középliosszak, elég vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig könyö-
kösek, alig észrevehetőleg bordázottak; csaknem egész hosszukban finoman 
fehérmolyhosak; itt-ott csnpaszak, olajszínű vagy zöldes-barnák; apró kissé 
hosszas vagy kerek, fakó pontokkal elég süiiin és elég szembetűnöleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, duzzadthátnak, igen tompahegyűek, lapulók, fehér 
molyhozattal igen sűrűn takartak; elég kiemelkedő, szelíden bordázott tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid tojásdadok, tomjia-
hegyűek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég kicsinyek; nem vastag, de keményszövetűek; kerektojás-
dadok vagy kerülékesek; többnyire igen rövidke, szúrós hegyben végződök; 
laposak vagy lapos-völgyesek; széleiken itt-ott, rendetlenül hullámosak; nye
lőkről többnyire rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon finoman molyhosak ; felső 
lapjukon csnpaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, sötét zöldek; széleiken 
apró, hegyes fogakkal nem mélyen, de igen sűiűn és elég szabályosan füré-
szesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag és merev, fino
man molyhos és tövénél violaszín pirossal mosott; elég éles szögekben föl
felé álló. Levélpálhái lándsásak, szétállók, tartósak. Virágiügyet körítő leve
lei jóval kissebijek és keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, laposak hullá
mosak ; fölálló, hosszas, merev nyelőkről bokrétásan elterülők. 

Hasonnevei. Bonne Thouin. 
Leírói. L e r 0 y, Dkt. de poniol. IV. 740. 

M a s, Poviol. générale, VIII. 49. 
Oberdieck, Illustr. Haiidb. der Obstk. VIII. 107. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt is vetekedik termékenység 
dolgában bármely almafajjal: minélfogva hiszem, hogy hazánk mindazon vidé
kein, a hol az almafák gazdagon szoktak teiemni, nyereséges lesz e fajt 
nagyban is tenyésztenünk. 
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293. Luiza királyné. 
(Roino Louiso ; Königin Louisenapfnl.) 

Származása. E jeles almát 180:3-ban kapta Diel a Herrnhauseni híres 
faiskolából. Egyéb adatot máig sem jegyeztek föl származásáról a gyiimöl-
cséaz-irók. Diel 1806-bau ismertette meg először körülményes leírásban. Fön-
nebbi névre, valószinüleg Károly, Mecklenburg-Strélitz lierczegének leányá
ról, a ki később porosz királynő lőn, keresztelte el. Napjainkban minden
felé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Dr. Lncastól, Reiit-
lingenből. Több izben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. első felében; hűvösebb tájakon decemberig 
is eltart. 

Minősége. 11. rendíí csemege-, de I rendű háztartási és piaczos 
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Magas- vagy kúpos-gömbalaku; néha' csaknem hengeres gömb-

alaku; szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál alább, a száras 
vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körűi laposas 
karimában végződik; kelyhe felé pedig szelíden fogyva boltozódik s kelyhe 
körül szintén laposas karimában enyészik el. S z á r a rövid, néha pedig csak
nem középhosszn, elég vastag, fás, néha luisos; szabályosan kikanyarított, 
szűk és mély üregbe helyezett, melynek falait néha finom, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. ív e 1 y h e zárt vagy félig nyílt; hosszas, keskeny, moly
hos, sokáig zölden maradó, bokrétásan fölálló osztványaival elég tágas és elég 
mély üregben ülő, melynek aljáról szelíd, lapos ránczok indulnak a karima 
felé, de itt hullámos emelkedéseket alig alkotnak s észrevehetöleg a gyümölcs 
derekára sem vonulnak föl. 

Színe, líöre finom, sima, fényes, mintha csiszolt volna; értével kissé 
zsirostapintatu; elejénte zöldes-fehér; később czitromsárga; napos oldalán 
kissé élénkebb sárga s néha némi gyöngéd sárgáspirossal árnyalt, mely piros
ság azonban többnyire hiányozni szokott a gyümölcsről. Pontozata elég sűrű, 
többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló, nem szembetűnő. 
Eozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér, néha sárgásba játszó fehér, elég finom, könnyű 
porhanyó ; leve bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt kelle
mesízű. Magtokja majd nyílt, majd csaknem zárttengelyű ; fiókjaiban tojás
dad, barnás, éi) magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; korán és igen bőven termő ; 
fölálló vagy nyílt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, szép lombos, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és léczezet melletti műve-
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lésre is. Mindenütt jól díszlik: de. liopy rendesen és bőven teremhessen,kel
lőleg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, Jiegyök felé lassudan 
elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; boi-dázatlanok; íinoman és rit
kásan molyhosak, nagyrészt pedig csnpaszak, simák, csaknem fényesek, vilá
gos barnás-pirosak; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres pontokkal 
elég sűrűn és elég szenibetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögűek, tompahegyfíek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak ; alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, tompahegyűek, szennyesbarnák, hegyök-
nél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; elég vastag és keményszövetfíek ; 
tojásdadok, a vesszők alján pedig kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; elég 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas és kissé félrecsavarodó, éles hegyben végző
dök ; laposak vagy lapos-teknősek ; kissé íveltek és hullámosak; nyelőkről 
rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csnpaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylök, világos fűzöldek; széleiken' tompa fogakkal 
nem mélyen, de elég szabályosan fűrészesek. Levéhiyelök középhosszú, elég 
vastag, merev, molyhos, violaszín-pirossal inkább vagy kevésbbé színezett; 
elég éíes szögekben fölfelé álló. Levélpálhái hosszak ái'-idonuiak, itt-ott lánd-
sásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszas és keskeny-kerülé-
kesek, laposak, hullámosak ; nyelőkről lankadtan szétteiülők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. 1 > i e 1. Kernobstsorten. VIIl. 229. 

t) b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. W. 3G5. 
L e r o y Dict. de poniol. IV. 610. 
M a s, Pomol. ghúrale. X. 9. és mások. 

ÉszrevéteL Nem való az alföldre, mert itt korán és erötetve érnek gyü
mölcsei. Hazánk hűvösebb tájékain tegyünk vele kísérletet, a hol bizonyára 
bőven ki fogja űzetni a helyet, melyet számára juttatunk. 
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294. Middelburgi renet. 
(Eeinette do Middelbourg ; Eeinetto von Middolburg.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínű azonban, liogy Hollandiából szár
mazik ; mert Diel, a ki először irta le körülményesen, fönebbi neve alatt 
Dietzböl kapta Gödecke, pénztífryi tanácsostól, a kihez a fajt sógora kíü-
dötte volt meg Hollandiából. Napjainkban meglehetősen el van már terjedve 
mindenfelé. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl, Többizben 
termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Knpos gömbalaku vagy csaknem hengeres csonka-kupos; rend

szerint magasnak-látszó; elég szabályosan boltozott sikfölületfí, de egyik 
oldalán kissé hizottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra 
vagy néha jóval alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé majd sze
líden, majd hirtelen gömbölyödik s szára körül elég széles, laposas talpban 
és néha a szárüreget is betöltő s ennél fölebb emelkedő, húsos dudorban 
végződik; kelyhe felé pedig rendszerint szelíden összébbhnzódik s kelyhe 
körül inkább vagy kevésbbé szűk és ferdén álló karimában fogy el. Szái-a 
majd középhossza, közép vastag, fás, bunkósan végződő, és ilyenkoi' tágas, 
de nem mély tölcséralaku üregbe helyezett, majd pedig rövidke, húsos bu-
czokként a fölszinre helyezett s néha ferdére is nyomott. Ke lyhe félig 
nyílt, néha pedig egészen nyílt; fölálló, hosszas, keskeny, hegyes és moly
hos osztványaíval tágas és egészen lapos, néha azonban kissé bemélyedő 
üregben ülő, melynek alján és falain csak szelid, lapos ránczocskák láthatók, 
melyek azonban a karimán elenyésznek s észrevehetőleg majd sohasem vo
nulnak föl a gyümölcs derekára is. 

Szine. Bőre finom, de szívós, sima, álltában kissé zsírostapintatu, bá
gyadtan fénylő; elején te sárgás világos-zöld ; értével szép czitromsárga; 
napos oldalán aranysárga és néha némi igénytelen narancspirossal színezett. 
Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, fahéjszínű pettyekből álló, rendszerint 
elég szembetűnő. A gyümölcs derekára néha márványzatos, száras végén 
pedig vízii'ányosan fekvő, szakadozott, vonalszerű rozsda sűrűbben vagy rit
kábban, majd minden gyümölcsön mutatkozik ; néha egy-egy rozsdás szemölcs 
is találkozik fölületén; 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásfehér,, finom, tömött, keménykés, rop
panós, de teljes értével i)orhanyó; leve bő, igen czukros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes ffíszeresízű. Maktokja kissé nyilttengelyű ; inkább vagy 
kevésbbé nyílt, tágas fiókjaiban számos, tojásdad, világos-barna, ép, gyakran 
pedig csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

21 
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Fája. Csaknem bujanövésű, egészséges és igen edzett; elég korán és 
igen bőven terniö; nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernliázkodnak, szép lombos, terjedel
mes, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon ; legalkal
masabb szálas fának. Mindenütt jól díszlik : de rendesen és bőven terenmi 
csak kellőleg nyirkos földben képes. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok vagy elég vastagok, liegyök 
felé mindmindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; 
itt-ott szelíden boixlázottak; egész hosszukban síírün, de finoman molyliosak, 
sötét violaszínnel árnyalt pirosak; apróbb-nagyobb, kerek vagy kissé hosszas, 
fehéres pontokkal elég síírün és elég szembetünőleg pontozottak ; rendetlen, 
többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kni)osak, laposhátuak, alig hegyesek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, szennyes-barnák, 
nagyrészt pedig fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és elég keményszö-
vetűek ; hosszas tojásdadok ; rövidke, félrecsavarodó hegyben végződök; csa
tornásak vagy laposvölgyesek; itt-ott, rendetlenül hnllámosak ; alig íveltek ; 
nyelőkről csaknem vízirányosan elállók ; alsó lapjukon finoman molyhosak ; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, elég élénk fűzöl
dek ; széleiken apró, tompa fogakkal elég sűrűn, de nem mélyen és nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vastag 
vagy középvastag, elég merev, molyhos; majd vízirányosan, majd nyilt szö
gekben elálló. Levélpálhái ár-idomuak vagy lándsásak, elég tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei kisebbek és aránylag hosszabbak és keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, hullámosak; vékony, rugalmas 
nyelőkről csaknem vízii'ányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. D i e 1, Kemobsísorten, XXI. füzet, 94. lap. 

O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. 1. 211. 
Mas, Le Verger, IV. 81. 

Észrevétel. Kedvező évj árassal, még vidékem mostoha viszonyai közt 
is, elég termékenynek mutatkozott: minélfogva hazánkban is mindenütt, a 
hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, nyereséges volna nagy
ban is tenyésztenünk. 
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295. Montdespic. 
(Pomme de Montdespic.) 

Származása. E jeles alma Francziaorsscág Gironde-nevü megyéjéből 
származik, honnan az ötvenes évek vége felé kezdett elterjedni. Nevét azon 
kastélytól kapta, melynek közelében fölfedezték. Még napjainkig is folyvást 
az iíjdonságok közé tartozik. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérek liires faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámon, nálam is, több ízben 
termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. A középszerűnél jóval nagyobb. 
Alakja. Többnyire hengeres gömbalaku; kissé szabálytalanul boltozott 

és rendszerint bordásfölületti. Zöme középtájra vagy kissé alább, a száras 
vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödik s szára körűi széles, 
laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig szeliden összébbhuzódva bolto-
zódik s kelyhe körűi szintén elég széles és többnyire kissé ferdén álló, hul
lámos karimában fogy el. S z á r a rövid vagy rövides, rendszerint elég vas
tag, kissé bunkósan végződő; tágnyilásu, de fenekén összeszűkülő elég mély 
üregbe helyezett, melynek sokáig zölden maradó, szelíden bordás falait finom, 
barnás, sugarakra foszladozó i'ozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e nyilt; fölálló, 
rövid, törékenyhegyü és molyhos osztványaival többnyire elég tágas és elég 
mély üregben ülő, melynek aljáról finom lapos ránczok vagy bordácskák 
nyúlnak a karimára, a hol szembetűnő hullámos emelkedéséket alkotnak s 
aztán elég szembetűnő, lapos boi'dákként az egész gyümölcsön végig nyúj
tóznak s annak kerekdedségét megzavarják. 

Színe. Bőre vastag és szívós, sima, álltában inkább vagy kevésbbé zsí-
rostapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével sárgás zöld; 
napos oldalán is csak zöldes sárga és néha némi gyöngéd, sárgáspirossal is, 
színezett. Pontozata itt-ott ritkás, itt-ott elég sűrű; apróbb-nagyobb barnás 
vagy fahéjszínű pettyecskékböl álló, nem szembetűnő. Eozsda csak elvétve 
mutatkozik fölűletén. 

Belseje. Húsa fehéres, vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött rop
panós, de elég porhanyó; leve bő, igen czukros, finom savanynyalemelt,igen 
kellemes sajátszerüen fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; zárt fiókjaiban 
hosszastojásdad, hegyes, barna, sovány, de ép magot rejtő. Kehelycsöve 
hegyes kúpalakú. 

Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; elég korán és bőven teimő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, 
de később szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beru
házkodnak, ritkás lombozatú, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik nnudenféle 
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almaalaiiyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva g'ulafának is. Min-
(leiiiUt jói tenyészik ugyan: de, hogy bőven és rendesen teremhessen, kellő
leg nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek vagy középhosszak, vékonyak vagy 
középvastagok, liegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyö-
kösek; finoman bordázottak; egész hosszukban sűrűn és finoman molyhosak, 
homályos pirosasbarnák, itt-ott zöldesbarnák; api'ó, többnyire kerek, fehéres 
pontokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkábban és nem szembetünőleg pontozot-
tak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, kerekhegyűek, lapulók, sűrűn feliérmolyho-
sak; alig kiálló, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasastojásdadok, alig hegyesek, aljoknál 
világos vagy szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vékony és hajlékony-
szövetűek; szélestojásdadok; inkább vagy kevésbbé rövid, félrecsavarodó, 
éles hegyben végződök; csatornásak vagy laposteknösek; széleiken rendetle
nül hullámosak; kissé iveitek; nyelőkkel egy irányban rézsunt fölfelé állók, 
de liegyökkel hanyatt görbülök; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lap
jukon csupaszak, nem simák, bágyadtan fénylök, világos fűzöldek; széleiken 
elöi'ehajló, kissé éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök hosszas, 
elég vékony vagy közép vastag, rugalmas, finoman molyhos; többnyh'e éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái ár-idomuak vagy keskeuylándsásak, elég 
tartósak. Virágrügyet köritő levelei kissebbek, de aránylag hosszabbak és 
keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, keskenykerülékesek, laposak vagy 
laposvölgyesek, hullámosak; nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r ó y, Dict. de pomol. IV. 473. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Az alföldön, nagyobb folyóvizeink mellékén és mindenütt, 

a hol a föld kellőleg nyirkos, haszonnal tenyészthetnök: de oly mostoha viszo
nyok közt, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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296. Moss páratlana. 
(Inoomparable de Moss ; Moss Incornparable.) 

Származása. Bizonytalan. Bivort szerint valószínűleg Angolországból 
származik, honnan az ötvenes évek elején kezdett elterjedni. Bárha megér-
demlené; még napjainkban sincs kellőleg elterjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérek híres faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben 
termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hflvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége. I. rendíi csemege-, liáztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban kűpos vagy hengeres gömbalakű ; 

rendszerint szabálytaíannl boltozott s egyik oldalán hízottabb és emelkedet
tebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, 
honnét szára felé többnyire elég hirtelen gömbölyödik s szára körűi elég 
széles, laposas és szeliden hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig 
majd kúposán, majd félgömbalakűlag összehúzódik s kelyhe körűi elég szűk, 
laposas és szeliden hullámos karimában fogy el. S z á r a rövid, középvastag, 
fás, néha kissé húsos, bunkósan végződő; tágnyilású. de szűk és mély üregbe 
helyezett, mely üreget néha egy-egy húsos duzzadás egészen betölt. Ke lyhe 
zárt, néha félig nyílt; rendetlenül összehajló, keskeny, hegyes, sokáig zölden 
maradó és molj'hos osztványaival majd tágas, majd szűk és többnyire ren
detlenül kikanyarított, elég mély üregben ülő, melynek falai szelíden ránczo-
sak s karimájáról széles lapos boixlák nyúlnak a gyümölcs derekára s ennek 
kerekdedségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, száraztapíntatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte bágyadt zöld ; értével bágyadt czitromsárga; • napos oldalán csaknem 
aranysárga, többn3ire azonban szelíd pirossal beleíielt s e színezetben élén
kebbpiros, szakadozott csíkokkal, pettyekkel vagy foltokkal sűrűn tarkázott. 
Pontozata ritkás: egyenlőtlenül elhintett, apró, szürkés pettyecskékböl álló, 
nem szembetűnő. Finom, sugaras rozsda még szárüregének falain is csak 
ritkán mutatkozik, egyebütt pedig éppen nem jelenkezik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, kissé laza, porhanyó; leve 
bő, czukros, finom savanynyaí emelt, igen kellemes fűszeresízű. Magtokja, 
nyilttengelyű; kissé nyílt fiókjaiban tojásdad, hosszas és igen hegyes, barna, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralakú, a gyümölcsbe elég mélyen le
hatoló. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán, nem rendesen, 
de elég bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gömbalakú koronát alkotó. Dísz
lik mindenféle alma-alanyon; alkalmas szálasfának és törpefáknak is. Mindé-
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nütt jól tenyészik ugyan: de, hogĵ  rendesen és bőven teremhessen, kellőleg 
nyirkos földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy középvas
tagok, liegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek: 
itt-ott tinouuin bordázottak; egész hosszukban elég sűrűn, de finoman moly
hosak ; sötét viola-színnel árnyalt barnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosz-
szas, fehér pontokkal elég sűrűn és elég szembetűuöleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, duzzadthátuak, tompahegyűek, lapulok, 
pirosas barnák, nagyrészt pedig sűrűn fehérmolyhosak; elég kiemelkedő, két 
szélén röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hasastojásdadok, tompahegyűek, aljuknál 
szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és durva-szövetűek ; szélestojásda
dok vagy tojásdad-gömbölyűek; hirtelen elkeskeuyedö, inkább vagy kevésbbé 
hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; alig 
iveitek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
fényesek, élénk zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal szabálytalanul 
fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, elég merev, sűrűn moly
hos ; majd vizirányosan, majd rézsunt elálló. Levélpálhái majd fejletlenek és 
áridomúak, majd lándsásak és tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagy-
ságuak, többnyire kerülékesek, laposak szelíden hullámosak; nyelőkről csak
nem vizirányosan szétterülök. 

Hasonevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v 0 r t, A^mal. de pomol. VII. 39. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 479. 
Mas, Pomol. ghúrále IX. 45. és mások. 

Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes-völgyes vidékeire, mintsem az 
alföldre; mert az alföld melegében erőtetve érnek s így nem is lehetnek oly 
íinomizűek gyümölcsei, mintsem a felföldön, a hol bizonyára nem őszi, hanem 
téli gyümölcsök lesznek azok hazánkban is. 
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297. Nagy barátalma. 
(Grosser Mönchsapfel.) 

Származása. E jeles háztartási és piaczos gyümölcs Németországból 
száiniazik, a hol Beek környékén, Ruhrort mellett nagyban tenyésztik és 
gyümölcseit aszalványnak vagy pedig almaszöi'pnek használják föl, mely 
czélra, Oberdieck szerint, az ismert édes almák legtöbbjénél alkalmasabb. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenből. Több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam september végétől novemberig; hűvösebb tájakon tava
szig is eltart. 

Minősége. TI. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága.' Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Magasnak látszó kúpos gömbalaku vagy tompa kúpalakú; egyik 

oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; aztán elég 
szembetünöleg bordázottfölületü. Zöme a középtájnál alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s szára 
körűi elég széles, laposas és szembetünöleg hullámos karimában végződik; 
kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán minndinkább fogyva boltozódik s 
rendszerint tompakupos véget alkot. S z á r a rövid, középvastag, fás, igen 
bunkósan végződő; tágnyilásu és elég mély tölcséralaku üregbe helyezett, 
melynek néha rozsdamentes, néha pedig finom, sugaras rozsdával bevont 
falait lapos barázdák teszik gerezdessé. K e l y h e zárt, néha félig nyilt; 
bokrétásan fölálló, hosszas, hegyes, és sokáig zölden maradó, molyhos oszt-
ványaival kissé tágas, lapos és ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról, a 
karima felé mindinkább elszélesedő, lapos ránczok és barázdák indulnak ki 
és ezek, inkább vagy kevésbbé kiemelkedve az egész gyümölcsön végig nyúj
tóznak s annak kerekdedségét megzavarjak. 

Színe. Bőre vastag és szívós, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos vagy sárgás zöld; értével élénksárga; napos oldalán arany
sárga s a napnak jól kitett példányain igénytelen sárgáspirossal inkább vagy 
kevésbbé színezett; árnyékban nőtt példányain rendszerint nyoma sincs a 
pirosságnak. Pontozata elég sűní; rendetlenül elszórt, apró pettyekből álló; 
itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rozsdaalakzat csak elvétve mutat
kozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres, elég finom, porhanyó; leve elegendő, igen czuk-
ros, csak igen gyöngéd savanynyal emelt, kellemes fűszeresizű. Mogtokja 
zárt vagy kissé nyilttengelyű; fiókjaiban kisded, tojásdad, pirosasbarna, ép, 
néha pedig csak idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyü
mölcsbe, vékony hengerként, elég mélyen lehatoló. 
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Fája. Fiatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de egész
séges és edzett; elég korán és igen bőven termő; nyilt szögekben fölfelé 
törekvő, később szétálló, erős ágaival, melj'ek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruliázkodnak, elég lombos, de szellős, széles gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; legalkalmasabb szálas fának. Mindenütt jól 
tenyészik: de szépen fejlődött gyümölcsöket bőven és rendesen teremni csak 
ott képes, a hol a föld nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát. Gyümöl
csei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vag}' középhosszak, elég vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek, alig könyö-
kösek; itt-ott finoman bordázottak; egész hosszukban elég sűrűn, de igen 
finoman molyhosak, violaszín-pirossal árnyalt sötétbarnák; tövük felé és árnyas 
oldalukon zöldes-barnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy kissé hosszas, fehéres 
pontokkal elég sűrűn és elég szembetfínőleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkiiposak, laposhátuak, tompahegyűek, lapulók, 
sűríín fehéi'molyhosak; alig kiálló, röviden és laposan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, alig hegyesek, 
sűiün fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; elég vastag és elég keményszövetűek ; a vesszők alján 
széles és hosszas tojásdadok, fölebb pedig tojásdadgömbölyűek; hirtelen elkes-
kenyedö, inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök ; laposvölgye-
sek; alig íveltek; széleiken itt-ott rendetlenül hullámosak; alsó lapjukon 
molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, csaknem fénytelenek, vilá
gos zöldek; széleiken előrehajló, éles fogakkal elég mélyen és sűrűn, de 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag és merev, molyhos; 
majd vízii'ányosan, majd rézsnnt elálló. Levélpálhái áridomuak vagy lánd-
sásak, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változónagyságuak, csaknem lapo
sak; merev nyelőkről bokrétásan szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, Illustr. Hmtdb. der Obstk. IV. 485. Mások tud-

tommaj még nem írták le. 
Észrevétel. Piaczi darusításra és háztartási czélokra megérdemlené, hogy 

hazánkban is. mindenütt, a hol a föld almatenyésztésie kedvező, tehát kel
lőleg nyirkos, minden keilben helyet jultapsunk számára. Olyan mostoha 
viszonyok közt azonban, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal 
járna tenyésztése. 
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298. Nehéz alma. 
(Swaar; Schworerapfol.) 

Származása. E kitűnő alma Amerikából származik. A Hundson mellé
kén hollandi telepítvényesek nĵ erték magi'ól s minthogy a vele egyenlő-
nagyságú almáknál súlyosabbnak találták: elkeresztelték nehéz almának 
(„Swaar," hollandi nyelven annyi, mint nehéz, súlyos). Napjainkban meglehe
tősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Vidékemen nov. jan.: hűvösebb tájakon martiusig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; kedvező viszonyok közt jóval nagyobb is. 
Alakja. T̂ apos gömbalaku vagy két végén inkább vagy kevésbbé bela

pított gömbalaku; elég szabályosan boltozott: de egyik oldalán néha hizot-
tabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme többnyire középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes vége felé mégis 
kissé összébbhnzódva boltozódik és itt szűkebb karimában fogy el, mintsem 
száras végén. S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, 
fás, bunkósan végződő; tágnyilású, de szűk és elég mély üregbe helyezett, 
s néha egy-egy húsos dudortól oda, mintegy beszorított. Ezen üreg falai 
néha rozsdamentesek és sokáig zölden maradók, néha pedig finom, baniás, 
sugai'as rozsdával takaitak. K e l y h e zárt vagy csak néha félignyilt; bok-
rétásan fölálló, rövides és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, 
lapos és alján szintén molyhos üregben ülő, melynek falain csak némi nyo
mai mutatkoznak a ránczos emelkedéseknek, melyek az üreg karimáját alig 
teszik hullámossá s gyümölcs derekára, észrevehetöleg, litkán vonulnak föl. 

Színe. Bőre kissé vastag és szívós, sima, álltában csaknem zsírostapin-
tatú, bágyadtan fénylő; elejénte sárgás-zöld; értével elég élénksárga; napos 
oldalán csaknem arany-sárga s néha némi igénytelen pirossal szakadozottan 
belehelt. Pontozata ritkás; egyeidően elhintett, apróbb-nagyobb, barnás vagy 
fahéjszínű pettyekből álló, elég szembetűnő. Eozsda csak elvétve mutatko
zik fölnletén: de barnás ragyaszeplőcskék gyakrabban jelenkeznek rajta. 

Belseje. Húsa sárgás-fehér, finom, tömött, porhanyó; leve elég bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fü-
szeresízű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyű ; zárt vagy kissé 
nyilt fiókjaiban hosszas-tojásdad, hegyes, pirosas-barna, ép, néha pedig idét
len magvakat rejtő. Kehelycsöve tölcséralaku, a gyümölcsbe mélyen le
hatoló. 

Fája. Nálam csak mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; elég korán 
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és igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később 
szétálló ágaival, melj'ek gyümölcsöző szervekkel jól berubázkodnak, elég 
lombos, de szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaala
nyon; alkalmas szálasfának és bokor alakn fának is. Még vidékem mostoha 
viszonyai közt is jól díszlik és almatermési'e kedvező évjárással, még itt is, 
gazdagon terem. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
liegyök felé mind-mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyökö-
kösek; hegyök felé finoman boi'dázottak; egész hosszukban sűrűn és finoman 
molyhosak, sötét violaszín-barnák; igen apró, kerek, fehér pontokkal sűrűn, 
de nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszasak, kissé duzzadthátuak, 
alig hegyesek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, szelíden bordázott 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kupostojásdadok, kissé hegyesek, aljuknál piro
sas szennyes-barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; tojásda
dok vagy csaknem kertílékesek vagy lándsás tojásdadok; kissé hirtelen el-
keskenyedü, hosszú, éles hegyben végződök ; csatornásak vagy laposvölgyesek; 
alig vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupa-
szak, nem simák, bágyadtan fén}dők, élénk fűzöldek; széleiken kissé előre
hajló, jókora nagy és elég éles fogakkal mélyen, de nem szabályosan füré-
szesek. Levélnyelök rövid vagy rövides, középvastag, merev, molyhos, tövé
nél viola szín-pirossal színezett; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, 
elég széleslándsásak, taitósak. Virágrügyet körítő levelei hosszas és kes-
ken3'kerülékesek, csaknem laposak; szétálló, rugalmas nyelőkről csaknem víz-
irányosan elterülők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. VIII. 83. 

L e r 0 y, Did, de poiiwl. IV. 834. 
Mas, Povwl. génémle, IX. 25. és mások. 

Észrevétel. A hol a föld nyái'on át is kellőleg nyirkos és így alma
tenyésztésre kedvező; nyereséges volna e jeles fajt nagyban is tenyészte
nünk. Vidékem mostoha viszonyai közt is bőven terem; de itt gyümölcsei 
i'itkán képesek kellő nagyságra növekedni: míg Aradon, Ottrabay Károly 
barátonniál, még e tekintetben sem lehet ellene panasz. 
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299. Nemes piros. 
(Eouge-noble; Edelrother.) 

Származása. E jeles gyümölcs Tyrol déli részén volt sokáig nagyban 
elterjedve: napjainkban, a mióta Dr. Lucas körülményes leírásban megismer
tette, mindenfelé kezd már elterjedni. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is, de sokáig csak apró, 
teljesen koi'mos gyümölcsöket; minél fogva fajom valódiságában kételkednem 
kellett: hanem aztán 1885-ben, egy jól megerősödött anyafán, a leírásokkal 
teljesen egyező, kellőnagyságu gyümölcsöket teremvén, meggyőződtem, hogy 
fajom mégis valódi; minél fogva ezennel bemntatom körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon s kedvezőbb viszonyok 
közt, mártiusig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval kisebb is és néha nagyobb is. 
Alakja. Hengeres csonkakupos vagy kúpos gömbalaku; szabályosan bol

tozott sikfölületü. Zöme középtájra vagy kissé alább, száras vége felé esik, 
honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödik s szára körííl laposas 
karimában végződik ; kelyhe felé pedig szelíden és mindinkább fogyva boltozó-
dik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk karimában enyészik el. 
S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony, fás, kissé bunkósan végződő; 
többnyire szépen kikanyarított, tágnyilásu, de elég szűk és elég mély töl-
csér-alaku üregbe helyezett, melynek falait részben vagy egészen is, íinom, 
fahéj színű, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zárt és csak nagy 
ritkán félignyílt; fölálló vagy összehajló, de hegyökkel hátragörbülő, keskeny, 
hegyes és molyhos osztványaival szépen kikanyarított, szűk és elég mély 
csészealaku üregben ülő, melynek falain csak néha mutatkoznak némi sze
líd, lapos ránczok és barázdák, de ezek a karimán elenyésznek és a gyü
mölcs derekára nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngédtapintatu, fényes ; elejénte 
zöldesfeliér; értével szalmasárga; napos oldalán sárgás-pirossal belehelt s a 
napnak jól kitett példányain barnás-pirossal márványozott vagy csak szaka
dozott csíkokkal szelíden tarkázott. Pontozata nem sűrű ; ritkásan elszórt, 
fahéjszhiű péttyecskékből álló, a piros színben elég szembetűnő. Rozsda csak 
elvétve, néha azonban elég sűrűn mutatkozik rajta; itt-ott néha egy-egy 
rozsdás szemölcs is jelenkezik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó feliér, finom, tömött, porhanyó ; leve bő, 
vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, a 
Masánszki almára emlékeztető fűszeresízzel. Magtokja nyilttengelyű ; inkább 
vagy kevésbbé nyílt fiókjaiban számos, hosszas, karcsú tojásdad, hegyes, 
barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve hegyes-kupalaku. 
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Fája. Nálam csak méi-sékeltiiövésű, de egészséges és igen edzett; korán 
és a neki kedvező lielyen igen bőven tei'mő; tülálló vagy kissé nyilt szö
gekben fülfelé törekvő, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruliázkodnak, ritkáslombozatu, magasgömbalaku koronát alkotó. 
Vadonczon inkább díszlik, mintsem doiicin vagy paradicsom alma-alanyon; 
alkalmas szálas fának is, gulafának is. Kellőleg nyirkos talajban diszlik leg
jobban és terem legszebb gyümölcsöket, melyek mindenkor jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, közép vastagok, 
hegyök felé mind-mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek ; 
bordázottak ; ritkásan és finoman molyhosak, barnás-pirosak ; apróbb-nagyobb, 
kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban középhosszú levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, kissé duzzadthátuak, 
alig hegyesek, lapulók, sötét-pirosak, nagyrészt pedig sűrűn feliérmolyhosak; 
kissé kiemelkedő, hárombordás talapon ülök. 

VirágrUgyei. Kicsinyek, tojásdadkuposak, kissé hegyesek ; sűrűn fehér-
molyhosak. 

Levelei Inkább kicsinyek, mintsem középnagyok; nem vastag, de 
keményszövetűek: tojásdad-gümbölja'íek; hirtelen elkeskenyodő, inkább vagy 
kevésbbé rövidke, éles hegyben végződök; laposteknősek vagy csaknem kanál
formán öblözöttek; nem íveltek ; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, élénk fűzöldek; széleiken kettős, 
sőt hármas fogakkal is, tompán és szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök 
rövides vékony vagy középvastag, rugalmas; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
többnyire fejletlenek, ár-idomuak vagy rövid, keskeny és sarlós lándsásak 
s ez utóbbi esetben elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei kicsinyek, 
hosszas, keskenykerülékesek vagy lándsásak, laposak, széleiken apró, éles 
fogakkal sűrűn és szabályosan fürészesek; fölfelé álló, vékonyka, rugalmas 
nyelőkről kissé lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Xoble rouge. 
Leiről. L u c a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 103. 

L e r o y , Dict. de poiiiol. IV. 491. 
Mas, Povwl. générale, VIII. 97. 

Észrevétel. Hazánk magasabban fekvő vidékein, valamint nagyobb 
folyóvizeink mellékén, az alföldön is megérdemlené, hogy minden kertben 
helyet juttassunk számára: de olyan mostoha viszonyok közt, a milyeneket 
vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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300. Nikitai masánczkí. 
(Nikitaer Borsdorfor.) 

Származása. E becses almát a nikitai császári kertek igazgatója, 
Hartwiss nyerte magról, ezelőtt néhány évtizeddel. Daczára annak, hogy 
már a hatvanas évek dei'ekán körülményes leírásban ismertetve volt, nap
jainkig sincs még érdeme szerint elterjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kap
tam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több izben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Dec. febr.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltai-t. 
Minősége. I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alal<ja. Gömbölyded vagy inkább vagy kevésbbé kúpos gömbalaku; elég 

szabályosan boltozott, de mégsem egészen sík, hanem kissé bordásfölületű. 
Zöme középtájra, néha kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
szelíden gömbölyödik s szára körűi elég széles, laposas talpban végződik; 
kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s 
többnyire szűk és hullámos vagy ormós karimában fogy el. Szára közép
hosszú, vékony, fás, kissé bunkósan végződő ; tágnyilásu, de szűk és mély 
üi'egbe helyezett, melynek falait majd finom, majd érdes, sugaras rozsdamáz 
szokta eltakarni. K e l y h e kicsi, zárt; összehajló, rövides és molyhos oszt-
ványaíval inkább vagy kevésbbé szűk üregben ülő, melynek falain és kari
máján ]'ánczos és bordás emelkedések láthatók, melyek a gyümölcs derekára 
szenibetüuőlpg nem vonulnak föl s annak kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, száraztapintatu, elég fényes; ele
jénte zöldes-sárga; értével világos-sárga; napos oldalán inkább vagy ke
vésbbé szelíd barnás-pirossal színezett s e sziuezetbej), néha élénkebb piros, 
szakadozott csíkokkal is tarkázott. Pontozata elég sűrű, szürkés, szögletes 
pettyecskékböl álló, többnyii-e elég szembetűnő. Rozsdaalakzat néha fölüle-
tén is szokott mutatkozni. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, porhanyó; leve 
bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresizű. Magtokja 
kissé nyilttengelyű; szűkes fiókjaiban hosszas, hegyes, tojásdad, barna, ép 
magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kúpalakú. 

Fája. Mérsékeltnövéstí, de egészséges és edzett; korán és bőven termő; 
föl- és szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beru
házkodnak, ritkáslombozatu, terebélyes, • lapos gömbalaku koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasíanak és bokoralaku fának 
is. Nálam a tartós szárazságot kissé megsínylette, miből méltán következ
tethetem, hogy víg tenyészete és termékenységéhez kellőleg nyirkos földre 
van szüksége. Gyümölcsei jól állják hely őket a fán. 
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Vesszei. Nem számosak, középliosszak, vékonyak és liegyök felé még-
inkább elvékonyodók; egií̂ enesek, hajlékonyak, kissé könyökösek; csaknem 
bordázatlanok; sűrűn és finoman feliérmolyíiosak, pirossal árnyalt barnák; 
apró, kerek, itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban kissé hosszas le-
vélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, kissé dázzadthátuak, tompahegyűek, lapulók, 
pirosasbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyliosak ; kissé kiemelkedő, két szé
lén röviden bordázott talapon ülök. 

Virágríigyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hosszasknposak, alig 
hegyesek, pirossal és sötétbarnával tarkázottak, nagyrészt pedig sűrűn fe-
hérmolyhosak. 

Levelei. Csaknem középnagyok ; vékony, de nem hajlékonyszövetűek; 
tojásdadok vagy csaknem kerülékesek ; inkább vagy kevésbbé rövidke, éles 
hegyben végződök; csaknem laposak, itt-ott laposvölgyesek ; alig íveltek ; 
alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, nem simák, 
csaknem fénytelenek, világos-zöldek: széleiken többnyire tompa fogakkal 
szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, elég vas
tag és merev, molyhos; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejlet
lenek, áridomuak vagy keskenylándsásak, tartósak. Virágrügyet köiítö le
velei változó-nagyságuak és alaknak, többiiyire kerülékesek, laposak vagy 
széleiken kissé fölhajlók; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nikitaer Winter-Borsdorfei-. 
Leírói. Oberdieck, lllustr. Handb. der Obstk. IV. 483. Mások tud

tommal még nem írták le. 
Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közt, mint a milyeneket vidéke

men talál, kevés haszonnal járna tenyésztése : de kellőleg nyirkos talajban, 
hiszem, hogy bárhol is hálásan ki fogja fizetni a helyet, melyet számára 
juttatunk. 
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301. Hawthorndeni őszi alma. 
(Hawthomden; Apfel aus Havtliordon.) 

Származása. E becses őszi alma Skótországból származik, a liolEding-
biirg'lioz közel, HaAvthorndenban lépett a világba. Nevét Leslie és Anderson, 
edinburgi gyümölcskertészek 1780-ban emlegették föl először. Napjainkban 
mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 187a-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenböl. Gyakran termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. végétől sept. közepéig; hűvösebb tájakon dec. 
elejéig is eltart. 

Minősége. Háztartási czélokra I. rendű; de csemege-gyümölcsnek csak 
II. rendű. 

Nagysága. Jókora imgy. 
Alakja. Két végén beíapitott göinbalakn; néha csaknem sajtalaku; sze

líden bordás ngyan, de különben elég szabályosan boltozott széptermetü. Zöme 
középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kelyhes 
vége felé mégis kissé összébblmzódva boltozódik s kelyhe körül i'endszei'int 
szűkebb karimában végződik, mintsem száras végén. S z á i- a rövid vagy 
rövides, vastag vagy közép vastag, fiis, bnnkósan végződő; tágnjilásu, de szűk, 
és elég mély üregbe helyezett, melynek falait többnyire majd finom, majd 
érdes, sugaias rozsdamáz takarja el. K e l y h e zárt,néha pedig félig nyilt; 
rendetlenül fölálló vagy összehajló, széles, hosszashegyü, molyhos osztványai-
val inkább vagy kevésbbé szal)álytalannl kikanyarított, elég tágas, de nem 
mély tányéralaku üregben ülő, melynek aljáról szelid, lapos bordák indulnak 
a karima felé, a hol aztán hullámos emelkedéseket alkotnak és üiu)an tovább 
az egész gyümölcsön, — bárha kevéssé szembetiinőleg, — végig nyújtóznak, 
de annak kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes; ele-
jénte zöldesfehér; értével viaszfeliér; napos oldalán kissé sárgásfehér és 
néha szép rózsaszínnel belehelt vagy színezett. E színezetben némi nyomai 
láthatók sötétebbpiros csíkoknak is. Pontozata igen apró, alig észrevehető; 
többnyire csak a bőr alól áttetsző, fehéres pettyecskékböl álló. Rozsda nem, 
de egy-egy rozsdás szemölcs néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Hnsa szép fehér, elég finom, keménykés, roppanós, de teljes 
értével elég porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, üdítő savanynyal emelt 
elég kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja njdlttengelyű; inkább 
vagy kevésbbé nyilt fiókjaiban szép tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat 
rejtő. Kehelycsöve tágas, de rövid kűpalakú. 

Fája. Vidékem mostoha viszonyai közt rövidéletű: de kedvezőbb viszo
nyok közt elég vígnövésű, egészséges és edzett: korán és oly rendkívül bőven 
termő, hogy termékenységben vele talán egy almafaj sem vetekedhetik; nyilt 
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szög-ekben föl és szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és 
sűrűn beruházkodnak, elég- lombos, terebélyes, gönibalakú koronát alkotó. 
Vadonczon inkább díszlik, mint egyébbféle alma-alanyon; alkalmas szálas-
iának és törpefáknak is. Kellőleg nyirkos talajra van szüksége ahiioz, hogy 
vigan tenyészszék és tartóséletü legyen. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé kissé 
elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyökösek; itt-ott finoman bordázottak ; 
egész hosszukban sűrűn, de finoman íehérmolyhosak, barnáspirosak; apró, 
kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, duzzadthátuak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn 
íehérmolyhosak; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, három rövid bordával 
jelzett, széles talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, kupostojásdadok, alig hegyesek, aljuknál 
szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; nem vastag, de elég 
durvaszövetüek; szélestojásdadok vagy csaknem kerekdedek; rövidke, éles 
hegyben végződök; laposteknösek; alig vagy éppen nem íveltek; alsó lapjukon 
molyhosak; felső lapjukoncsupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöl
dek; széleiken többnyire kettős, tompa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan 
íürészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, vastag, merev és molyhos, tö
vénél jó darabon sötét-violaszínnel mosott; inkább vagy kevésbbé rézsunt fölfelé 
álló. Levélpálhái kicsinyek; lándsásak vagy áridomuak, elég tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei hosszak, keskenykerülékesek, laposak vagy széleiken 
kissé fölhajlók; hosszas, hajlékony nyelőkről kissé lekonyultán és rendet
lenül szétállók. 

Hasonnevei. White Hawthorndean ; Weisse Hawthonden-Apfel. 
Leirói. H e n n a u , Annál, de ponwl. III. 29. 

Oberd ieck , lllustr. Handb. der Obstk. I. 375. 
L e r o y , Dict. de ponwl. III. 376. 
Mas, Pomol. générale, IX. 37. és mások. 

Észrevétel. Bárha vidékem mostoha viszonyai közt hamar kimerül; mégis 
hálásan kifizeti itt is a helyet, melyet a kertben elfoglal. Hazánk magasab
ban fekvő, hűvösebb tájékain, bizonyára csak oly haszonnal tenyészthetnők, 
mint hazájában. Skótországban és Angolországban is. 
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302. Hollandi rózsa-alma. 
("Rose do Hollandé.) 

Származása. E becses téli alma eredetéről Liron, kitűnő franczia gyü-
mölcsész, a ki körülményes leírásban először ismertette meg, csak annyit 
jegyzett föl, hogy Hollandiából származik, a hol széliére ismeretes. Még 
napjainkban sincs érdeme szerint elterjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam 
a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresböl. Több izbeu ter
mett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam dec. mart.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási- és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint elég nagy. 
Alakja. Szabálytalan gömbalaku; egyik oldalán többnyire hízottabb és 

emelkedettebb, mint a másikon és többnyire szelíden bordásfölületű. Zöme 
középtájra esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körül elég 
széles, íaposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébb-
Imzódva boltozódik s kelyhe körül elég szűk és hullámos karimában fogy el. 
S z á r a rövid, ritkán emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, vékony 
vagy középvastag, fás, bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély 
üregbe helyezett, melynek falait néha finom, sugaras rozsda szokta borítani. 
K e l y h e kicsi, zárt, néha í'éJignyilt; fölálló, hosszas, keskeny, hegyes, so
káig zölden maradó és molyhos osztvánj'aival többnyire szűk és ritkán mély 
üregben ülő, melynek fixlai sűrűn és szembetűnöleg ránczosak s karimáján 
ormós emelkedéskék láthatók, melyek inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, 
lapos bordákként a gyümölcs derekán is végignyújtóznak s ennek kerekded-
ségét inkább vagy kevésbbé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de szívós, sima, gyöngéd és néha kissé zsírostapin-
tatu, fáján kissé hamvas, ledörzsölve igen fényes; elejénte zöldes-sárga; 
értével bágyadt arany-sárga; napos oldalán majd gyöngéd, majd élénk kar-
min-pirossal mosott vagy itt-ott csak belehelt és márványozott. Pontozata 
ritkás, alig szembetűnő: de a piros színben, a bőr alul áttetsző, fehér pety-
tyek alakjában jelenkező s elég szembetűnő. Rozsda nem, de egy-egy rozs
dás szemölcs vagy forradás néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér; gyöngéd és nem 
tömött, porhanyó ; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, noha kevéssé ffíszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; zárt vagy kissé 
nyílt fiókjaiban több-kevesebb, tojásdad, pii'osas-barna, ép magot rejtő. Ke-
helycsöve hegyes kúpalakú, a gyümölcsbe -elég mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és igen bőven teimö ; föl
álló vagy nyílt szögekben fölfelé törekvő, de később szétálló és lefelé is gör
bülő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beruházkod-

22 
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nak, litkás-lombozatu, nagy, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
alniaalanyon; szálasfának alkalmasabb, mintsem gnlaíanak. Mindenütt jól 
díszlik ngyan : de, hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos 
földet kíván. Gyüniölcsei igen jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Kiég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé lassudan elvékonyodók; elég egyenesek, 
alig könyökösek; finoman bordázottak; egész hosszukban elég sfírün és fino
man molyhosak, violaszin-pirossal árnyalt barnák, árnyas félőkön zöldes-
barnák ; apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pontok
kal elég sűrűn és elég szembetűnőleg pontozottak; többnyire hosszas levél-
közűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögnek, laposhátnak, tompahegyűek, 
lapnlók, sűrűn fehérmoíyhosak; alig kiemelkedő, két szélén és közepén kissé 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas, karcsukuposak, 
alig hegyesek, szürkével árnyalt szeimyes-barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vékony és hajlékony-
szövetüek; tojásdad-gömbölyűek vagy csaknem kerekdedek; inkább vagy 
kevésbbé rövid, félregőrbülő hegyben végződök; laposak, hullámosak; alig 
íveltek, de hegyökkel lefelé görbülök; nyelőkről majd vízirányosan el-, 
majd rézsvmt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupa-
szak, elég simák, csaknem fénytelenek, világos-zöldek; széleiken tompa vagy 
itt-ott kissé éles fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelők hosszas, elég vastag, rugalmas, molyhos és tövénél jó darabon viola-
szín-pirossal színezett; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. 
Ijevélpálhái fejletlenek, áridomuak vagy rövid és keskeny lándsásak, elég 
tartósak. Virágrügyet kön'tő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesz-
szőkön levők, keiiilékesek, nyelők felé gyakran keskenyebbek, mintsem 
hegyök felé, laposak, hullámosak; fölfelé álló, hosszas, rugalmas nyelöki'öl 
ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Porame de (íadillac; Rose de la Bénauge; Rose tendre. 
Leirói. L i ron . Annales de potnol. III. 37. Mások, tudtommal, még nem 

Írták le. 
Észrevétel. E becses almát nemcsak hazánk emelkedettebb tájain, ha

nem még az alföldön is mindenütt, a hol a föld nyáron át sem veszti el 
kellő nyirküsságát, nyereséges volna nagyban is tenyésztenünk. Vidékem 
mostoha viszonyai közt csak kedvező évjárások alkalmával képes kielégí-
tőleg teremni. 
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303. Fekete tányéralma. 
Származása. E jeles alma Erdélyben mindenfelé el van terjedve és 

így valószínűleg ez is egyike Erdély ős gyümölcseinek. Vályi Elek, ref. es
peres, kedves barátom, az én gyümölcsészeti törekvéseim hűséges támoga
tója valóban is, mint ilyent mutatta be nekem e fajt 1879-ben, a mikor róla 
gyttmölcspéldányokat is, ojtóvesszöt is küldött volt nekem. Nagyon valószí
nűnek tartom, hogy a Szász-tányér alma, melyet bold. Nagy Ferencz tanár 
Erdély ös gyümölcsei közt fölemleget, azonos lesz a Fekete tányér-almá
val ; mert e két faj növényzete nálam teljesen egyező; de, mert nálam még 
csak a fönebbi mutatta be termését és igy a két fajt gyümölcseiben is össze
hasonlítani még nem volt módomban; határozott véleményt a köztük levő 
azonosságról még nem merek koczkáztatní. 

Érésideje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. -I. rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Igen lapos és szabálytalan gömbalaku ; egyik oldalán rendszerint 

hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően, de kel3'hes vége felé mégis kissé 
összébbhuzüdva boltozódik s mindkét sarkán széles, laposas és egyenetlen 
hullámos karimában végződik. S z á r a rövid vagy rövides, vastag vagy elég 
vastag, fás, kissé bunkósan végződő; tágas és elég mély tölcséralaku üregbe 
helyezett, melynek lapos bordákkal és barázdákkal megszaggatott falain fi
nom, áttetsző, sugaras rozsdamáz szokott elterülni. K e l y h e záit vagy 
félig nyílt; rendetlenül íölálló vagy összehajló, hosszas, keskeny, hegyes és 
molyhos osztváiiyaival tágas és többnyire elég mély. tányéralaku üregben 
ülő, melynek falain és kaiimáján egyenetlen lapos bordák vonulnak át a 
gyümölcs derekára, melyet azok inkább vagy kevésbbé szembetünőleg gerez-
dessé tesznek és így kerekdedségében megzavarnak. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós, sima, száraz vagy kissé gyöngéd-
tapintatu, igen fényes; elejénte világos zöld; értével élénksárga; napos 
oldalán, sőt gyakran csaknem köröskörül is, inkább vagy kevésbbé homályos 
barna-pirossal mosott s e színezetben csaknem feketés-pirossal szakadozottan 
csíkozott néha pedig sötét-piros színezetéből a csíkoknak még nyomai sem 
láthatók. Pontozata ritkás ; kiemelkedő fehéres pettyecskékböl álló, a piros 
színben elég szembetűnő. Eozsdaalakzatok vagy forradásszerű rozsdás sze
mölcsök többnyire csak ott látszanak fölületén, a hol a bőr, fejlődés közben 
sérülést kapott. 

Belseje. Húsa sárgás vagy zöldesfehér, finom, tömöttes, roppanós, teljes 
értével azonban porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja lölobnyíre zárttengelyű; szűk 

2,-i* 
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fiókjaiban kevés, tojásdad, vörhenyes-barna, ép magot rejtő. Kelielj'csöve 
rövid kúpalakú. 

Fája. Vígnövésfl, egészséges, igen edzett; korán és bőven termő; fölálló 
vagy nyílt szögekben szétálló, nyúlánk, de erős ágaival, melyek gj'ümölcsözö 
szervekkel jól beruliázkodnak, ritkás, szellős, terebélyes koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle alma-alanyon; alkalmas szálas fának inkább, mint bármely 
más-alaku fának. Mindenütt jól díszlik: de, liogy rendesen és bőven terem
hessen, kellőleg nyirkos földet kíván. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok, vagy csak kiizépvas-
tagok, liegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyö-
kösek, finoman bordázottak ; egész hosszukban elég sűrűn feliérmolyliosak, 
pirossal árnyalt sötét-barnák ; aljuk felé és árnyas félőkön zöldes-barnák; 
apróbb-nagyobb, kerek vagy kissé hosszas, fehéres pontokkal elég sűrűn és 
elég szembetűnőleg pontozottak ; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, laposhátuak, kerekhegyűek, la
pulók, sűrűn fehérniülyhüsak; elég duzzadt, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, alig hegyesek, 
sűrűn fehérmolyhüsak. 

Levelei. Igen nagyok vagy jókora nagyok ; elég vastag, és elég kemény-
szövetűek, merevek; széles tojásdadok vagy széles kerülékesek; többnyire 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; laposteknösek; alig 
vagy éppen nem íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lap
jukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
élénk zöldek; széleiken jókora nagy, igen éles fogakkal, elég mélyen, de 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, igen vastag, merev, 
molyhos, tövénél sötétviolaszinnel mosott; inkább vagy kevésbbé nyílt szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlődöttek, keskenylándsásak, tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei- liosszabbak, keskenyebbek, vékonyabb szöve-
tűek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem laposak, hullámosak; 
hosszas rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Szász tányéralma (?). 
Leiróí. Tudtommal még eddig senkisem írta le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb tájékain piaczi elárusitásra mindenütt 

haszoimal tenyészthetnők. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, 
a hol a föld nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát, volna előnyös te
nyésztése. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjáráskor terem 
kielégítöleg. 
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304. Franczia arany renet. 
(Eeinette d'orée; Französisohe Goldreinette.) 

Származása. E jeles almát JJiel „Reinette d'orée" név alatt, több hely
ről is megkapta Francziaországból, a hol, — mikép erről őt a francziák, a 
kiknek a nála termett gyümölcsöket bemutatta, biztosították — széltére el 
van terjedve és keresett gyümölcs. Az arany renet ( = Reinette d'orée) egy 
népes almacsalád neve levén a többiektől való megkülönböztetés végett szük
ségesnek találta Diel a fönebbit „franczia"-jelzövel ellátni. Minthogy a 
nálam meglevő franczia gyümölcsészeti művekben „Reinette d'orée" név alatt 
a fönebbitől lényegesen különböző fajt találok leirva; kételkednem kell, hogy 
Diel a valódi „Reinette d'orée"-t irta volna le a fönebbi név alatt: de any-
nyi bizonyos, hogy fajom, melyet ojtóvesszökben, fönebbi név alatt 
1872-ben kaptam meg ()bei'diecktöl, Jeinsenből, valóban az, melyet Diel 
fönebbi név alatt irt le. 

Érésideje. Nálam dec. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Lapos gömbalaku; néha kissé kúpos gömbalaku; többnyire sza

bályosan boltozott síkfölületű. Zöme középtájra vagy csak kissé alább, száras 
vége felé esik, honnét szára felé többnyire hirtelen gömbölyödik s szára 
körűi elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint 
kissé összébbhuzódva boltozódik s kelyhe körűi szintén elég széles és laposas 
karimában fogy el. .S z á r a rövides, vékony, fás; gyakran pedig csak rövidke 
húsos buczokként jelenkezö; tágnyilásu, de szűk és inkább vagy kevésbbé 
mély üregbe helyezett, melynek falait többnyire finonij fahéj színű, sugaras 
rozsda szokta borítani. K e l y h e félignyilt, néha pedig zárt; fölálló vagy 
összehajló, hegyes osztványaival, melyek néha hiányzanak is, tágas, lapos és 
ritkán mély üregben ülö, melynek alján és falain csak igen szelid, lapos rán-
czok mutatkoznak, melyek az üreg karimáját alig teszik kissé hullámossá s 
a gyümölcs derekára, szembetűnöleg, majd sohasem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de elég szívós, sima, száraz és kissé érdestapin-
tatu, elég fényes; elejénte zöldessárga; értével szép aranysárga; napos olda
lán inkább vagy kevésbbé élénk karminpirossal mosott s e színezetben söté
tebbpiros, szakadozott csíkokkal is tarkázott; néha a napnak jól kitett pél
dányain a pirosság csaknem az egész fölületen el van terjedve, de az árnyék
ban nőtt példányokon csak gyöngéd árnyalatként jelenkezik. Pontozata elég 
sűrű; apróbb-nagyobb, fahéjszínű pettyekből álló, de csak a rozsdamentes 
helyeken szembetűnő. Finom, néha pedig kissé érdes, fahéjszinű rozsda min
den gyümölcsön bőven fordul elő és pedig majd szakadozott, hálózatos fosz
lányokban, majd sűrűbben összefolyva, kissebb-nagyobb terjedelmű foltokban. 
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Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, por
hanyó; leve bö vagy elegendő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes fűszeresizű. Magtokja kissé nyilttengelyn; zárt vagy kissé nyilt 
fiókjaiban számos, szélestojásdiid, rövidliegyű, barna, ép magot rejtő. Kehely-
csöve rövid kűpalaku. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; korán és a neki ked
vező helyen igen bőven termő; fölálló vagy inkább kevésbbé éles szögekben 
fölfelé törekvő, nynlánk, de elég merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős, gömbaíakn koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és törpefáknak is. 
Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól diszlik: de itt, a gyakran több 
évig is eltartó szárazság miatt, termőrügyes peczkei előbb ellialnak, hogy
sem virágot vagy gyümölcsöt hozhatnának; ebből látszik, hogy kellőleg nyir
kos földre, és mérsékelt éghajlatra van szüksége. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé is 
csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, hegyök felé finoman 
bordázottak; egész hosszukban finoman molyhosak, zöldessárgák, nai)os félő
kön pedig sárgáspirossal árnyalt bai-nák ; apró kerek, fakó pontokkal sűrűn 
és elég szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposhátuak, kerekhegyűek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; kissé kiemelkedő, liárom rövid bordával ellátott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, elég karcsukúposak, kissé hegyesek, pirosas
barnák, hegyöknél sűrűn feliéi'molyhosak. 

Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de kissé durvaszövetűek; szabálytalan, 
többnyire széles tojásdadok; tányérjok egyik fele rövidebb és keskenyebb 
marad, mintsem a másik; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosz-
szas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy széleiken hullámosan 
fölhajlók; kissé íveltek; alsó laiyukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylők, világos-zöldek; széleiken többnyire éles 
fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid 
vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, merev, molyhos, inkább vagy 
kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái ái'idomnak vagy rövid és 
keskenylándsásak, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei egymásközt vál
tozó nagyságnak, csaknem laposak, kissé hullámosak; vékony rugalmas nye
lőkről csaknem vizirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. D i e l , Kcniobstsoríen, IV. 128. 

() b e r d i e c k, J/lnsir. llandb. der Obstk. I. 513. 
Észrevétel. Hazánk hegyes-völgyes vidékeire inkább való ezen almafaj, 

mintsem az alföldre. Hiszem azonban, hogy kellőleg nyirkos talajban bárhol 
is képes lesz kifizetni a helyet, melyet számára juttatunk. 
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305. Cornwallís-i szegfű alma. 
(Calville d" Angleterre; Coriawalliser Nelkenapfel.) 

Származása. E becses almát a múlt század vége felé egy kertben 
fedezték föl "ri'uro közelében, Angolhon Cornwallis-nevü megyéjében. Nap
jainkban mindenfelé el van már teijedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Dr. 
Lucastól, Eeutlingenből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. nov.; hűvösebb tájakon februárig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy rendszerint nagyobb a középszerűnél. 
Alakja. Tojásdad gömbalaku; néha elég magasnak látszó kúpos gömb-

alaku; többnyire, szabálytalaiml boltozott és kelyhes végén rendszerint bor
dás fölttletű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a szái'as vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödik s szára körűi elég széles, 
laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhuzódik 
s többnyire ferdén csonkázott kúpos véget alkot. S z á r a elég hosszú, vékony, 
fás, kissé bmikósan végződő; szűk és elég mély üregbe helyezett vagy oda 
egy-egy húsos dudortól beszorított. K e l y h e zárt; fölálló, de hegyökkel 
rendetlenül hátragörbülö, elég széles, hosszas, hegyes, sokáig zölden maradó 
és molyhos osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain és 
karimáján inkább vagy kevésbbé kiemelkedő ránczok és bordák láthatók, a 
melyek gyakran a gyümölcs derekáig is fölvonulnak, de ennek kerekdedsé-
gét alig zavarják meg. 

Szine. Bőre kissé vastag és szívós, elég sima, de száraz és itt-ott érdes-
tapintatu, elég fényes; elejénte bágyadt zöld; értével zöldessárga, itt-ott pedig 
élénksárga; napos oldalán sárgás pirossal inkább vagy kevésbbé színezett 
s e színezetben élénkebbpíros, elmosódó, hosszabb vagy rövidebb, szaka
dozott csíkokkal is elég sűrűn becsapkodott. Pontozata elég sűrű; rendetle
nül elszórt, apróbb-nagyobb, fehérrel szegett fahéjszinű pettyekből álló; 
itt-ott alig, itt-ott pedig elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok majd finom, háló
zatos foszlányokban, majd sűníbben is összefolyva és márványzatosan, majd 
minden gyümölcsön találkoznak. 

Belseje. Hnsa sárgás, néha némi zöldessel árnyalt, finom, tömött, por
hanyó ; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, sajátszerűen illatos és fűszeresízű. Magtokja nyílttengelyű; zárt 
vagy kissé nyílt, tágas fiókjaiban kevés' ép, karcsutojásdad, hegyes, píro-
sasbarna magot rejtő. Kehelycsöve hosszas tölcséralaku, a gyümölcsbe jó 
mélyen lehatoló. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; elég korán, nem ren
desen és csak mérsékelten termő; kuszáitan föl és szétálló vagy lefele is 
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görbülő, nyúlánk ágaival, meljek gyümölcsöző szervekkel csak gyéren ruház
kodnak be, ritkás, szellős, lapos gömbalaku koronát alkotó. Díszlik minden
féle almaalanyon; alkalmas szálas fának és léczezet melletti művelésre is. 
Mindenütt jól díszlik ; de, hogy kielégitöleg teremhessen, kellőleg nyirkos 
földre van szüksége. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középliosszak, karcsúak, hajlé
konyak, hegyök felé kissé elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; itt-ott 
szelíden bordázottak; finom, fehér mol3^hozattal, csaknem egész hosszukban 
sűrűn takartak, pirosasbarnák; apró, kerek, sárgásfehér pontokkal ritkásan 
és nem szembetűnőleg pontozottak; többnj-ire rövid levélközűek. 

Rügyei. Igen aprók, rövidek, tompahegyűek, lapulók, sűrűn feliérmoly-
hosak; elég kiemelkedő, két szélen röviden bordázott talapon ülök. Jellemző 
e fajnál, hogy a megelőző évben nőtt vesszőkön a rügyek csaknem mind 
alva maradnak és csak a vesszők hegyénél levők hajtanak ki és fejlesztenek 
uj vesszőket. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, kissé hegyesek, aljuknál 
szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek; kissé vastag és keményszövetűek; hosszas és kes
keny tojásdadok; kissé hírtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végző
dök ; többnyire csatoi'násak, széleiken kissé hullámosak; alig vagy éppen nem 
íveltek; nyelőkről rézsnnt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lap-
juko]i csnpaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken 
előrehajló, tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök hosszas, 
középvastag, rugalmas, molyhos és tövénél violaszinnel mosott; inkább vagy 
kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kesken3dándsásak, elég tar
tósak. Virágrügyet köi'itő levelei kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön 
levők, nyelők felé gyakran inkább elkeskenyedők, mintsem hegyök felé, csak
nem laposak, hullámosak; hosszas, vékony, rugalmas nyelőkről bokrétá-
san szétállók. 

Hasonnevei. Cornish Gilliflower; Cornish July Flower; Eegalans. 
Leirói. L u c a s , Jlbcsir. Handb. der Obstkimde, I. 201. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. ÜL 168. 
Mas , Le Verger, IV. 17. és sokan mások is. 

Észrevétel. Inkább való hazánk emelkedettebb fekvésű vidékeire, mint
sem az alföldre; mert az alföldön a túlságosan elszaporodott kártékony rova
rok, majd mindig, idő előtt leszüretelik a rajta mutatkozó termést. 
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306. Elszászi piros renet. 
(Elsasscr rothe Keinette.) 

Származása. E jeles alma eredetéről csak annyit jegyzett föl Diel, a 
ki körülményes leírásban először ismertette meg, hogy Elszászból, egyik ked
ves, akadémiai barátjától, Buclisweilerből, 1872-ben kapta meg e fajt. Német
országban meglehetősen el van már teijedve: de franczia gyümölcsészek még 
nem vettek róla tndomást. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam meg Oberdiecktól, 
Jeinsenből. Több ízben termett nálam is, egy szenvedő próbafámon: de leí
rásra alkalmas gyiimölespéldányokat csak tavaly kaptam Aradról, Ottrubay 
Káro]}̂ , barátomtól. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Vidékemen dec. jan.; hűvösebb tájakon késő tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Aial<ja. Két végén belapított gömbalaku vagy csonkakupos gömbalakn; 

rendszerint szabályosan boltozott síkfölflletü. Zöme a középtájnál többnyire 
kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé majd szelíden, majd 
kissé hirtelen gömbölyödik s szára körül inkább vagy kevésbbé széles, la])o-
sas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint kissé összébblmzódva 
boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk karimában fogy el. 
S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vékony, fás, bunkósan végződő; tág-
nyilásu, de szűk és mély üregbe helyezett, melynek falait finom, sugaras 
rozsda szokta részben vagy egészen is borítani. K e l y h e többnyire zárt, 
néha pedig félig nyilt; összehajló, széles és molyhos, sokáig zölden maradó 
osztványaival elég széles, lapos és nem mély üregben ülő, melynek alján csi
nos dudorkák és lapos ránczok észlelhetők, és szelíden Imllámos karimájáról 
a gyümölcs derekára csak néha vonulnak föl némi lapos bordák, melyek azon
ban a gyümölcs kerekdedségét alig zavarják meg. 

Szine. Bőre vékony, de szívós, sima, száraz vagy kissé gyöngédtapin-
tatu, elég fényes; elejéute világos zöld; értével czitromsárga, miből azonban 
csak néha, itt-ott tűnik tisztán szembe egy-egy foltocska; mert az egész 
fölület szelíd barnáspü'ossal van bemosva és sötétebbpiros, szakadozott csí
kokkal is tarkázva; néha azonban oly élénk a pírosság i-ajta, hogy abban a 
csíkok észre sem vehetők. Pontozata elég sűrű; igen apró, fehéres pettyecs-
kékből álló, nem szembetűnő. Rozsda csak elvétve, de feketés ragyaszeplők 
itt-ott, gyakrabban mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa sái'gás, finom, tömött, porhanyó; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízü. Magtokja zárt vagy 
csak kissé nyilttengelyü; zárt íiókjaiban majd ép, hosszas, hegyes, lapos, 
barna, majd idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve igen rövid kúpalakú, 
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Fája. í'iatal korában vígan, később csak mérsékelten növő, de folyvást 
egészséges és edzett; elég korán és a neki kedvező helyen igen bőven termő ; 
fölálló vagy nyilt szögekben szétálló, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, terebélyes koro
nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és léczezet 
melletti müvelésre is. Mindenütt jól tenyészik ngyan: de szépen kifejlődött 
gyümölcsöket bőven és rendesen csak ott képes teremni, a hol a föld nyái'on 
át is kellőleg nyirkos maradhat. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok vagy 
középvastagok, hegyök felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, kissé könyö-
kösek; szelíden bordázottak; gyenge korukban sürün fehérmolyhosak; ért 
korukban inkább csak hamvasak, pirossal árnyalt sötétbarnák; apróbb-nagyobb 
kerek, fehéres pontokkal elég süiiín és elég szembetünöleg pontozottak; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, kissé duzzadthátuak, tompahegyüek, 
lapulok, szürkével és sötétpirossal árnyalt barnák; inkább vagy kevésbbé 
kiemelkedő, hárombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdadok vagy csaknem gömbölydedek, igen 
tompahegyüek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sürün fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vékony és hajlékonyszövettíek; 
széles tojásdadok, itt-ott kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles 
hegyben végződök; laposak vagy igen lapos-völgyesek, alig íveltek; alsó lap
jukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők 
liomályos fűzöldek; széleiken előrehajló, igen éles fogakkal elég sürün és elég 
szabályosan fűrészesek. LevéJnyelök rövides, elég vastag vagy középvastag, 
merev, molyhos; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái többnyire fejletle
nek, ár-idonmak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyíre kerülé
kesek, laposak, szelíden hullámosak; rövides, vékony, merev nyelőkről csak
nem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Elsasser rothe Winterreinette. 
Leirói. D i e 1, Kemobstsorten, almákat és körtéket tartalmazó VI. kötet 

92. lapján. 
D i t t r i c h, Obsthinde, I. 394. 
0 b e r di e c k, Illustr. Haiidb. der Obstk. IV. 313. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt ritkán és keveset terem: 
de Aradon, a Marosnak hajdani iszaplerakodásából álló talajban rendesen és 
bőven terem; miért is hiszem, hogy kellőleg nyirkos talajban, bárhol is, há
lásan kifizeti a helyet, melyet számára juttatunk. 
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307. Apion. 
Származása. E jeles almát századok óta tenyésztik Francziaország 

délszaki megyéiben, a hol kicsisége daczára egyike a legkapósabb gyümöl
csöknek a piaczokon. Leroy 1873-ban ismertette meg először s kezdette elter
jeszteni mindenfelé. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Lonis testvérek 
jóliírü gyümölcstelepéröl, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam is. 
Fajoni valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. — febr.; hűvösebb tájakon má-jusig is eltart. 
Minősége. I. rendfí csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Kicsiny vagy kisded; ritkán közelíti meg a középnagyságot. 
Alal<ja. Hengeres gömbalakú; elég szabályosan boltozott síkfölületü. 

Zöme közéjjtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően bolto-
zódik s mindkét sarkán csaknem egyenlően széles, tompa karimában végző
dik. S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vékony, fás, tövénél többnjire 
húsos; szépen kikanyarított, tágas és inkább vagy kevésbbé mély üregbe 
helyezett, melynek falai többnyire rozsdamentesek. K e l y h e többnyire zárt, 
néha pedig nyilt vagy félignyilt; fölálló vagy összehajló, rövides, keskeny, 
törékenyhegyü és molyhos osztványaival tágas és inkább vagy kevésbbé mély 
üregben ülő, melynek alja és falai finoman ránczosak s szelíden hullámos 
karimájáról elenyésző lapos bordák nyúlnak a gyümölcs derekára, de ennek 
kerekdedségét alig zavarják meg. 

Szine. Bőre vékony, de szívós, sima, álltában kissé zsírostapintatú, elég 
fényes; elejénte zöldes-sárga; értével élénksárga; napos oldalán arany-sárga 
és néha némi gyöngéd pirossal is belehelt. Pontozata elég sűrű; egyenlően 
elszórt, apróbb-nagyobb, fahéjszínű vagy csak a bőr alul áttetsző, fehéres 
pettyecskékből álló, szembetűnő. Rozsda nem, de néha egy-egy barnás ragya-
szeplö vagy rozsdás szemölcs szokott mutatkozni rajta. 

Belseje. Húsa sárgás, íinoni, igen tömött, rojjpanó; leve elegendő, igen 
czukros, gyöngéd savanyn3'al emelt, igen kellemes, élénken illatos és tuszeresízü. 
Magtokja zárt vagy csak kissé nyílt-tengelyű; szűk fiókjai mindenikében 
egy-két rövid, hegyes tojásdad, pirosas-barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
rövid tölcséralakű. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán és igen bőven termő ; 
fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos, de kellőleg szellős, magas gömbalakű 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és 
nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik ugyan : de csak kel
lőleg nyirkos talajban terem rendesen és mindig gazdagon. Gyümölcsei igen 
jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak és elég hosszak, vékonyak vagy középvastagok, 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek és hajlékonyak, alig 
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könyökösek; itt-ott és csak röviden bordázottak ; csaknem egész liosszukban 
síírfin, de finoman molyhosak; aljuk felé itt-ott csupaszak, violaszin-bariiák; 
apróbb-nagyobb, többnyire tojásdad, fehéres pontokkal elég síírün és elég 
szembettínöleg pontozottak; többn}'ii'e rövid levélköztíek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszaskuposak, laposhátuak, elég hegyesek, 
lapulók, pirosas-barnák, nagyrészt, azonban sűrűn fehérmolyhosak; elég ki
emelkedő, röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas és elég karcsukupo-
sak, alig hegyesek, sötétbarnák, nagyrészt azonban sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek ; kerülé-
kesek vagy hosszastojásdadok; többnyire rövidke, éles hegyben végződök; 
lapos-völgyesek vagy széleiken kissé fölhajlók; alig íveltek; nyelőkről ha
nyatt görbülten fölfelé állók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapju
kon csupaszak, bágyadtan fénjdők, homályos fűzöldek; széleiken előrehajló, 
kissé éles fogakkal elég, mélyen és sűrűn, de nem elég szabályosan fűrésze-
sek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, elég merev és molyhos, tövénél 
és alsó felén sötét-violaszinnel mosott vagy belehelt; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái középhosszak, keskenjdándsásak, 
szétállók, tartósak. Vüúgrügyet körítő levelei többnyire hosszabbak, kes
kenyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek vagy lándsásak, csaknem 
laposak; fölfelé álló, lugalmas nyelőkről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Apium; Api jaune; Apion janne. 
Leírói. L e r o y , Did. de ponwl. Ili. IÁ. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén és mindenütt, a hol a föld 

nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, megérdemli, hogy helyet juttassunk 
számára kérteinkben legalább egy-egy fának. Olyan mostoha viszonyok közt, 
a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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308. Ágnes téli almája. 
Származása. E becses téli almát ugyanazon magvetésből nyertem, a 

melyikből e munka Ill-dik kötetében leirt Jolánka és Pétei'y Károly-nevü 
almákat nyertem volt. A magról kelt csemetéről, melyben nemes fajt sejtet
tem, vesszőt vágtam s fajfára helyeztem, a hol teljes termő képességét 
1881-ben érte el. Minthogy fáját erőteljesnek és rendkívül termékenynek, 
gyümölcseit pedig nemcsak piaczos és háztartási, hanem meglehetős jó cse
megegyümölcsnek és igy a fajt,terjesztésre is méltónak találtam; egyik, volt 
kedves tanítványom, Sármezei Ágnes nevéről kereszteltem el és ezennel be
mutatom körülményes leírásban is. 

Érésideje. Nálam dec. mart.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy késő tava
szig is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege, de I. rendű háztartási és piaczos 

Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Többnyire lapos gömbalakú vagy két végén inkább vagy 

kevésbbé belapított gömbalaku; elég szabályosan boltozott síkfölületű, de 
egyik oldalán többnyire kissé hízottabb és emelkedetteb, mint a másikon. 
Zöme középtájra esik, honnét szára fele szelíden gömbölyödve boltozódik s 
szára körűi majd inkább, majd kevésbbé széles, laposas kai-imában végződik; 
kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább összébbhuzódva bolto
zódik s kelyhe körül nem széles, de szintén laposas karimában fogy el. 
S z á r a rövides, ritkán emelkedik a száittreg karimájának színvonala fölé, 
vékony vagy középvastag, fás, néha kissé húsos és csak rövidke buczokként 
jelenkező; tágnyilásu, de mély és szűk üregbe helyezett, melynek sokáig 
zölden maradó falain csak néha mutatkozik némi íiiiom, sugaras vagy fosz-
lányos rozsdamáz. K e l y h e zái't, néha félig nyílt; bokrétásan föláíló, kes
keny és molyhos osztványaíval többnyíre szűk és ritkán mély üregben ülő, 
melynek falain csak szelíd, lapos ránczok mutatkoznak, melyek a karimán 
elenyésznek s a gyümölcs derekára, észrevehetőleg, nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, bágyadtan fénylő; 
elejénte sárgás zöld; értével bágyadt sárga; napos oldalán aranysárga, több
nyíre pedig vörhenyes pirossal inkább vagy kevésbbé bemosott vagy csak 
belehelt. Pontozata elég sűrű, igen apró, fahéjszínű vagy csak a bőr alul 
áttetsző, fehéres pettyecskék alakjában jelenkező; itt-ott elég szembetűnő. 
Eozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik • fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, tömött, 
roppanós, teljes értével azonban porhanyó ; leve bő, czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja nyílttengelyü; 
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nyüt fiókjaiban számos, barna, ép magot rejtő. Kelielycsöve liosszas henge
res, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; elég korán, rendesen és igen 
bőven termő; föl- és szétálló ágaival, melyek gj'ümölcsöző szervekkel jól be-
rnliázkodnak, elég sűrűlombos, terjedelmes, lapos gömbalakn koi-onát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanj'on; alkalmas szálasfának és léczezet melletti 
művelésre is. Vidékem mostoha viszopyai közt is jól díszlik és ritka évben 
marad teljesen meddőn. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak és elég hosszak, középvastagok, hegyök felé 
szelíden elvékonyodók; egyenesek, hajlékonyak, kissé könyökösek; finoman 
bordázottak, elég sűrűn, de igen finoman fehérmolyhosak, violaszín-pirossal 
mosott szennyesbarnák, árnyas félőkön pedig zöldes-barnák; igen apró, kerek, 
fehéres pontokkal sűrűn és, kivált aljuk felé, elég szembetűnőleg pontozot-
tak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, tompahegyűek, lapulók; aljuk felé 
sötét-pirossal árnyalt barnák, hegyök felé sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, 
hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdad-kúposak, tompa
hegyűek, szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok, egyebütt pedig csak közép 
nagyok; elég vastag és keményszövetüek; tojásdadok; többnyire hirte
len elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy 
lapos-völgyesek; alig íveltek, de hegyökkel lefelé és félre is görbülök; alsó 
lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon esupaszak, elég simák fénye
sek, világos zöldek; széleiken éles fogakkal sűrűn, de nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, merev csaknem csupasz, 
alsó felén sötétvérpirossal csaknem végig bemosott; inkább vagy kevésbbé 
éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fejletlenek, kevéssé tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei hosszas-kerülékesek, laposak, hullámosak; föl
álló, merev nyelőkről vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Ekkoráig még senkisem irta le. 
Észrevétel. Népes városok mellett, piaczi elárusításra, nyereséges volna 

nagyban is tenyésztenünk. Bő termésével bárhol is képes lesz hálásan kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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309. Téli csíkos sólyomalma. 
Származása E becses alma hazája, Erdély keleti részén Háromszék-

megye, a liol régidö óta nagyban el van terjedve. Mikép Benkö Dénes, al-
torjai birtokos barátom egyik, hozzám irt levelében mondja, Karatnán, Al-
To)ján és Fel-Torján ismer e fajból olj'an fákat, melyek mindenikéről, egj'-
egy gyümölcstermő évben 80—90 véka almát is szüretelnek. A „Sólyom alma" 
elnevezés éppen oly népszerű, kedvelt gyiimölcsnév a Székelyeknél, mint 
nálunk a Sóvári alma. Benkő a sok közt a fönebbit tartja legérdemesebbnek 
arra, hogy széles körben elterjedjen; mert ennek fája rendkívül nagyi'a fej
lődik és tartóséletü; gyümölcsei pedig késő tavaszig eltarthatok s igen kapó
sak a piaczokon. Nálam még nem termett: de, minthogy Benkő Dénes bará
tom több ízben is küldött róla gyümölcsöt hozzám, melyekről a fajt leírhat
tam, már is bemutathatom azt körülményes leiiúsban is. 

Érósideje. Febr. ápril. Vidékem mostoha viszonyai közt valószínűleg 
nov. december. 

Minősége. II. rendű csemege-, de jeles háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is, nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű vagy tojásdad kúpos; egyik oldalán kissé 

hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; gyakran csaknem kalvilszerűen 
bordásfölületű. Zöme a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
szára felé szelíden gömbölyödik s szára körűi kissé széles, laposas karimá
ban végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva 
boltozódik s kelyhe körűi elég szűk és ferdén álló karimában enyészik el. 
Szára majd rövid és vastag, majd középhosszú,középvastag, fás, de tövénél 
többnyire húsos, végig finoman molyhos; inkább vagy kevésbbé tágas és 
elég mély tölcséralaku üregbe helyezett. K e l y h e kicsi, zárt; rendetlenül 
fölálló vagy egymáshoz tapadó, molyhos osztványáival szűk és nem mély csé-
szealaku üregben ülő, melynek falain ránczok és apró bordák nyúlnak föl a 
karimára s ott hullámos emelkedéseket alkotnak s aztán inkább vagy ke
vésbbé elszélesedve a gyümölcs derekára is levonulnak s annak kerekded-
ségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és igen szívós, sima, kissé zsírostapintatu, 
elég fényes; elejénte sáppadt zöld; értével szalmasárga; napos oldalán kar-
minpiros, szakadozott, keskeny csíkokkal mintegy bevonalzott s közben-köz-
ben halaványabb pirossal mosott vagy belehelt. Pontozata ritkásan elhintett, 
fehéres, csakis a piros színben tűnik kissé szembe. Rozsda-alakzatok nem, de 
kisebb-nagyobb, barnás ragyaszeplők néha mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa. fehéres vagy zöldes-fehér, elég finom, kevéssé tömött, 
még teljes értével is inkább roppanós, mintsem porhanyó; leve elegendő, 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, szelíden illatos, kellemes fűszeresízű. 
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Magtokja nyilttengelyű; tágas és nyilt fiókjaiban számos, hosszas-tojásdad, 
sötét gesztenyeszínű, ép magot rejtő. Kehelycsöve kupalakn. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges, igen edzett; korán, rendesen és szer-
föl()tt bőven termő ; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sürü-
lonibos, de kellőleg szellős koronát alkotó. Alkalmas szálasfának és nyesés 
alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de, hogy folyvást gazdagon 
teremhessen, hiszem, hogy kellőleg nyirkos talajra lesz szüksége ennek is, 
mint minden almafajnak. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mindin
kább elvékonyodók: de hegyöknél többnyire biinkósan végződök; egyenesek, 
noha elég könyökösek, bordázatlanok; egész hosszukban hamvasak, inkább, 
mintsem molyhosak; aljuknál zöldesbarnák, hegyöknél pirosasbarnák ; apróbb-
nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres pontokkal aliuk felé sűrííbben és szem-
betünőleg, hegyök felé ritkásabban és nem szembetünőleg pontozottak; több-
njáre hosszú levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, kúposak, kissé duzzadthátuak, tompahegyüek, 
lapulók, sürfín fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, boi'dázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, tompahegyüek, aljuknál szennyes
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok ; elég vékony, de kissé 
keményszövetűek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan, 
majd kissé hirtelen elkeskenyedö, hosszas és kissé félrecsavarodó, éles heg}'-
ben végződök; laposak vagy laposvölgyesek, alig íveltek; nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapju
kon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos-zöldek; széleiken 
előrehajló, tompa vagy kissé éles fogakkal nem mélyen és nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag vagy középvastag, merev, 
finoman molyhos, tövénél sötét viola-színnel mosott; nyilt szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái áridomuak vagy keskenylándsásak, elég tartósak. 
Virágrügyet köiítö levelei változónagyságnak, de rendszerint keskenyeb
bek, mint a vesszőkön levők, völgyesek, kissé hullámosak ; rézsunt fölfelé 
álló, rövides, merev nyelőkről ívelten lefelé hajlók. 

Hasonnevel. Nincsenek. 
Leiről. Körülményesen még senkisem irta le. 
Észrevétel. Mennyire válik be alföldi viszonj-aink közé? későbbi tapasz

talat fogja megmutatni. Hiszem azonban, hogy hazánk magasabban fekvő 
vidékein csak oly becsesnek bizonyul be, mint szülőföldén. 
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310. Benkő boralmája. 
Származása. E becses almát al-torjai birtokos, Benkö Dénes barátom 

ez előtt 21 évvel a báró Apor családnak egy, régóta fönnálló gyümölcsösé
ben, Al-Torján fedezte föl. Mikép hozzám 1880. évi maj. 6-ról irt levelében 
mondja, az anyafa már elpusztult: de neki van belőle 3 darab termőfája. 
Boi'almának cselédjei nevezték el, a kik almaszüret alkalmával már az édes 
musthoz hasonló, igen kellemes izűnek találták azt. Minthogy sem a gyűj
teményemben meglevő almafajok közt, sem könyveimben leirva, hozzá hason
lót vagy vele azonosnak vehetőt nem találtam; valószínűnek tartom, hogy 
ez is egyike azon magról keletkezett számos fajoknak, melyekkel Pomona 
édes hazánkat ajándékozta meg. Mint terjesztésre méltó, becses almafajt 
ezennel bemutatom körülményes leírásban. 

Érésideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon májusig is eltart. 
Minősége. I._ rendű csemege-, háztartási és piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is. 
Alakja. Lapos gömbaiaku, néha kúpos gömbalaku; elég szabályosan bol

tozott síkfölűletü. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé szelíden, 
de kelyhes vége felé többnyire kissé összébblmzódva gömbölyödik s mind
két sarkán csaknem egyenlően széles és laposas karimában végződik. S z á r a 
rövid, vastag vagy néha elég hosszas vékony, fás, bunkósan végződő, csupasz, 
néha liusos dudorkák vagy görcsök is mutatkoznak rajta; szabályosan kika
nyarított tágnyilásu, de szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek falai 
simák és csak néha némi finom barnás sugaras rozsdával bevontak. K e l y h e kicsi, 
zárt, néha pedig nyilt vagy félig nyílt; bokrétásan fölálló, rövides és moly
hos osztványaival elég tágas, de ritkán mély tányéralaku üregben ülő, mely
nek falain és karimáján csak ritkán mutatkozik némi nyoma a bordás vagy 
hullámos emelkedéseknek s a gyümölcs kerekdedsége rendszerint szabályos. 

Színe. Bőre elég vékony, de szívós, sima, kissé zsírostapintatu, elég 
fényes, elejénte bágyadt zöld; értével szalmasái'ga; napos oldalán néha igény
telen narancspirossal belehelt. Pontozata íinom, alig észrevehető. Rozsdaalak
zatok nem, de kíssebb-nagyobb barnás ragyaszeplök néha mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehér, magtokja körül zöldes erekkel, finom, kissé laza, 
porhanyó; leve bő, czuki'os, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeres-
ízű. Magtokja nyílttengelyü; zárt vagy kissé nyilt, lapos kagylóalaku fiók
jaiban, zömök tojásalaku, sötét gesztenyeszínű, ép, de kevés magot rejtő. 
Kelielycsöve szíík tölcséralaku, a gyümölcsbe csaknem a magtokig lehatoló. 

Fája. Vígnövésű, erőteljes, igen edzett; korán és igen bőven tennö; 
fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel hamar és jól beruliázkodnak, szép lombos, kellőleg szellős, 
magas gömbalaku koronát alkotó. Jól díszlik mindenféle almaalanyon; alkal-

23 



354 

mas szálasfának és gulafának is. Még vidékem mostolia viszonyai közt is 
vígan tenyészik. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; egyenesek; alig észrevehetöleg könyökösek; bor-
dázatlanok; finoman és ritkásan molyhosak, pirossal árnyalt sötétbarnák, aljuk 
felé pedig zöldesbarnák; apró, többnyire kerek, fehér i)ontokkal ritkásan és 
nem szembetünölegpontozottak; rendetlen többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, laposhátuak, tompahegyűek, lapulok, piro
sasbarnák, nagyrészt azonban sűríín fehérmolyhosak; alig kiálló, hái'ombor-
dás talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök tojásdadok, alig hegye
sek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; kissé vastag, de elég hajlékony-
szövetűek; széles tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedö, 
hosszas, éles hegj'ben végződök; laposak vagy laposvölgyesek; kissé iveitek 
és imllámos-szélűek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, csaknem sötét zöl
dek; széleiken előrehajló, többnyire kettős, éles fogakkal elég mélyen, de 
nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, vastag 
vagy közép vastag, merev, molyhos, alsó felén sötét violaszínnel mosott; több
nyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, szétállók, 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kissebbek és több
nyire keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, szelíden hullámo
sak; rövides vagy középhosszú, vékony, rugalmas nyelőkről bokrétásan föl
emelkedők. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
{.eírói. Körülményesen még senkisem irta le. 
Észrevétel. Abból ítélve, hogy fája még vidékemen is egészségesebb, 

mint bármely almafa, aztán, hogy gyümölcsöző szervekkel jól be van ruház
kodva, hiszem, hogy mindenütt, a hol az almafa rendesen és bőven szokott 
teremni, hálásan ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben'elfoglal. Jó lélek
kel merem ajánlani nemcsak a gyümölcstenyésztök, hanem minden gyümöl
csész figyelmébe is. 
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311. Tordai píros kalvíi. 
Származása. E kitűnő, tartós, téli almafaj valószínűleg Erdélyben jött 

napvilágra. Dr. Wolf Gyula, a Torda-aranyosi gazd. egylet jeles titkára, a 
ki velem 1881-ben ezen almafajt megismertetni szíveskedett, azt irja róla, 
hogy Torda-vidékén egyetlenegy, százados fája van, mely évenkint gazdagon 
terem: de gyümölcsészeti neve ismeretlen. Több év óta szorgosan kutattam 
gyümölcsészeti neve után remélve, liogy a könyveimben leírt gyümölcsök 
kitünöbbjei közt, bizonyára ott szerepel ez is: de hasztalan kutattam; mert 
liozzá hasonlót vagy vele azonosnak vehetőt egyet sem találtam. Minthogy 
terjesztésre kiválólag méltónak találom; fönebbi nevet adva neki, körülmé
nyes leii'ásban ezennel bemutatom. 

Érésideje. Nálam iiov. jan.; hűvösebb tájakon ápril végéig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitűnöleg I. rendű csemege-, háztartási és piaczos 

gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is kissebb is. 
Alakja. Változó; majd kúpos gömbalaku, majd szabálytalan tojásdad 

vagy hengeres gömbalaku; ritkán sík, hanem szabálytalanul bordázott fölü-
letű; egyik oldalán g3-akran hízottabb kissé és emelkedettebb, mint a má
sikon. Zöme középtájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően 
boltozódik s mindkét sarkán szűk karimában fogy el; többnyire azonban 
száras végén szélesebb a karimája, mintsem kelyhes végén, a hol a gyümölcs 
kissé összébbhuzódik s többnyire kissé ferdén álló, hullámos karimában 
enyészik el. S z á r a elég hosszú, vékony vagy középvastag, fás, nagyrészt 
azonban húsos és hajlékony; fényes, piros mázzal csaknem végig befutta
tott ; elég szabályosan kikanyarított szűk és mély tölcséralaku üregbe helye
zett, melynek falait néha, finom, sugaras rozsda-máz szokta borítani. Kelyhe 
elég nagy, nyílt vagy félignyílt; fölálló, rövid és molyhos osztványaival elég 
tágas, de nem mély üi'egben ülő, melynek alját, falait és karimáját inkább 
vagy kevésbbé kiemelkedő, lapos ránczok vagy bordák és barázdák szag
gatják meg s a gyümölcs derekára is áthaladva, ennek kerekdedségét majd 
mindig megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de igen szívós, sima, fényes, aranysárga, miből 
azonban csak az árnyas oldalon és árnyékban nőtt gyümölcsöknél látszik ki 
tisztán egy-egy folt; mert az egész fölület sötét és kékes pirossal vau el
takarva s csakis az árnyékban nőt gyümölcsöknél gyöngédebb a piros szín 
s ez is szakadozott, hosszas, és sűrű csíkokban szokott jelenkezni. Ponto-
zata nem ép])en sűrű, de szabályosan elliintett, apró, fehéres pettyekből álló, 
elég szembetűnő, rozsda-alakzatok nem, de feketés ragyafoltok itt-ott mutat
koznak rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, magtokja körűi zöldes erekkel, 
finom, tömöttes, roppanós vagy pezsgő, de a szájban csaknem teljesen szétolvadó; 
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leve bő, czukros gj'öiigéd savanjmj'al emelt, igen kellemes, élénk epei'illatu 
és füszeresízü. Magtokja nyilttengelyü; nem nagy, kagylóalaku, nyilt íiókjaiban 
tojásdad, hegyes, sötétbarna, ép vagy idétlen magvakat rejtő. Kehelycsöve 
rövid kiipalaku. 

Fája. Erőteljes,' igen edzett; nem éppen korán, de aztán rendesen és 
igen bőven termő; kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel elég jól bernliázkodnak, széj) lombos és kellőleg szellős, 
gömbalakn koronát alkotó. Mindenféle almaalanyon jól díszlik; alkalmas 
szálasfának és nyesés alatt tartva gulafának is. Még vidékem mostoha viszo
nyai közt is jól diszlik : de itt csak akkor terem bőven, ha gyökereivel a 
földben s leveleivel a légben, nyáron át is talál nyirkosságot. Gyümölcsei 
jól állják helyűket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé lassndan 
elvékonyodók, elég egyenesek, noha kissé könyökösek, szeliden bordázottak; 
egész hosszukban finoman molyhosak, pii'osas-barnák vagy csaknem sötét
barnák ; apró, kerek, itf-ott hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem szem-
betünőleg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé duzzadthátnak, háromszö
gnek, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiemelkedő, három
bordás talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas, karcsutojásdadok, tompahegyűek, al
juknál szennyesbarnák, liegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vastag és keményszövetűek, 
merevek; szélestojásdadok; hirtelen eíkeskenyedő, rövidke, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; a vesszők hegye 
felé azonban csatornásak; nem íveltek; nyelőkről csaknem vizirányosan elál
lók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
és elég fényesek, világos zöldek; széleiken előrehajló, jókora nagy, tompa 
fogakkal elég szabályosan ftírészesek, Levéhiyelök rövid vagy középhosszú, 
vastag merev, moljdios, tövénél violaszinpirossal mosott vagy belehelt; inkább 
vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, lándsásak, 
szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, laposak 
vagy laposteknősek; csaknem vizirányosan és mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal, körülményesen még senkisem irta le. 
Észrevétel. Finomizü gyümölcsei végett megérdemli, hogy minden kert

ben helyet juttassunk számára legalább egy-egy fának. Nagyban való tenyész
tése azonban csak ott járna haszonnal, a hol a föld nyáron át is kellőleg 
nyirkos maradhat vagyis almatenyésztésre kedvező vidékeken. 
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m . SZILVÁK. 
108. Szigeti zöld szilva. 

(Islo-verte; Grüne Insolpflaume.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Neve alatt többféle, egymástól lénye
gesen külömbözö szilvafajok lehettek forgalomban; mert a róla közlött le
írások lényeges vonásokban különböznek egymástól. Dittrich német gyiimöl-
csész „Handbucli der Obstknnde" czímü nninkája Il-dik kötetének 223-dik 
lapján máskép irja le a Szigeti zöld szilvát, mint Leigel „Kenntniss der 
Pflaumen" czimü munkája 11. kötetének 73-dik lapján. Mas Alfonz „Pomologie 
générale" czimű munkájában szintén lényeges vonásokban külömbözöleg írja 
le e szilvát, mint az imént említett német gyümölcsészek. Melyik irta le e 
három gyümölcsész közül a valódit? bajos volna megmondani. Hozzám e faj 
ojtóvesszökben, még 1873-ban bold. Glocker, barátomtól, Enyingröl került. 
Több ízben termett már nálam. Mint terjesztésre méltó, becses szilvafajt ezen
nel bemutatom körülményes leírásban. 

Erésideje. Nálam aug. első felében ; hűvösebb tájakon septemberig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem kitűnöleg 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy, mint az Olasz zöld szilva. 
Alakja. Csaknem kerülékes, elég szép-termetű. Zöme középtájra esik 

honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően boltozódik: de száras végén 
reiulszerint rövidke csúcsban, hegyénél pedig meglehetős tompán végződik. 
Előrésze és hátsó vagy vágányos része kevésbbé domború, mintsem két ol
dala s így a gyümölcs inkább széles, mint vastag. Vágánya sekély és igen 
lapos, rendszerint csak egy kékes vonal által jelzett, mely a gyümölcsöt kissé 
egyenetlen félre szokta osztani. S z á r a rövid vagy csaknem középhosszú, 
vékony vagy középvastag, buukósan végződő, sűrűn és finoman szőrös, itt-ott 
rozsdafoltos; a gyümölcs csúcsán, kissé oldalt, csekély és szűk üregesébe 
helyezett, melyet karimás taljiával egészen betölt. Bibepontja a gyümölcs he
gyén, a vágány vonala végén, csekélyke mélyedésben látható. 

Színe. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS, a gyümölcsről, még ennek teljes ér
tével sem egy könnyen hámozható le; elején te haragos zöld; értével bágyadt 
zöld; napos oldalán homályos kékes vörössel belehelt. Pontozata igen sűrű; 
többnyire a bőr alul áttetsző fehér pettyecskék alakjában jelenkezö, elég 
szembetűnő. Hamva inkább vagy kevésbbé sűrű, kékesfehér. 

Belseje. Húsa világos zöld, csaknem áttetsző, sugaras, tömöttes, de csak
nem teljesen szétolvadó; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyaj 
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emelt, igen kellemes fűszeresíztí. Magva, mely húsától nem válik el, a gyü
mölcs nagyságához mért, hosszas kerülékes; két oldala igen lapos és érdes; 
háta elég széles és tompa; taréja csak a száras vég felé emelkedik ki egy 
kissé és itt elég éles. 

Fája. Vígnövéstí, egészséges, igen edzett; elég korán és, habár nem ren
desen, de igen bőven termő; éles szög'ekben fölfelé törekvő, nyúlánk, de erős 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, igen snrűlombos, 
felfordított kúpalakú koronát alkotó. Alkalmas szálastanak és nyesés alatt 
tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei teljes érésük idejéig 
jól állják hely őket a fán; de, ha megértek, önmaguktól is könnyen le
hullanak. 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, vagy középvastagok, hegyök 
felé mind-mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; itt-ott 
és csak alig észrevehetöleg bordázottak; egész hosszukban sűrűn és finoman 
szőrösek, violaszín-pirossal árnyalt barnák; aljuktól kezdve jó darabon sár
gás, reczés hártyával bevontak; rendetlen vagyis itt-ott hosszas, itt-ott rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
szürkével tarkázott pirosasbai-nák; elég kiemelkedő, három, rövid bordával 
jelzett, szűk talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasastojásdadok, hegyesek, pirosasbarnák. 
Levelei. Kicsinyek inkább, mintsem középnagyok; elég vastag, és igen 

keményszövetüek; többnyire visszás tojásdadok vagyis nyelők felé inkább el-
keskenyedök, mintsem hegyök felé; hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy ke-
vésbbé rövid, tompa vagy csak kissé éles hegyben végződök; lapos-völgyesek, 
nem iveitek; nyelőkkel egy irányban rézsmit fölfelé állók; alsó lapjukon fi
noman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, nem simák, de fényesek, világos 
zöldek; széleiken kerekhegyü vagy tompa fogakkal elég sűrűn és elég szabá
lyosan fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, középvastag, elég 
merev, finoman szőrös; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben'fölfelé álló; 
mirigyei vagy hiányzanak vagy csak egy-kettő mutatkozik a levéltányér szé
lére helyezve. Levélpálhái hamar elhullók. A gyümölcspeczkeken levő levelei 
kicsinyek, laposak, nyelők felé ék-alakulag elkeskenyedök. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. M a s, Poniol. générale 11. 39. Némi csekély eltéréssel Mas Al-

fonsnak ezen leirása legjobban rá illik az én fajomra: mig a Dittrich ésLie-
gel fönebb idézett leirása az én fajomtól külöraböző szilvafajról készülhetett. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy minden kertben helyet szorítsunk szá
mára. Mihelyt fája elérte gyömölcsöző korát; még akkor is terem, a mikor 
körülötte más szilvafajok meddők maradnak. 
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109. Dániel. 
Származása. E kitűnő szilvát a zöld ring-ló magvárói nyertem. A het

venes évek elején elvetett magról kelt csemete 1883-ban mutatta be először 
finom gyümölcseit. Mint csemege-gyümölcsnek is, aszalványnak is igen al
kalmas gyümölcsöt terjesztésre méltónak találván, Dörgő Dániel, testi-lelki 
jó barátomnak, az én gyümölcsészeti törekvéseim leghűségesebb támogató
jának nevéi'ől kereszteltem el s három év óta a két testvér hazában megle
hetősen el is terjesztettem már. 

Erésideje. Nálam aug. dereka táján; hűvösebb vidékeken, hiszem, hogy 
sept. elejéig is elhúzódik. 

Minősége. Kitünőleg 1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Szabálytalan tojásdad. Zöme középtájra esik, honnét szára felé 

is, hegye felé is csaknem egyenlően fogyva boltozódik s mindkét sarkán fer
dén álló, tompa véget alkot. Előrésze laposas dombom és mégis mindakét 
sarknál fölebb emelkedik, mintsem a hátsó vagy vágányos rész, mely a gyü
mölcs közepe táján jól ki van domborodva; két oldala szintén laposas dom
ború. Vágánya széles és lapos, a gyümölcsöt többnyire egyenetlen félre osztó. 
S z á r a rendszerint, jellemzőleg hosszú, középvastag, hajlékony, bunkósan 
végződő, finoman szőrös, sűrűn rozsdafoltos; az előrész és a két oldal föl
emelkedése által határolt, szűk üregesébe, függélyesen helyezett. Bibepontja 
a gyümölcs hegyén, az előrész és az egyik oldal fölemelkedése mellett, csak
nem a fölszinen látható. 

Szine. Bőre kissé vastag, elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével jól 
lehámozható; elejénte világos violaszin-piros: értével csaknem feketéspiros 
világosabb piros foltokkal tarkázva. Pontozata igen sűrű; apró, sárgás ])ety-
tyecskékböl álló, elég szembetűnő. E petytyecskék a gyümölcs napos olda
lán, gyakran, szakadozott vonalkákká alakulnak át. Hamva elég sűrű vilá
gos kék. 

Belseje. Húsa aranysárga vasry csaknem narancssárga, finom, sugaras, 
tömöttes és csaknem olyan húsos, mint a Beszterczei szilva; leve bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemes fűsze
resízű. Magva, mely húsától elég jól válik, a gyümölcs nagyságához mérve 
kicsinynek mondható, hosszas tojásdad, száras végén tompa csúcsocskában 
végződő; két oldala csak kevéssé duzzadt, nem érdes, de rajta a száras 
végtől a hegyes végig egy-egy éles vonalszerű bordácska húzódik végig : 
háta elég széles; középtaréja jól kiemelkedik, de csak a száras vég felé éles. 

Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésü, később is egészséges és 
edzett; korán és igen bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben föl
felé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
sűrűlombos, gömbalaku koronát alkotó. Alkalmas szálasíának és nyesés alatt 
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tartva gulafáuak is. Mindenütt jól díszlik: de bőven és rendesen csak kel
lőleg nyirkos talajban terem. Gyiiinolcsei jól állják lielyöket a fán, a hol az 
ágakról ngy csüggenek lefelé, mintha oda madzaggal volnának fölakasztva. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy igen liosszak, vastagok, hegyök felé 
mind-mindinkább elvékonyodók ; elég egyenesek, noha könyökösek, csaknem 
bordázatlanok; csnpaszak, pirosas sötétbarnák; tövük felé fehéres, i'eczés 
hártyával takartak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélköznek. 

Rügyei. Kicsinyek, karcsnknposak, hegyesek, a vesszővel többnyire pár
huzamosan fölfelé állók, szürkével sűrfín tarkázott barnák ; elég duzzadt és 
csak igen röviden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. igen aprók, tojásdadok, tompahegj'űek, simák, pirosas
barnák ; nemcsak a gyümölcspeczkeken, hanem a hosszabb vesszők rügyei 
mellett is jelenkezők. 

Levelei. Jókora nagyok; elég vastag és elég keményszövetűek; széles 
kerülékesek, itt-ott pedig széles és néha visszástojásdadok; liiposvölgyesek ; 
néha pedig kettős csatornásak, a mikor t. i. a közép gerincz egy színvo
nalra emelkedik föl a levéltáuyér fölhajlott két szélével; kissé íveltek; nye
lőkről majd vizii'ányosan elállók, majd lefelé konyulok; csnpaszak, nem simák, 
bágyadtan fénylők, élénk vagy csaknem sötét zöldek; széleiken kerekhegyü 
fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, vastag, merev, sötét vérpirossal csaknem végig befuttatott; csaknem 
vízirányosan elálló; egy vagy két, kiemelkedő, sárgás mirigykéje többnyire 
a levéltáuyér szélére helyezett. A gyümölcspeczkeken levő levelei kicsi
nyek, láudsásak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Kz az első leírása. 
Észrevétel A kései fagyok ellen védett városi kertekben nagy haszon

nal lehetne mindenütt tenyésztenünk. Nyílt térségen, mint.minden szilvafaj, 
ez is csak akkor képes az alföldön gazdagon teremni, ha a kötődött gyü
mölcsöt nem pusztítja el a kései fagy és a kártékony rovaroknak nem ked
vez az időjárás. Hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein, hiszem, hogy haszon
nal járna nagyban való tenyésztése is. 
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110. Mas császárja. 
(Prune Eirpereiu'.) 

Származása. E szép, nagy és jó szilvát Mas Alfonz, a nem rég elhalt 
franczia gyümölcsész, a ki a gyümölcsészeti-öl és szöllészetröl irt terjedel
mes és kitűnő mnnkáival, liallliatatlan emléket hagyott maga után hátra, a 
Coé aranycsepp szilvájának 185()-ben elvetett magvárói nyerte. Mint olyan 
szilva, melyet egy, lelkiismeretességéről széltére ismert gyümölcsész nyert és 
ajánlott tenyésztésre, csakhamar elteijedt mindenfelé. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérek híres gyümölcstelepéröí, Plantiéresból. Több 
Ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jul. végén, aug. elején; hűvösebb tájakon aug. végéig 
is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű piaczos és díszgyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint igen nagy. 
Alakja. Viszás tojásdad, a mennyiben vastagabb vége nem a szár felé, 

hanem a gyümölcs hegye felé esik, a hol rendszerint elég talpasán végződik 
el; míg száras vége felé többnyire kúposán összehúzódik. Két oldala elég 
duzzadt; előrésze rendszerint domboruabb, mintsem hátsó vagy vágányos 
része; vágánya lapos, de elég jól szembetűnő, a gyümölcsöt csaknem egyenlő 
félre osztó. S z á r a hosszas vagy középhosszú, vastag, alig észrevehetőleg 
szőrös, itt-ott barnapettyes ; a gyümölcs sarkán, szűk üregesébe helyezett, 
melynek karimáját az egyik oldalon a vágány barázdolja át. Bibepontja a 
gyümölcs hegyén, a vágány barázdája végén látható. 

Színe. Bőre kissé vastag, nem elég szívós, de a gyümölcsről, ennek ér
tével, meglehetősen lehámozható; elejénte fehéres zöld bíborpiros pettyekkel 
ritkásan behintve; értével világos bíborpirossal elöntött és sötétebb piros 
foltokkal tarkázott. Hamva ritkás, szép kékespiros. 

Belseje. Húsa világossárga, félfinom, kissé rostos, félszerint olvadó ; leve 
igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, gyöngéden illatos, kelle
mes ízű. Magva nem válik el húsától, a gyümölcs nagyságához mérve ki
csinynek mondható, szabálytalan tojásdad, száras végén csűcsosan végződő ; 
két oldala laposas dombom, érdes és kissé ránczos; háta elég széles tom
pa taréj OS. 

Fája. Elég erőteljes és edzett; korán és bőven termő; elég éles szö
gekben fölfelé törekvő, de később szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos, terebélyes koronát alkotó. Inkább 
való léczezett melletti művelésre vagy bokoralakn fának; mert nagy gyü
mölcseit, ha nem veri is le, de megroncsolja a szél s ez által árt azok szép
ségének. Még vidékem mostoha viszonyai közt is elég jól tenyészik; de itt 
csak rendkívül kedvező évjáráskor képes teremni. 
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Vesszei. Számosak, liosszak. középvastagok, liegyök felé mindinkább 
elvékonyodók; egyenesek, uolia kissé könyökösek; bordázatlanok, de liegyök 
felé finoman bordázottak; csupaszak, aljuk felé fényes, fehér hártyával be
vontak ; napos felükön barnás-vörösek; árnyas félőkön zöldesbarnák; igen 
apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de alig szembetűnöleg pontozot-
tak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszaskuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók 
vagy a vesszővel párhuzamosan fölfelé állók; szürkével szegett barnás pik
kelyekkel takartak; elég kiduzzadt, laposan bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdad gömbölyűek, szürkével tarkázott gesz-
tenyeszínüek, többn3'ire csak a gyümölcspeczkeken jelenkezok. 

Levelei. Középnagyok; kissé vastag és elég keménj^szövetűek ; széles 
kerülékesek; tompa hegyben végződök; laposak vagy visszásán öblözöttek 
vagyis széleiken lefelé hajlók; alig íveltek; gyenge korukban alul-fölttl rit
kásan szőrösek; ért koriikban csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, 
homályos fűzöldek ; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal sűrűn és elég 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, ritkásan sző
rös, violaszin-pirossal mosott vagy belehelt; rézsűnt fölfelé álló; mirigyei vagy 
hiányzanak vagy csak néha jelenkezik egy vagy kettő a levéltányér szélére 
helyezve. Levélpálháí széleslándsásak, fogasak, alul szárnyasak, nem tartó
sak. A gyümölcspeczkeken levő levelei többnyire nagyobbak, mint a vessző
kön levők, visszás tojásdadok, laposak vagy széleiken lefelé hajlók, nyelők
ről kissé lefelé konj'ulók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. M a s, Le Verger, VI. 63. a 32. sz. alatt. Mások tudtommal még 

nem irták le. 
Észrevétel. A nagy szilvákban gyönyörködök kedvéért, nagy városok 

mellett, piaczi elárusitásra nyereséges volna tenyésztése mindenütt, a hol a 
föld nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat: de könnyen kiszáradó, laza 
földben kevés hasszonnal járna tenyésztése. 
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. Öreglaki korai szilva. 
Származása. E jeles szilvát Glockei Károly barátom több más gyü

mölcsfajjal együtt, néhány hónappal halála előtt, 1879-ben küldötte meg 
hozzám ojtóvesszökben. A küldeményhez írt, kísérő levélben azt írja e szilva-
fajról, hogy ő azt Somogymegyében, ()reglakon íödözte fel és méltónak 
találta arra, hogy a hazában mindenfelé elterjeszszük. Mint önálló, hazai 
szilvafajt, mely azóta nálam is több ízben termett, ezennel bemutatom kö
rülményes leii'ásban. 

Érésideje. Nálam aug. elején; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy septem-
berig is eltart. 

Minősége. T. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy, mint az Olasz zöld szilva, melyhez alakjára 

nézve is nagyon hasonlít. 
Alakja. Hosszas, csaknem hengeres tojásdad. Zöme középtájra vagy 

kissé a száras vég felé esik, honnét hegye felé inkább összehúzódik, mint
sem szára felé, a hol a szár körül laposas karimában végződik; míg hegyé
nél tompa vagy gömbölyded csucsocskában enyészik el. Előrészén és két 
oldalán laposas-domboru; hátsó vagy vágányos része is csak a száras vég 
felé emelkedik ki s a gyümölcs két sarka felé mindinkább lelapul. Vagánya 
csak a száras vég felé mélyed be kissé a gyümölcsbe, egyebütt észre sem 
vehető és legfölebb egy kékes vonallal van megjelölve, mely a gyümölcsöt 
majd egyenlő, majd egyenetlen féli'e osztja. Szára rövides, elég vékony, 
finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos; szépen kikanyarított, szűk és mély üreg
esébe helyezett, melynek karimája a gyümölcs két oldala felől kissé fölebb 
emelkedik, mintsem a hátsó és előrész felől. Bibepontja a gyümölcs hegyén, 
a vágány vonala végén látható. 

Színe Bőre vékony, de szívós, a gyümölcsről, ennek értével, jól lehá
mozható; elejénte violaszín-piros, értével kékes-piros s itt-ott csaknem feke
tés; apró, sárga pettyecskékkel sűrűn, de nem szembetűiiöleg pontozott. 
Hamva elég sűrű, kékes. 

Bejseje. Húsa zöldes-sárga, finom, sugaras, tömöttes; leve elég bő, czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes ízű. Magva, mely húsától elég 
jól elválik, szabálytalan hosszas tojásdad; két oldalán lapos inkább, mintsem 
domború, érdes és ránczos; háta keskeny; taréja csak a száras vég felé 
emelkedik ki és itt kissé éles. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán és igen bőven, 
csaknem rendesen termő; nyílt szögekbeii fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beruházkodnak, ritkás lombozatú, 
szabálytalan^ szellős koronát alkotó. Alkalmas szálasfának is, bokoralaku 
fának is. Mindenütt jól tenyészik: de bőven és rendesen csak kellőleg nyir
kos talajban terem. Gyümölcsei teljes érésök idejéig, jól állják lielyöket áfán. 
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Vesszei. Nem számosak, igen hosszak, középvastagok, liegyök felé las-
sudan elvékonyodók ; elég egyenesek, alig könyökösek ; szelíden bordázottak; 
egész hosszukban csupaszak, aljuknál zöldes-barnák, hegyökuél és napos 
félőkön pirosas-barnák; rendetlen, többnyire azonban hosszú levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, karcsukuposak, igen hegyesek, 
a vesszőtől kissé elállók, szürkével- tarkázott pirosas-barnák; alig kiemel
kedő, hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Aprók, tojásdadok, hegyesek, szürkés-barnák, többnyire 
csak a gyümölcspeczkeken jelenkezők. 

Levelei. Nagyok; vékony és hajlékonyszövetííek; széles kerülékesek ; 
rövidke, szúrós hegyben végződök; laposak vagy széleiken lefelé hajlók; 
alig íveltek ; itt-ott rendetlenül hullámosak; nyelőkről kissé lankadtan lefelé 
konyalók; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, nem fényesek, homályos fűzöldek; széleiken előrehajló, kissé tompa 
fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövid, 
vastag, elég merev, alig észrevehetőleg szőrös, tövénél violaszín-])iros; több-
nyh'e vizirányosan elálló; egy vagy két, kiemelkedő mirigye a levéltányér 
szélére helyezett. Levélpálhái elég kifejlődöttek, szárnyas és fogas-lándsásak, 
elég tartósak. A gyümölcspeczkeken Íevő levelei kisebbek, keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők, laposak; rövidke vékony nyelőkről lankadtan szét
terülök. 

Hasonnevéi. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal eddig még senkisem irta le. 
Észrevétel. Kötött, de termékeny és kellőleg nyirkos földben megér-

demlené, hogy aszalványnak nagyban is tenyészszük. Könnyen kiszáradó, 
laza talajban kevés haszonnal jái'ua tenyésztése. 
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112. Dörell nagy szilvája. 
(örosse Quotsche de Dorell; DöroU's grosse Zwetsche.) 

Származása. í] jeles szilva Csehországból származik. Liegel, a ki leg-
elöszöi- ívta le körülményesen, Dr. Dörelltöl kapta volt Kuttenbergböl, a hol 
azt Dörell, állítólag, a Nagy magyai- szilva ( = Grosse ungarische Zwetsche) 
magvárói nyerte volt. Melyik az a Nagy magyar szilva? Gyümölcsészeti 
könyveim egyikében sem találom leírását. Mint aszalásra igen alkalmas 
szilva, mely nagyságra gyakran az Olasz kék szilvával vetekedik, meglehe
tősen el van már tei'jedve mindenfelé. Nálam e faj nem volt meg eddig ; de 
Aradon, Ottrubay Károly, töi'vényszéki elnök barátom kertében, a hol a fajt 
gyümölcsei és növényzete után körülményesen leírtam, már több ízben tei-
mett a leírásokkal teljesen egyező gyümölcsöket. 

Érésideje. Az alföldön sept. elején; hűvösebb tájakon sept. végéig is eltart. 
Minősége. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alal<ja. Tojásdad-kerttlékes; oldalról nézve hasonlít a beszterczei szilva 

alakjához. Zöme középtájra vagy kissé fölebb, a száras vég felé esik, lion-
nét szára felé inkább összeszűkül, mintsem hegye felé; előrészén kevésbbé 
domború, mintsem hátsó vagy vágányos részén, a hol a középtájon jól ki
domborodik, de szára felé hirtelen, hegye felé pedig szelíden lelapul, két 
oldala rendszerint duzzadtabb mint a Beszterczei szilvánál tapasztalható. 
Vágánya sekély, széles és lapos; többnyire egyenetlen félre osztja a gyü
mölcsöt. Szára rövid, inkább vékony, mintsem középvastag, csupasz, itt-ott 
rozsdafoltos, többnyire bunkósan végződő; a gyümölcs sarkán, szűk mélye
déskébe mintegy erőszakosan benyomott. Bibepontja sárgás, elég szembe
tűnő, a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végénél látható. 

Színe. Bőre elég vastag és szívós, a gyümölcsről, ennek értével, jól 
lehámozható; sötét vagy csaknem feketés-violaszínű. Pontozata igen sűrű, 
apró, sái'gás pettyecskékből álló, alig szembetűnő. Hamva elég sűrű, vilá
gos-kék. 

Belseje. Húsa sárgás, néha zöldes-sárga, kissé áttetsző, sugaras, tömöt-
tes, de csaknem olvadó; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngé
den illatos, igen kellemes-ízű. Magva a gyümölcs nagyságához mért. Kár, 
hogy nem válik húsától! Két oldala csak kevéssé duzzadt, de észrevehetőleg 
érdes; háta elég széles, tompa, de a száras vég felé élestaréjos. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő; elég 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, sűrűlombos, felfordított kúpalakú, magas koronát alkotó. 
Alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva, gulafának is. Mindenütt jól 
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díszlik ugyan : de bőven és rendesen csak ott terem, a liol a föld kellőleg 
nyirkos. Gyümölcsei jól állják lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
liegyök felé nűndmindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, nolia könyökösek; 
szembetűnőleg és hosszan bordázottak; egész hossznkban csnpaszak, árnyas félő
kön zöldek; napos félőkön pirossal árnyalt szennyes-ba]nák; aljnk felé jó dara
bon fehéres hártyával takartak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid 
levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kissé hosszas kúposak, he
gyesek, a vesszővel csaknem párhuzamosan fölfelé állók, szürkével tarkázott 
pirosas-barnák; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, három bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, alig hegyesek, csupaszak, jjirosas-
barnák. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag, de nem keményszővetűek; kerek
dedek vagy széles-tojásdadok; rövidke, szúrós hegyben végződök; laposak, 
de széleiken kissé fölhajlók és szelíden hullámosak; alig iveitek ; alsó lap
jukon finoman szőrösek] felső lapjukon csupaszak, nem simák, hanem szelí
den babosak, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken tompán és sza
bálytalanul fürészesek. Levélnyelök rövid, elég vastag, merev, finoman sző
rös ; csaknem vízirányosan elálló; egy vagy két mirigye majd a levéltányér 
szélére, majd kissé alább, a nyélre helyezett. Levélpálhái szárnyas és fo-
gaslándsásak, elég tartósak. A gyümölcspeczkeken levő levelei kicsinyek, 
keskenykerülékesek, laposak, kissé hullámosak. 

Hasonnevei. Dörrell's neue grosse Zwetsche. 
Leirói. L i e g e 1, Kemitniss der Pflaumen, II. 12. 

0 b e r d i e c k, llhistr. Handb. der Obstk. VI. 205. 
M a s , Pontot, générak, II. 27. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, főkép pe
dig a homokos iszaplerakodásból álló talajban volna érdemes nagyban is te
nyésztenünk. Hazánk emelkedettebb tájékain, hiszem, hogy bárhol is hálá
san kifizeti a helyet, melyet számára juttatunk. 
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113. Prince piros ringlója. 
(Eeino-Claude-rüuge de Pr inco; Prinzcns rotho Reineclaude.) 

Származása. E kitüiiö szilva Ameiikából származik. Az Uj-York állam
ban, Flusliiiigban nyeile 1790-ben a Zöld ringló mag várói Piince-nevű fais-
kolatuiajdonos. Napjainkban meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. 
Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben ter
mett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam aug. dereka táján; hűvösebb tájakon septemberig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Szabálytalan gömbalaku vagy rövid tojásdad-gömbölyű; két végén 

kissé belapított. Zöme majd középtájra, majd kissé fölebb, a száras vég felé 
esik, honnét hegye felé rendszerint kissé összébbhnzódik, mintsem szára felé; 
előrészén és két oldalán csaknem egyenlően és jól ki van domborodva; de 
hátsó része már kevésbbé domború. Vágánya széles és lapos, néha azonban 
elég jól bemélyed a gyümölcsbe, melyet egyenetlen félre szokott osztani. S z á-
ra rövid vagy rövides, ritkásan és finoman szőrös, itt-ott rozsdafoltos; a gyü
mölcs sarkán elég szűk és mély üregesébe helyezett, melynek karimáját az 
egyik oldalon, a vágány barázdolja át. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vá
gány vonala végén, csekélyke mélyedésben látható. 

Szine. Bőre vastag és elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével, jól le
hámozható; elejénte barnás piros; értével sötétebb barnapiros; napos oldalán 
csaknem feketésbarna ; a]»ró, sárgás pontokkal sűrűn és elég szembetűnöleg 
pontozott. Hamva ritkás, fehéres kék. 

Belseje. Húsa csaknem aranysárga, finom, sugaras, tömöttes; leve ele
gendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízű. Magva 
mely húsától rendszerint jól válik, széles kerül ékes;"-két oldala érdes ésrán-
czos; háta csaknem tompa. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; nem éppen korán, de aztán elég bőven ter
mő; föl és szétálló erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beru
házkodnak, ritkás, szellős, terjedelmes koronát alkotó. Szálas fának sugár-
növésü szilvacsemeték koronájára ojtandó. Még vidékem mostoha viszonyai 
közt is jól tenyészik: de itt csak akkor terem kielégítöleg, a mikor a meg
előző év esős volt és a rá következő tavaszon hűvös időjárás uralkodik. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé mindinkább el-
vékonyodók; elég egyenesek, merevek,'kissé könyökösek; hegyök felé szelí
den bordázottak; csupaszak, homályos violaszinbarnák; néha pirosasbarnák; al
juk felé jó darabon, sárgás vagy szürkés hártyával bevontak; rövid levél-
közűek. 
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Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid és liasaskuposak, kissé liegye-
sek, a vesszővel csaknem pái'huzamosan fölfelé állók; szürkével kissé tarká
zott gesztenyeszinflek; a vesszők derekán csak kevéssé, de a vesszők hegye 
felé jól kidnzzadt, két szélén bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, szürkével kissé tarkázott 
pirosas gesztenyeszinfíek; többnyire csak a gytímölcspeczkeken jelenkezök. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vastag és elég merev-szöve-
tüek ; széles kerülékesek, itt-ott pedig tojásdadok vagy visszás-tojásdadok; 
rövidke, tompa hegyben végződök ; laposak vagy igen lapos-völgyesek ; alig 
íveltek ; a vesszők alján levők többnyire lefelé konyulok, egyebütt pedig 
csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon finoman szőrösek; felső lapjukon 
csnpaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken tompa 
fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhoss'-iu, elég 
vastag vagy középvastak, hajlékony, finoman szőrös, szelidpirossal színezett; 
csaknem vízirányosan elálló; egy vagy két mirigye többnyire a levél-tányér 
szélére helyezett, Levélpálhái kicsinyek, rövidek, aljuknál szárnyasak, elég tar
tósak. A gyümölcspeczkeken levő levelei kisebbek, keskenyebbek és aránylag 
hosszabbak, mint a vesszőkön levők. 

Hasonnevei. Auserlesene rothe Reineclaude; Piince's red Gage. 
Leiről. IJ i e g e 1, Kenntniss de.r Pjlmivien, IV. 28. 

0 b e r d i e c k, llliistr. Handb. der Obstk. Ví. 2.51. és mások. 
Észrevétel. Inkább való e szilvafaj hazánk magasabban fekvő tájékaira 

mintsem az alföldre. Ott a föld is, levegő is nyirkosabb, mint az alföldön, 
hol szárazság alkalmával sem a földben, sem a levegőben nem találja föl a 
szilvafa a neki szükséges nyirkosságot. Kellőleg nyirkos talajban azonban 
bárhol is előnyös volna tenyésztése. 
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114. Behrens királyszilvája. 
(Eoyale de Belirens; Behrons Königspflaume.) 

Származása. E jeles szilvát Liegel nyerte a Toursi királyszilva mag
várói és barátjának, a Tjübeck melletti Travemünde-ban lakó, jeles gyiimöl-
csésznek, Behrens Henriknek nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. 
Napjainkban már meglehetősen el van terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. 
Fajom, valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam jnl. végén, aug. elején; hűvösebb tájakon néha sept. 
elejéig is elhúzódik. 

Minősége. 1. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alal<ja. Két sarkán inkább vagy kevésbbé belapitott gömbalaku. Zöme 

középtájra esik, honnét mindkét sarka felé csaknem egyenlően boltozódik. 
Előrésze, főkép a gyümölcs hegye felé, domboruabb, mintsem hátsó vagy 
vágányos része; két oldala laposas dombom. Vágánya sekély, alig vagy 
éppen nem mélyed a gyümölcsbe, melyet kissé egyenetlen félre szokott osz
tani. S z á r a rövid vagy csaknem középhosszú, elég vékony, csupasz, bun-
kósan végződő; a gyümölcs sai'kán szűk és elég mély, csészealaku üregbe 
helyezett, melynek karimája a vágányos oldal felé ferde hajlást mutat. 
Bibepontja a gyümölcs hegyén, igen lapos mélyedéskében, az előrész föl
emelkedése mellett látható. 

Színe. Bői'e vastag és elég szívós, a gyümölcsről, ennek értével, köny-
nyen lehámozható; elejénte világos violaszíu-piros; értével sötétkékes-piros, 
itt-ott világosabb piros foltokkal tarkázott. Pontozata ritkás, apró, sárgás 
pettyecskékböl álló, alig szembetűnő. Hamva elég sűrű, fehéres-kék. 

Belseje. Húsa sárgás, csaknem áttetsző, sugaras, tömöttes, de teljes 
értével lágy és csaknem olvadó; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanyuyal 
emelt, igen kellemes, fűszei-esízű. Magva, mely hűsától könnyen elválik, a 
gyümölcs nagyságához mért, zömök-tojásdad, vagy csaknem kerfllékes; két 
oldala laposas-domborű és szelíden érdes; háta elég széles; taréja, főkép a 
száras vég felé, kissé kiemelkedő és elég éles. 

Fája. Fiatal korában csaknem buján, de később is elég vígan növő, 
egészséges, igen edzett; korán és a neki kedvező helyen igen bőven termő; 
kuszáitan föl- és szétálló és később lefelé is görbülő ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de szellős koronát al
kotó. Alkalmas szálas fának és léczezef melletti művelésre is. Mindenütt 
jól díszlik ugyan: de csak ott terem bőven és rendesen, a hol a talaj szá-
i'azságkor sem veszti el kellő nyirkosságát. G-yümölcsei, ha megértek, ön
maguktól is lehullanak a fáról. 

2í 
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Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, kegyök felé mindinkább 
elvékonyodók; egyenesek, de buja növésük folytán a széljárásnak miHden 
oldalról kitett alföldön, kiüönfélekép is elgörbülök; kissé könyökösek; bor-
dázottak; csnpaszak, violaszínnel árnyalt sötét-barnák; aljnk felé sárgás, 
reczés hártyával szakadozottan bevontak; rendetlen, többnyire azonban liosz-
szas levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hasaskuposak, elég éles, de i'övid hegyben vég
ződök, a vesszőtől kissé elállók, szürkével árnyalt ph'osas-barnák ; alig ki
álló, hái-ombordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Aprók, hasastojásdadok, alig hegyesek, simák, pirosas
barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég va-stag és törékenyszö-
vetfíek, tojásdadok, itt-ott csaknem kerülékesek; rövidke, félrecsavarodó 
hegyben végződök; csaknem laposak; széleiken rendetlenül hullámosak; 
alig íveltek; alsó lapjukon kissé szőrösek; íelsö lapjukon csupaszak, nem 
simák, bágyadtan fénylök, homályos-zöldek; széleiken tompa fogakkal elég 
sűrűn, de nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid 
vagy igen rövid, elég vastag, merev, felső felén finoman szőrös, sötét-viola
színnel csaknem végig befuttatott; csaknem vizirányosan elálló; egy vagy 
két, kiemelkedő mirigye közel a levél laiijához vagy ennek szélére helyezet̂ t. 
Levélpálhái rendkívül hamar elhullók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. L i e g e 1, Kenntniss der Pflatimen^ III. 90. 

O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 413. Mások tud
tommal még nem írták le. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak akkor képes kielé-
gitőleg teremni; ha a megelőző év esős volt és a következő tavaszkor hű
vös időjárás uralkodik, mely a kártékony rovarokat meggátolja abban, hogy 
a kötődött gyümölcsöket mind elpusztíthassák. Kellőleg nyirkos talajban, 
hiszem, hogy mindenütt képes lesz hálásan kifizetni a helyet, melyet a kert
ben számára juttatimk. 
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115. Bryanston ringlója. 
(Reine-Clando Bryanston ; Bryanston gage.) 

Származása. E jeles szilváról könyveimben mitsem találok följegyezve. 
Még puszta neve is csak a Simon-Louis testvérek nagy katalogjában, a 
Guide pratique-ben fordul elő ilyen, rövidke jellemzéssel : „Gyümölcse nagy, 
tojásdad gömbalaku, pirosfoltos zöldszínű. Húsa sárgás, finom, jóízű, leves, 
czuki'os, savanykás, illatos. Kitűnöleg I. rendű; éiik sept. közepén. Fája 
erőteljes és termékeny. Gyümölcse nagyobb és szebb, mint a Zöld ringló 
gyümölcse, meljiiez minőségre nézve nagyon hasonlít, fiija pedig edzettebb, 
mint a Zöld ringló fája". Valószínűleg ujabbkoii nyeremény s Angolország
ból származik. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, 
Plantiéresból. Több ízben termett már nálam is a fönebbi jellemzéssel jól 
egyező gyümölcsöket, minélfogva fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Nálam aug. végén, sept. elején: hűvösebb tájakon sept. dere
káig is eltart. 

Minősége. Kitűnöleg I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy ; gyakran jóval nagyobb, mint a Zöld ringló. 
Alaí<ja. Tojásdad-gönibalaku, de ritkán szabályostermetű. Zöme közép

tájra esik, honnét mindkét sai'ka felé csaknem egyenlően boltozódik s mind
két sarkán tompán végződik. Előrésze és két oldala kevésbbé domború, 
mintsem hátsó vagy vágányos része. Vágánya igen sekély és lapos, a gyü
mölcsöt többnyire egyenetlen félre osztó. S z á r a rövid, vastag, szőrös, 
bunkósan végződő; a gyümölcs sarkán szűk üregesébe mintegy erőszakosan 
benyomott. Bibepontja a gyümölcs hegyén, a vágány vonala végén, az egyik 
oldal fölemelkedése mellett, igen sekély és lapos mélyedésben látható. 

Szine. Bőre kissé vastag, áttetsző, a gyümölcsről,, ennek értével, meg
lehetősen lehámozható; elejénte sáppadt-zöld; értével sárgás-zöld vagy leg
alább sárgás foltokkal tarkázott; napos oldalán néha piros-szeplös. Ponto-
zata elég sűrű, igen apró, fehéres pettyecskékből álló. alig szembetűnő. 
Hamva ritkás, fehéres. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, áttetsző, sugaras, kevéssé tömött, olvadó; 
leve igen bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyön
géden illatos és fűszeresízű. Magva, mely húsától meglehetősen elválik, a 
gyümölcs nagyságához mért, keiiilékes, száras végén kissé összébbhuzódó, 
mintsem hegyes végén. Két oldala kissé érdes és ránczos, háta széles és 
tompa; taréja csak a száras vég felé emelkedik ki egy kissé és itt elég éles. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő: elég 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, elég sűrűlombos, de kellőleg szellős, szabálytalan alakú, ma
gas koronát alkotó. Alkalmas szálasfának, mindenütt jól tenyészik: de bo

ai* 
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ven és rendesen csak kellőleg nyirkos földben terem. Gyümölcsei jól állják 
lielyöket a fán. 

Vesszei. Elég- számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé mind-mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyö-
kösek; csaknem teljesen bordázatlanok, csupaszak, violaszinnel árnyalt sö
tétbarnák; aljuk felé, jó darabon, sárgás-szürke, reczés hártyával takartak; 
hegyök felé igen apró, sárgás-fehér pontokkal elég sűrűn, de nem szembe-
tünöleg pontozottak, rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid és karcsukuposak, hegyesek, a vesszővel pár
huzamosan fölfelé állók, szürkével tarkázott pirosas-barnák; inkább vagy 
kevésbbé kiemelkedő, két szélén röviden bordázott, szűk talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsukuposak, hegyesek, pirosas-barnák. 
Levelei. Nagyok vagy középnagyok; elég vastag, de nem keményszö-

vetűek; széles tojásdadok, a vesszők derekán pedig és hegyök felé csaknem 
visszás-tojásdadok vagyis hegyök felé szélesebbek, mintsem nyelők felé; in
kább vagy kevésbbé rövidke, tompa hegyben végződök; laposak vagy szé
leiken csak kissé fölhajlók, itt-ott hullámosak vagy fodrosak; alig íveltek, 
nyelőkről többnyire lefelé konyulok; alsó lapjukon ritkásan és finoman sző
rösek ; felső la])jukon csupaszak, elég simák, fényesek, élénk fűzöldek, szé
leiken kerek vagy tompahegyű fogakkal szabálytalanul fürészesek. Levél-
nyelök igen rövid, vastag és merev, csaknem vizirányosan elálló; mii-igyei 
vagy hiányoznak, vagy csak egy, néha kettő, a levél-tányér szélén szokott 
mutatkozni. Levélpálhái szárnyas és fogas-lándsásak, kevéssé tartósak. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. Tudtommal, körülményesen még nincs leirva. Rövid jellemzése 

a Guide pratiqne ect. 158. lapján olvasható. 
Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó mindenütt, a hol a föld nyáron 

át is kellőleg nyirkos maradhat: de oly mostolia viszonyok között, a milye
neket vidékemen a szilvafa talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 


