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203. Bivort Sándor körte. 
(Alexandra Bivort.) 

Származása. E jeles őszi és kora téli körtét magról nyerte 
Berckmanns Lajos belga gyümölcsész a negyvenes évek vége felé s 
barátjáról,, a gyümölcsészeti munkáiról híres Bivort Sándorról elke
resztelve, kezdette elterjeszteni. Csakhamar elterjedt aztán minden felé. 
Ojtóvesszejét a Van Mons társulat kertéből még 1868-ban kaptam 
meg. Gyakran termett azóta kertemben is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam sept. végétől novemberig; kedvezőbb helyeken 
és hűvösebb tájakon januárig is eltart. 

Minősége. A neki kedvező körülmények közt I. rendű, többnyire 
azonban csak II. rendű csemegegyümölcs. 

Nagysága. Csaknem középnagy. 
Alakja. Csigás gömbalaká vagy hasas csigaalakú; többnyire 

szabályosan boltozott sík felületű; egyik oldalon rendszerint hizottabb 
mint a másikon. Zöme majd középtájra, majd kissé alább, kelyhes 
vége felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s 
kelyhe körűi elég széles talpasán végződik; szára felé pedig elejéute 
szelíden, aztán némi behajlással is fogyva, többnyire rövidke, tompa 
csúcsban enyészik el. S z á r a majd rövid, vastag, húsos, görcsös, majd 
középhosszú, középvastag fás, de tövénél húsos, sáppadt zöld, nagy
részt azonban barnamázos; a gyümölcs csúcsán, szűk mélyedésbe 
vagy csaknem a fölszínre helyezett és néha húsos dudortól ferdére 
nyomott. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, rövi
des, hegyes, csatornás, sötétbarna vagy feketés szarunemű osztvá-
nyaival többnyire elég tágas, lapos és nem mély üregben ülő, mely
nek falai szelíden ránczosak, karimáján pedig hullámos emelkedések 
láthatók, melyek elenyésző, lapos bordák alakjában a gyümölcs dere
kára is fölvonulnak s annak kerekdedségét néha megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő, 
elejénte fehéres zöld; értével fehéres szalmasárga; napos oldalán is. 
csak kissé élénkebb sárga és néha némi gyöngéd pirossal is színezett 
Pontozata itt-ott sűrű, itt-ott pedig ritkás; apróbb, nagyobb, barnás 
pettyecskék alakjában jelentkező, elég szembetűnő. Rozsda alakzatok 
ritkásan elszórt szeplőcskék alakjában fölületén is mutatkoznak : de 
leginkább száras és kelyhes végén finom, fahéjszínű, sugaras máz 
gyanánt szoktak jelentkezni. 

Belseje. Húsa fehér, finom, gyöngéd, olvadó, néha csak részben 
olvadó; magtokja körül is alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve 
bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, többnyire igen kellemes, gyön
géden illatos és fűszeres ízzel. Magtokja kissé nyilttengelyü; hosszas 
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tömlőcskéiben, szép, hosszas, hegyes, karcsii tojásdad, feketés, ép mag
vakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és edzett; korán, rendesen 
és igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő 
később pedig lefelé konyuló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
jól beruházkodnak, elég sűrű lombos, de kellőleg szellős, terjedelmes 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas szálas fának 
is; giilafának is, kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem legjobban. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak középvastagok, hegyök felé 
szelíden elvókonyodók; ritkán egyenesek, elég könyökösek, bordázat-
lanok, fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban, hegyök felé, ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, vör
henyes vagy mogyorószín sárgák; apró, kerek, fehéres pontokkal 
elég sűrűn, de nem szembetűnőleg poutozottak ; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, rövid, hasas kúposak, hegyesek, a vessző
től elállók; szűrkével tarkázott feketés gesztenyeszínüek, alig kiálló, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid, hasaskuposak, 
kissé hegyesek, szürkével és sötétbarnával tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vékony és hajlékony 
szövetüek; tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályosan elkeske
nyedő, hosszas, majd hirtelen^elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben vég
ződök; csaknem laposak vagy lapos völgyesek; alig íveltek; gyenge 
korukban is alig észrevehetőleg molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, világoszöldek; csaknem ép szélűek vagy 
csak hegyök felé és finoman fogazottak. Levélnyelök középhosszxí, 
középvasta'g merev, sáppadt zöld; inkább vagy kevésbbé nyilt szö
gekben fölfelé álló, Levélpálhái áridomuak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak, mint 
a vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem laposak, szelíden hullámo
sak; hosszas, rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , iStti-naí. 9& pomo(. VI . 17. 

L e r oy, 2)ict. Se, pomot. I. 97. 
M a s , £& S'cíĴ c*, I. 37. 
J a h n , Must. ^an96. 9cz Oésti. VII. 451. és mások. 

Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó; mert a helyet, melyet a 
kertben elfoglal, még vidékem mostoha visszonyai közt és bőven 
kifizeti. 
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204. Brémai vajoncz. 
(Beurró de Breme; Bremer Butterbirn.^ 

Származása. Bizonytalan: Oberdieck Brémából kapta volt e jeles 
körtefajt, melyet elejénte a Montigny vadoncznak tartott és e név 
alatt terjesztett is ; később azonban észrevéve, hogy a valódi Mon
tigny vadoncz mégis különbözik ettől, fönnebbi név alatt írta le s 
kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét Oberdiecktól kaptam 1870-ben. 
Több ízben termett már nálam. Elég módom és időm volt arra, hogy 
fajom valódiságáról meggyőződhessem. 

Érésideje. Nálam september; hűvösebb tájakon decemberig is 
eltarthatónak mondják. 

Minősége. I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Alal(ja. Többnyire esigalakú; néha kúpos gömbalaku; elég sza

bályosan boltozott, noha egyik felén kissé hizottabb is, mint a má
sikon. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vége felé esik, hon
nét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi elég 
talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mind-mind 
inkább fogyva, tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy 
középhosszú, elég vastag, jellemzőleg bunkósan végződő, nagyrészt 
barna-mázos; a gyümölcs csiíesán csekélyke mélyedésbe helyezett; 
néha-néha egy-egy hvlsos dudortől ferdére nyomott vagy a gyümölcs 
csúcsából annak folytatásaként kiemelkedő. K e l y h e kicsi, nyilt; csil-
lagalakúlag szétterülő keskeny, hegyes, barna, törékeny osztványaival 
többnyire szűk és sekély üregben ülő, melynek falain és karimáján 
észrevehető emelkedés ritkán mutatkozik. 

Színe. Bőre vékony, sima, értével kissé zsirostapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte zöld ; értével sárga vagy csak zöldes sárga; na
pos oldalán is csak kissé élénkebb sárga minden pirosság nélkül. 
Pontozata sűrű, igen apró, zölddel szegett barna pettyecskékből álló, 
de alig szembetűnő. Rozsda, a kehelyüreg falait s néha a gyümölcs 
száras végét kivéve, ritkán mxitatkozik felületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja kürül is alig köves-szemesés; leve bő, igen czuk-
ros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres íz
zel. Magtokja zárt vagy csak alig nyilttengelyű; tömlőcskéiben majd 
idétlen, majd ép, tojásdad, hegyes, feketésbarna magot rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; a neki kedvező he
lyen korán és igen bőven termő; fölálló vagy kissé éles szögekben 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel csaknem egész 
hosszukban, sűrűn beruházkodnak, ritkás, szellős, gulaalaku koronát 
alkotó. Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálas fának és gulafának is. 
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ügylátszik, hogy mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyirkos talajban 
bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, mintsem száraz, laza ta
lajban. Gyümölcsei jól állják helyüket a fán. 

Vesszei- Nem számosak, elég hosszak, középvastagok; hegyök 
felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; sík-
felületüek, fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, sárgás barnák, aljuk felé pedig zöldesbarnák; 
apró, kerek, fakó pontokkal ritkásan és alig szembetünöleg pontozot-
t ak ; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, alig hegyesek, a 
vesszőktől kissé elállók, szürkével tarkázott sötétbarnák; majd alig, 
majd eléggé kiálló, csaknem egészen bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, tompahegyűek, szür
kével és sötétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag, de elég hajlékonyszövetüek; 
kerülékesek, itt-ott széles tojásdadok; majd szabályosan elkeskenyedő 
hosszas, majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben végződök; 
lapos völgyesek, inkább vagy kevésbbé íveltek; gyenge korukban, szé
leiken és idegzetökön, finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, elég fényesek, homályos zöldek; széleiken, többnyire csak 
hegyök felé, sűrűn és finoman fűrészesek: nagy részt azonban épszé-
lüek. Levélnyelök a vesszők alján hosszú, egyebütt pedig közép
hosszú, középvastag, rugalmas; majd vízirányosan el-, majd hátra-
görbülten fölfelé álló, Levélpálhái fonál- vagy áridomuak, kevéssé 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire mind kerülékesek, la
posak, íveltek, épszélüek, hosszú, vékony nyelőkről lefelé ko
nyulok. 

Hasonnevel. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , must. SmonaM&ftc, 1867. évf. 136. lapján 

és Smtst. SCcmdé. 9ot, &6stÁ. VII. 447, Mások tudtommal 
még nem írták le. 

Észrevétel. Fája elég jól daczol vidékem mostoha körülményei
vel is; de gyümölcseit kellő nagyságra kifejleszteni csak esős évjárás-
kor képes vidékemen, a mikor aztán bőven terem itt is. Könnyen ki
száradó laza talajomba nem való e faj, de kellőleg nyirkos talajban 
mindig képes lesz kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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205. Bivort Emília. 
(Emilie Bivort.) 

Származása. E kitűnő körtét Bouvier Simon, Jodoigne polgár
mestere nyerte magról, Belgiumban. A magról kelt anyafa 1845-ben 
termett először. Bivort Sándor 1847-ben írta le először s mikép le
írásában állítja, idősb leánya, Bivort Bmilia nevére azért keresztelte 
Bouvier ezen jeles raagonczát, hogy háláját fejezze ki annak abbeli 
szorgalmáért, melyet gyümölcseinek lefestésébeu taniísított. Meglehe
tősénél van már terjedve a világon. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a 
Simon Louis testvérektől, Plantiéresból. Több ízben termett nálam 
a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje- Nálam sept. hó folytán; hűvösebb tájakon november 
végéig is eltarthatónak mondják. 

Minősége. I. rendű, — gyakran pedig kitünőleg I. rendű cse
megegyümölcs. 

Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Csigaalaku vagy tojásdad csigaalaku; elég szabályosan 

boltozott síkfelületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyedve boltozódik s kelyhe 
körül elég széles, laposas talpban végződik, szárafelé pedig rendsze
rint összébb húzódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé tompa csúcs
ban fogy el. S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag, fás, tövénél kissé 
húsos, hegyénél bunkósan végződő, vörhenyes mázzal végig befutta
tot t ; szűk és csekély mélyedéskébe, kissé oldalt helyezett vagy húsos 
gyürüzetből csaknem a gyümölcs folytatásaként, rézsunt kiemelkedő. 
K e l y h e zárt vagy félig uyilt; rendetlenül fölálló, rövidke, hegyes, 
sárgásbarna, szarunemű osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas 
és ritkán mély üregben ülő, melynek falain lapos barázdák és lapos 
ránczok váltakoznak: de ezek az üreg karimáját alig teszik hullámossá 
és észrevehetőleg a gyümölcs derekára sem vomilnak föl. 

Színe. Bőre vékony, sima, száraz tapintatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte világos zöld; értével élénk czitromsárga, miből azonban 
gyakran alig tűnik ki tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fö-
lület elejénte barnás, később aranysárgára változó, finom rozsdával 
van eltakarva vagy legalább sűrűn márványozva és pontozva. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, 
tömöttes, olvadó; magtokja körül sem köves-szemcsés; leve bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos 
és fűszeres ízű. Magtokja zárt, néha pedig nyilttengelyü; tömlöcskéi-
ben hosszas tojásdad, hegyes, világosbarna ép magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnővésü, egészséges és igen edzett, elég korán és a 
neki kedvező helyen rendesen és bőven is termő; inkább vagy ke-
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vésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, igen sűrű-lombos, gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonezon inkább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas 
szálas Iának is, gulaíának i s ; mindenütt jól díszlik: de kellőleg nyir
kos, iszaplerakodásból álló talajban képes csak rendesen és bőven 
teremni. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középbosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók, de begyöknél kissé bunkósan végző
dök; egyenesek, merevek, kissé könyökösek, csaknem teljesen bordá-
zatlanok; fölállók vagy inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben föl
felé törekvők; gyenge korukban sűrűn és finoman molyhosak, ért 
korukban csnpaszak, barnás sárgák, napos félőkön vörhenyes sárgák; 
apró kerek vagy kissé hosszas, fehéres pontokkal nem sűrűn és nem 
szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szőtől inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével tarkázott pirosas bar
nák ; alig kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrögyei. Kicsinyek vagy középnagyok, karcsu-kuposak, hegye
sek, szürkével tarkázott sötét barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; elég vastag és 
keményszövetüek; hosszas tojásdadok, a vesszők hegyefelé csaknem 
lándsásak vagy lándsás tojásdadok; inkább vagy kevésbbé hosszas, 
éles hegyben végződök; laposak vagy laposvölgyesek, kissé íveltek; 
nyelőkről kissé lekonyultán elállók; gyenge korukban finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos fű-zöldek; 
széleiken előre hajló, kissé éles fogakkal nem mélyen és nem szabá
lyosan fűrészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, fölebb pedig 
rövid, közép-vastag, rugalmas; kissé rézsxmtosan és hanyatt görbül-
ten fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonál- vagy áridomuak, nem 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, 
mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, rendetlenül hullámosak; 
fölfelé álló hosszas nyelőkről ívelten lefelé konytilók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i V o r t, eCwtaí. 9& fomot III. 39. 

L e r o y , ©íc/. 3& -pomot. II. 132. 
M a s , &'omo(. géné-catc, V I I . 175. 
J a h n , 3(Ustz. Mandi. dai^ eCstL II. 471. ós mások. 

Észrevétel. Inkább való hazánk hegyes vidékeire, mintsem az 
alföldre, hol csakis a nagyobb folyóvizek mellékén volna képes kifi
zetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Finomizű gyümölcsei vé
gett megérdemli, hogy figyelmet fordítsunk rá. 
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206. Bronzos vajoncz. 
(Beurrá bronzé ; Broncirte Herbstbirne.) 

Származása. E jeles körtét Van Mons nyerte magról, lőweni 
faiskolájában. 1820 körűi. Azóta nemcsak születéslielyén Belgium
ban, hanem egyebütt is a világon meglehetősen el vau már terjedve. 
Ojtóvesszejét 1879'ben Leroy-tól, Angersból és a Simon Louis test
vérektől Plantiéresból, teljesen egyezöleg kaptam meg. Nálam még 
nem termett: de a tőlem kapott vesszőkről, Dörgő Dániel barátom
nál már bemutatta a leírásokkal teljesen egyező gyümölcseit, melyek
ről leírását már ,honi nyelvünkön is bemiitathatom. 

Érésideje. Erik az alföldön sept. végén, — cet. elején; hűvösebb 
tájakon novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Többnyire hosszas-hengeres; néha tojásdad vagy hen-

geres-kupos ; szabálytalanul boltozott síkf elületü; egyik oldalán 
hízottabb kissé, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a kely-
hes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi elég széles laposas talpban 
végződik; szára felé pedig rendszerint kissé összébb húzódva bolto
zódik s inkább vagy kevésbbé szűk s többnyire ferdén álló karimában, 
vagy csak esonkakuposan enyészik el. S z á r a rövides vagy közép-
hosszií, középvastag, fás, két végén bunkós, sárgásbarna mázza] csak
nem végig bevont; a gyümölcs csúcsáról, csaknem annak folytatása
ként hiísosan kiemelkedő vagy csekélyke mélyedésbe, mintegy erősza
kosan benyomott. K e l y h e kicsi, nyilt; szétterülő, rövid, törékeny-
hegyű s gyakran hiányzó osztványaival szépen kikanyarított szűkes 
és elég mély üregben ülő, melynek falait majd finom, majd kissé 
érdes roizsda szokta borítani s néha e rozsdázat foszlányosan, még 
az üreg karimáján is tiil nyiíjtózkodik. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatú, bá
gyadtan fénylő; elejénte élénk fűzöld; értével sárgás zöld; napos oldalán 
homályos földvörössel bemosott. Finom rozsda majd szakadozottan, 
majd sűrűn összefolyva, gyakran csaknem az egész fölületet elfátyo
lozza, a mikor aztán, kivált a napos oldalán, valóban bronz-színezetet 
ad a gyümölcsnek. Pontozata elég sűrű, fahéjszínű, de csak ott szem
betűnő, a hol a gyümölcsöt rozsda nem takarja. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesbe játszó fehér, finom vagy elég 
finom, olvadó; magtokja körűi is csak alig észrevehetőleg köves-szem
csés ; leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kellemes, fűsze
res ízzel. Magtokja csaknem zárttengelyű; tömlőcskéiben hosszas, 
hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és igen edzett; korán és 
igen bőven termő; fölállő vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, me
rev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég 
lombos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon in
kább díszlik, mint birs-alanyon; gulafának inkább alkalmas, mint 
szálasfának, mert nagy fát nem nevel. Mindenütt jól díszlik, de kel
lőleg nyirkos talajban bővebben is, szebb gyümölcsöket is terem, 
mintsem száraz, laza talajban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé szelíden el vékonyodók; egyenes dk, alig könyökösek, bordázatla-
nok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
kornkban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes barnák, 
itt-ott olajszin-sárgák; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosszas, fehéres 
pontokkal elég sűrűn és szembetünöleg pontozottak; rendetlen levél-
közűek. 

Rügyeí. Kicsinyek, karcsu-kuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
aljuknál szürkések, hegyöknél pirosas barnák; inkább vagy kevésbbé 
kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Középnagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek, szür
kével tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok, vastag és igen ke-
ményszövetüek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; majd szabályo
san, majd hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy lapos-völgyesek; íveltek és nyelőkről lefelé 
konyulok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, csaknem fénytelenek, homályos zöldek; széleiken alig 
észrevehetöleg tompán és szabálytalanul fogazottak. Levélnyelök hosz-
szas, középvastag, hajlékony ; csakuem vízirányosan elálló. Levélpál-
hái elég hosszak, vékony fonálidomuak, elég tartíisak, virágrügyet, 
körítő levelei változó nagyságnak, laposak vagy lapos-völgyesek; rendet
lenül hullámosak; szétálló, hosszú, rugalmas nyelőkről lefelé csüggök. 

Hasonnevei- Vrai beurré-bronzé; Wahre broncirte Herbstbirne. 
Leírói. D i e l , M&zt-n QéstsoztíAv {<Síe,pfe-(-é&izne,n) V . 190 . 

O b e r d i e c k , Must. Ma/n,5L dcz 06stL II. 327. 
L e r o y, S>ict. Bn pomo(, I. 324. 
M a s , £& '^^az.^c-z, III. 27. szám alatt és mások. 

Észrevétel- Nagyobb folyóvizeink mellékén még a sík alföldön is 
méltó, hogy minden kertben helyet foglaljon. Hazánk emelkedettebb 
fekvésű vidékein széles elterjesztésre még inkább érdemes, mintsem 
az alföldön. 
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207. Boisselot-Fortunátája. 
(Fortunáé Boisselot.) 

Származása- E jeles körtét Franeziaországbau Boisselot Ágost, 
nantesi birtokos, a ki a gyümölcsészet birodalmát több jeles gyü
mölcsfajjal gazdagította már, -a régibb Fortiinata-nevü körte mag-
vairől nyerte. A magról kelt s ojtatlamü fölnevekedett anyafa 1861-ben 
termett először. Kevéssé van még elterjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban 
kaptam a Simon Lonis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. 
Nálam még nem termett, de a tőlem kapott vesszőkről Nánáson, 
Oláh Gyula barátom fajokban gazdag gyümölcsösében, már bemutatta 
gyümölcseit, melyekről e fajt körülményes leírásban már is bemutat
hatom. 

Eré^ideje. Nov. dec. hűvösebb tájakon vagy pedig alkalmas, 
hűvös helyen tartva, január végéig is elhúzódik. 

Minősége. I. rendű csemegegyümőlcs. 
Nagysága. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Hasas és tompa csigaalakú; egyik oldalán többnyire hí-

zottabb, mint a másikon; különben elég szabályosan boltozott síkfö-
lületü. Zöme a középtájnál többnyire jóval alább, kelyhes vége felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül elég széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán csekély behajlással vagy a nélkül is, mindinkább 
fogyva, rövid, tompakupos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy 
középhosszú, vastag, de fás, két végén bunkós, vörhenyes mázzal 
csaknem végig befuttatott; a gyümölcs csúcsán, inkább vagy kevésbbé 
tágas, de nem mély üregbe helyezett, melynek karimája nem sík, ha
nem szelíden hullámos. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül 
fölálló, hosszas, de törékenyhegyű, szürkésbarna osztványaival tág-
nyilásil és elég mély tölcséralakú üregben ülő, melynek falain és több
nyire ferdén álló karimáján lapos barázdák és széles, lapos bordák 
váltakoznak, melyek gyakran a gyümölcs derekán is végig nyiijtóz-
nak s annak kerekdedségét inkább vagy kevésbbé észrevehetőleg meg
zavarják. 

Szine. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, száraztapintatú, 
bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt zöld; értével zöldes-sárga; napos 
oldalán élénkebb sárga és földvörössel többnyire inkább vagy kevésbbé 
színezett s e színezetben sárgás szürkével márványozott vagy pety-
tyezett. Pontozata igen sűrű; zölddel szegett finom, apró, barnás pety-
tyecskékböl álló; itt-ott elég szembetűnő. Finom, áttetsző rozsdaalak
zatok gyakran mutatkoznak felületén. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körűi 
is csak alig észrevehetőleg köves-szemesés; leve bő czukros, finom, 
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de élénk savanynyal emelt, elég kellemes bár néha kevéssé fűszeres-
ízű. Magtokja nyilt-tengelyű; tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, füs
tösbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és edzett; a neki kedvező 
viszonyok közt, elég korán és bőven termő; fölálló vagy nyilt szögek
ben fölfelé törekvő s gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodó ágai
val elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalakil koronát alkotó. Dísz
lik birsen is, vadonezon is ; alkalmas gnlafának és szálas fának is. 
Mindenütt jól díszlik ugyan: de csak kellőleg nyirkos talajban képes 
rendesen és bőven teremni. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, rövidek vagy középhosszak, közép vastagok, 
hegyökfelé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha könyökösek, 
bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; gyenge koriik-
ban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, sárgásbarnák, 
aljuknál zöldesbarnák; igen apró, kerek, itt-ott pedig kissé hosszas, 
fehér pontokkal ritkásan és alig észrevehetőleg pontozottak; rendet
len, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével sűrűn tarkázott barnák; elég duzzadt, bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, 
szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; elég vastag és kemény-
szövetíiek; hosszas tojásdadok vagy hosszas kerülékesek; rövidke, szú
rós hegyben végződök; lapos völgyesek vagy csatornásak; kissé ível
tek és hullámosan félrecsavarodók; gyenge korukban finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, elég élénk zöldek; 
széleiken apró, éles fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan fűrésze-
sek. Levélnyelök rövid, középvastag, merev; majd vízirányosau el-, 
majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy áridomuak; a nyél 
tövétől kissé fölebb a nyélre helyzettek, szétállók, elég tartósak. Vi-
rágrtigyet körítő levelei többnyire kisebbek s aránylag keskenyebbek, 
mint a vesszőkön levők; szétálló, hosszas, vékony, rugalmas nyelők
ről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Slict. 5o piymoí. 11. 187. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Könnyen kiszáradó, laza talajba, milyent vidékemen is 

talál, egyátalán fogva nem való. Kötöttebb és kellőleg nyirkos talaj
ban képes csak kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. Gyümöl
cseit későn, oct. közepe táján kell leszedni fájáról; mert különben 
ezek cziikrosságiikat, finom ízüket nem képesek kifejteni. 
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208. Brabanti herczeg. 
(Duc de Brabant.) 

Származása. E becses körtét Van Mons nyerte magról Belgi
umban, 1827 körűi. Bouvier Simon jodoignei birtokos, a ki Van 
Monstól név nélkül kapta meg e fajt ojtóvesszökben, fönnebbi névre 
keresztelte azt s kezdette elterjeszteni. Kevéssé van még elterjedve. 
Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon Louis testvérek híres faiskolá
jából, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon oetober 
végéig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad körte alakú; majd sík, majd szelíden buczkos 

és hovadásos fölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül szűk karimában végződik; szára felé pedig az egyik oldalon 
szelíden fogyva, a másikon pedig behajlást is alkotva, vastag, tompa, 
kúpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, középvastag, fás, 
görcsös, kissé görbe és bunkósan végződő; egész hosszában sárgás 
zöldszínű; a gyümölcs sarkán húsos emelkedések közül kiálló vagy 
csaknem a fölszínre helyezett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; rendet
lenül fölálló, barnás szarunemű osztványaival szűk és nem mély üreg
ben ülő, melynek falai finoman rozsdamázosak, karimájával pedig 
szelid, lapos bordák nyúlnak elenyészöleg a gyümölcs derekára is s 
ennek gömbölydedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, noha szelíden hovadásos, gyön-
gédtapintatil; elejénte bágyadt zöld; értével zöld?s sárga; napos ol
dalán kissé élénkebb sárga és néha némi gyöngéd pirossal is bele
helt. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, fahéjszinű, zölddel szegett 
pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Rozsda csak elvetve mutatko
zik fölületén, de a kehely-üreg falain és a szár körűi gyakran szo
kott jelenkezni. 

Belseje. Húsa fehéres, néha sárgásba és zösdesbe is játszó fehér, 
elég finom, kevéssé tömött, olvadó vagy félszerint olvadó; magtokja 
körül kissé köves-szemcsés; leve bő vagy elegendő, czukros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem eléggé fűszeres-ízű. Mag
tokja zárttengelyű; tömlőcskéiben jókora nagy tojásalakú, hegyes, 
sötétbarna, ép magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, vadonczon vigan, birsen csak mérsékelten növő, 
de egészséges és edzett; korán és elég bőven termő; fölfelé törekvő, 
de időjártával szétálló, ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég 

J8 
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jól bentházkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, giilaalakű 
koronát alkotó. Alkalmas szálasfának és gulafának is. Helyben és ta
lajban, úgy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Elég számosak, bosszak vagy középbosszak, középvasta
gok ; hegyök felé szeliden elvékonyodók; nem egyenesek; kissé köayö-
kösek, fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők, bordázat-
lanok; gyenge korukban íinoman molybosak; ért korukban esupa-
szak, barnával árnyalt zöldessárgák; apróbb, nagyobb, kerek szürkés 
pontokkal nem sűrűn, de elég szembetűnőleg pontozottak; vadonczra 
ojtott fákon rendetlen, míg birsre ojtott fákon elég rövid levél-
közüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadkúposak, begyesek, 
a vesszőtől kissé elállók vagy itt-ott a vesszővel párhuzamosan föl
felé állók, simák, sötétpirossal árnyalt geszteuyeszínűek; majd talap 
nélküliek, majd kisded, alig kiemelkedő, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdad kúposak, hegyesek, sötét-
gesztenyeszínüek. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok, elég vastag és 
keményszövetűek ; keskeny kerülékesek, a vesszők alján pedig tojás
dadok ; elég szabályosan elkeskenyedő hosszas vagy rövidke, éles hegy
ben végződök; többnyire csatornásak, íveltek, nyelőkről lefelé konyu
lok; gyenge korukban is csak alsó lapjukon finoman molyhosak; ért 
korukban egészen csupaszak, simák, ragyogó fényesek, sötét zöldek; 
csaknem teljesen épszélüek. Levélnyelök elég hosszú vagy közép
hosszú, elég vastag és merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpál-
hái fonál- vagy ár-idomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő le
velei rendszerint nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők, to
jásdadok, kissé völgyesek; rendetlenül föl és szétálló, hosszas, rugalmas 
nyelőkről ívelten lefelé konyiüók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , S)ict. de •pomo(. II. 92. 

M a s , cPomc^. fétü-caü. VII. 27. és mások. 
Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közt, mint a milyenek közé 

vidékemen jutott, kevés haszonnal járna tenyésztése; míg a körtefák 
tenyésztésére kedvező viszonyok közt, szállításra is alkalmas gyü
mölcsei végett, bizonyára mindig kifizetné a helyet, melyet a kert
ben elfoglal. 
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209. Cuerne-i vajoncz. 
(Fondante de Ouerne; Bergamotte von Cuerne.) 

Szárma7ása. E jeles körtét, Bivort szerint, Reynaert Beernaert 
belga gyümölcsész Courtrai környékén, azon falúban találta föl, mely
nek nevét viseli e körtefaj. Származásáról bővebb adatokat nem je
gyeztek föl a gyümölcsészek. Meglehetősen el van már terjedve min
denfelé. Ojtóvesszejét )8V3-ban kaptam Reutlingenböl Dr. Liicastól. 
Nálam még nem termett: de Aradon, Szakolczay Lajos, törvényszéki 
bird, barátomnál már több ízben termett a leírásokkal igen jól egyező 
gyümölcsöket, melyekről e jeles fajt körülményes leírásban már is 
bemutathatom. 

Érésideje. Erik sept. első felében ; hűvösebb tájakon september vé
géig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban kúpos körtealaktí, néha pedig 

hasas csigaalakil; kissé szabálytalanul boltozott és többnyire hopor-
jas és nem egészen síkfölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s 
többnyire elég széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig 
elejénte szeliden aztán behajlással vagy anélkül is fogyva, tompa kú
pos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy rövides, vastag vagy igen 
vastag, többnyire húsos, görcsös, bunkósan végződő, itt-ott barnamázos ; 
a gyümölcs hegyéből húsos emelkedés mellől inkább vagy kevésbbé 
ferdén kiálló vagy csaknem a fölszínre helyezett. K e l y h e nyilt; ren
detlenül fölálló, de hegyökkel hátragörbülő, szürkés, szarúnemű oszt-
ványaival szűk és ritkán mély üregben ülő, melynek falait és kari
máját néhány lapos b néha bordákra osztja, melyek elenyészö-
leg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak egyik oldalát hizot-
tabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre vékony, sima, bágyadtan fénylő; elejénte világos 
fűzöld; értével zöldessárga, vagy itt-ott élénkebb sárga is ; napos ol
dalán néha pirossal kissé belehelt. Pontozata elég sűrű; zölddel sze
gett apró, barnás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Sozsdaalak-
zatok csak elvétve fordulnak elő itt-ott fölületén. 

Belseje. Húsa szép fehér, finom, olvadó, vajszerű; magtokja kö
rűi is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, czukros, fi
nom savanynyal emelt, elég kellemes ffíszeresízű. Magtokja zárttengelyü ; 
tömlőcskéiben hosszúkás, laposas, barna magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges, edzett; korán és kedvező vi
szonyok közt bőven is termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben föl
felé törekvő merev ágaival, melyek vékony gyümölcs vesszőkkel és 

18* 
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rövidke gyümölcspeczkekkel jól beraházkodnak, sürűlombos, gulaalakú 
koronát alkotó. Díszlik vadonczon inkább, mint birsalanyon; alkal
mas gnlafának is, szálasfának is ; mindenütt jól díszlik ngyan, de 
csak ott képes kielégítő termést adni, a hol a föld nyáron át is kel
lőleg nyirkos maradhat. Gyümölcsei elég jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók, sőt hegyüknél többnyire bun-
kósan végződök; majd egyenesek, majd kissé görbék, alig könyökö-
sek, alig észrevehetöleg bordázottak; fölállók vagy elég éles szögek
ben fölfelé törekvők, zöldes barnák, napos félőkön és hegyök felé pi
rossal kissé színezettek; apróbb nagyobb, kerek, fakó pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. A vesszők alján kicsinyek, de fölebb már középnagvok, 
kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, szürkével kissé árnyalt piro
sas barnák; majd alig, majd eléggé duzzadt, csaknem bordázatlan ta
lapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdad-kúposak, hegyesek, pirosas gesz-
tenyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetüek; kerülékesek 
vagy lándsás tojásdadok; rövidke éles hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy lapos völgyesek ; nem íveltek; nyelőkről csaknem víz-
irányosan elállók, gyenge korukban i,̂  csak alsó lapjukon és szólei
ken finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, vi
lágos vagy csakuem sárgás zöldek; széleiken tompa fogakkal nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, kö
zépvastag, elég merev ; rézsuut fölfelé vagy csaknem vízirányosan el
álló. Levélpálhái fonálidomúak, fölfelé állók, kevéssé tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei kisebbek és többnyire keskenyebbek, mint a 
vesszőkön levők, laposak, kissé hullámosak; hosszú, vékony, rugalmas 
nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Cueme-i bergamot 
Leírói. B i v o r t , iSlnnaí. 9& 'pomcí. I I . 5, 

L e r o y , S>iot. 9e. fomol. II. 174. 
M a s , S'o'm.oC. génézaíe I. 15. 
O b e r d i e k , <9if/iwfe. íí%í«P .̂ 5eí (9^M. Vlir. 331. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt terméketlen. Ha
zánk hegyesvölgyes vidékein vagy az alföldön is, nagyobb folyóvize
ink mellékének iszaplerakodásból álló talajában, bizonyára csak oly ter
mékeny lesz, mint születése helyén, Belgiumban. 
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210. Coloma körtekirálynője. 
(Beine des poires de Coloma.) 

Származása. E becses, őszi körtéb Coloma gróf nyerte Malines-
ben, Belgiumban. Bárha már a jelen század elején lépett a világba ; 
még sincs érdeme szerint elterjedve. Körtetirálynö név alatt különben 
két, egymástól különböző körtefaj van forgalomban. Az egyiket bizo
nyos Loire vagy l'Hoir nyerte magról és ezt a fajt már Jahn, német 
gyümölcsész is leírta az Illustr. Handbuchban és Mas Alfonz is a ,Le 
Verger' Ill-dik kötetében. A másik, a fönnebbi, mely Németországban 
még kevéssé ismeretes. Ojtóvesszejét 18V4-beu Plantiéresból kaptam a 
Simon Louis testvérektől s 1879-ben Angersből, Leroy örököseitől hozat
tam meg. Több ízben termett már fajfámon. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. elején; hűvösebb tájakon nov. közepéig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem kitűuöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Változó ; többnyire azonban tojásdad csigaalakú és néha 

szabálytalan tompa-kúpalakií: majd szabálytalanul, majd elég szabá
lyosan boltozott síkfölületü. Zöme a középtájnál rendszerint alább, a 
kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve bol-
tozódik s kelyhe körűi elég szűk, de lapos karimában végződik, 
melyre jól fölállítható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán némi 
behajlással vagy behajlás nélkül is fogyva, többnyire rövid, vastag, 
tompa kűpos véget alkot. S z á r a rövid vagy középhosszú, vastag 
vagy elég vastag, fás bxinkósan végződő, vörösesbarna mázzal végig 
bevont; szűk mélyedésbe mintegy erőszakosan benyomott vagy hiísos 
emelkedések közül kiálló. K e l y h e kicsi, nyílt vagy félig nyílt; fölálló ; 
rövides, törékeny osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, mely
nek finom rozsdával bevont falai majd szépen kikanyarítvák, majd 
némi lapos bordákkal vannak kissé megszaggatva; de ezen bordák a 
gyümölcs derekára, észrevehetőleg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vastag, elég sima, néha szelíden érdes, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos zöld; értével homályos czítromsárga; napos 
oldalán igénytelen pirossal színezett. Pontozata sűrű; egyenlően elhin
tett, fahéjszínű pettyecskékböl álló, szembetűnő. Rozsdaalakzatok majd 
sűrűbben, majd ritkábban, mindig mutatkoznak fölületén ; de leggyak
rabban a gyümölcs kelyhes és száras végén, a hol a rozsda hol íinom, 
hol ismét érdes mázzá szokott összefolyni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, elég 
finom, olvadó; magtokja körül csak alig észrevehetőleg köves-szem
csés ; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd, de néha kissé összehúzó 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres ízzel. 
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Magtokja nyiltteugelyü; tömlöcskéiben hosszas, karesií, hegyes, tojás
alakú, sötétbarna, ép, néha idétlen magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; korán és igen 
bőven termő ; nyilt szögekben föl és szétálló ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sürűlombos, de kellőleg szel
lős, guiaalakú karonát alkotó. Vadonezon inkább díszlik, mint birs
alanyon ; nagy iát nem nevel; miért is szálasfának esak oly alkalmas, 
mint íjnlafának; helyben és talajban, úgylátszik, nem válogatós. 
Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszúak, középvastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek: síkfö-
lületüek; fölállók, vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban finoman molyhosak ; ért korukban csupaszak, pirosasbarnák; 
apróbb-nagyobb, kerek vagy itt-ott hosszas fehéres pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, duzzadt kúposak, begyesek a vesszőtől 
elállók, szürkével sűrűn tarkázott sötétbarnák; kissé kiálló bordázat-
lan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas kúposak 
vagy karcsú tojásdadok, hegyesek, simák, pirossal árnyalt sötétgesz-
teuyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok, nem vastag, de keményszövetűek; széles 
tojásalakúak, a vesszők hegye felé pedig csaknem lándsásak vagy 
láudsás tojásdadok: nyelők felé gyakran szembetűnőleg elkeskenye-
dők ; többnyire szabályosan keskenyedő hosszas, néha pedig rövidke, 
éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak, íveltek; nyelők
ről csaknem vízirányban elállók; gyenge korukban is csak széleiken 
és idegzetükön finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
fényesek, élénk zöldek ; széleiken tompa fogakkal ritkásan és szabály
talanul fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy csak középhosszú, kö
zépvastag, itt-ott pedig elég vastag, rugalmas, nyilt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái fonál- vagy áridomúak, elég hosszak, a nyél 
tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, igen tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön levők; csaknem 
laposak, hullámosak, csaknem épszélűek, rendetlenül szétálló, hosszas 
hajlékony nyelőkről ívelten lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Reine des poires (Leroy ezen egyszerű név alatt írta 
le ; mig Mas Alfonz ezen nevezetet a l'Hoir-féle körtének tartotta 
föl); Reine d' hiver. 

Leírói. L e r o y , 3)ict. 9& pomoí. II . 581. 
M a s , £c- %«^cí, III. 126. sz. alatt. Mások tudtommal 

még nem írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt is megérdemli a 

helyet, melyet kertemben elfoglal; miért is jó lélekkel ajánlhatom 
a gyüinölcskedvelök figyelmébe. 
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211. Capron orvos. 
(Dooteur Capron; doctor Capron.) 

Származása. Van Mons nyerte magról, 18'l:2-ben Löwenben 
(Belgium). Fönnebbi névre Bivort keresztelte el, a ki Van Mons 
halála után, ennek faiskoláját az örökösöktől megvette s ezen magon-
czot a többiek közt név nélkül találta volt. Ez idő óta meglehetősen 
el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1873. és 1874-ben két 
ízben is meghozattam a Simon Louis testvérek híres gyümölcstelepé-
röl, Plautiéreaból. Több ízben termett már nálam: de itt gyümölcseit 
mindig idő előtt leverte a szél. Mező-Tárról kaptam leírásra alkal
mas, szép gyümölespéldányokat Dörgő Dániel barátomtól, a ki tőlem 
kapta volt e fajt. 

Érésideje. Nálam, az alföldön sept. vége és oct. eleje; hűvösebb 
tájakon november végéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha valamivel kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Kissé változó; többnyire azonban tojásdad vagy hosszas 

csiga alakú ; néha pedig csaknem körtealakú; elég szabályosan bolto
zott síkfölületű. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körűi többnyire szűk talpban fogy el; szára felé pedig elejénte 
szeliden, aztán behajlással vagy annélkül is fogyva inkább vagy 
kevésbbé rövid, tompa kúpos véget alkot. S z á r a középhosszil, 
elég vastag, fás, bunkósau végződő, végig baruamázos és itt-ott fehér 
pettyes; a gyümölcs csúcsából, húsos emelkedés mellől, csaknem a 
gyümölcs folytatásaként, ferdén kiemelkedő. K e l y h e többnyire félig 
nyil t ; fölálló, zöldes vagy sárgásbarna, szarunemü, rövid osztványai-
val szűk és nem mély üregben ülő, melynek falai finoman ránczosak. 
A gyümölcs derekán szembetűnő emelkedések majd sohasem láthatók. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngéd és csaknem zsirostapintatil, 
bágyadtan fénylő; elejénte halavány zöld; értével czitromsárga ; napos 
oldarlán néha szelid pirossal kissé színezett vagy csak apró, piros szep-
lökkel ritkásan behintett. Pontozata elég sűrű, igen apró s csak alig 
szembetűnő pettyecskékből álló. Rozsda alakzatok néha fölületén is 
fordulnak elő; kelyhes és száras végén pedig gyakran, finom, barnás 
fahéjszínű rozsda-mázzal van eltakarva. 

Belseje. Hiísa sárga, finom vagy fólfinom, tömött, olvadó; mag
tokja körűi is csak alig észrevehetöleg köves szemesés; leve több
nyire bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, saját-
szerűen fűszeres-ízű. Magtokja zárttengelyű; szűk tömlőcskéiben 
tojásdad, világosbarna, ép, de kevés magot rejtő. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; kissé későn, de aztán elég bőven 
és rendesen termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyú-
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Iánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkoduak, szép 
lombos, giilaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint 
birs-alanyon; gulafának alkalmasabb, mintsem szálasfának. Kertem 
könnyen kiszáradó, laza talajában is jól érzi magát: de gyümölcsei 
végett, melyeket az erősebb szelek leszoktak tizedelni, védett belyet 
kivan. 

Vesszei. Számosak, hosszak, közép vastagok, hegyökfelé elvéko-
nyodók; elég egyenesek, ooba észrevehetöleg könyökösek, egész bosz-
sznkban bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törek
vők ; gyenge korukban finoman fehér molyhosak; ért korukban csupa-
szak, aljuk felé zöldesek, fölebb azonban barnás-sárgák vagy mogyoró 
szín-sárgák; apró, kerek, fehéres pontokkal ritkásan, de elég 
szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas 
levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók s az erőseblj vesszők közepén, gyakran, sarkantyusan kiszö-
gellők; szürkével tarkázott sárgás-barnák; alig kiálló, bordázatlan 
talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas kúposak, alig hegyesek; egymásra 
kissé lazán boruló, szürkével és barnával árnyalt sárgás pikkelyekkel 
takartak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetűek; a vesz-
szök alján hosszas uojásdadok; a vesszőkön fölfelé mind-mind keske
nyebbek, kerülékesek vagy lándsásak; majd szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas és félre is görbülő, majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles 
hegyben végződök; lapos völgyesek, íveltek; néha gyürüalakulag hátra 
görbülök s széleiken itt-ott hullámosak, csupaszak, simák, elég fé
nyesek, élénk zöldek; széleiken kerekhegyü vagy tompa fogakkal 
szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök hosszú, vagy csak hosszas, vé
kony, vagy középvastag, hajlékony; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
hosszak, vékony fonálidomuak, itt-ott fogazott áridomuak, elég tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint a 
vesszőkön levők; igen hosszú, hajlékony nyelőkről rendetlenül lefelé 
lógók. Másodlevelei az erősebb hajtásokon számosak; hosszas, keskeny 
lándsásak. 

Hasonnevei. Capron du Mans: Die Doctor Capron; Henri Capron. 
Leírói- B i v o r t , Sínnaícs 9& pomof. V. 41 . 

L e r 0 y, S)tci. 9c j><ymo(. IT. 33. 
M a s , S0 SWjfCí, III. 110. sz. alatt. 
J a h n , Mush. SCan9é. Bea eősti. V. 117. és mások. 

Észrevétel. E jeles körtefaj inkább való hazánk hegyes völgyes 
vidékeire, hol az erősebb szelek ellen ótalmat találhat; mintsem a sík 
alföldre. Jó lélekkel ajánlhatom a fölvidék gyümölcstenyésztői figyel
mébe. 
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212 Castelline. 
Származása. E jeles gyümölcsöt Dumortier szeriut Castelaia Flo-

riniond, Efcaimpnisban, Touruay mellett (Belgrám) nyerte magról 1836-
ban. Bárha már a kitűnő gyümölesészeti írók közül többen is leírásra 
és terjesztésre méltónak találták; még sincs kellőleg elterjedve még 
napjainkban sem. — Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresból, a 
Simon Louis testvérek híres faiskolájából. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. derekán; hűvösebb tájakon decemberig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is, nagyobb is. 
Aíal<ja. Inkább vagy kevésbbé tompa-csigaalakú; néha kissé hosz-

szas, hasas csigaalakú; elég szabályosan boltozott; nem egészen sík, 
hanem szelidun hovadásos fölületű. Zöme a középtájnál alább a kely-
hes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozó-
dik és többnyire elég széles, laposas karimában végződik; szára felé 
pedig elejénte szeliden, aztán némi behajlással is fogyva, zömök, tom
pakúpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, vékony vagy kö
zépvastag, fás, tövénél húsos, hegyénél bunkós, többnyire görbe, sár
gásbarna mázzal végig befuttatott s kiemelkedő, szürkés pontokkal 
ritkásan behintett; a gyümölcs fölszínére vagy csekélyke mélyedésbe 
helyezett, melynek karimája az egyik oldalon gyakran fölebb emelke
dik, mint a masikon. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; fölálló, vagy 
csillagalakúlag szétterülő rövid, barnás, szarúnemű oszt ványaival in
kább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, melynek falai és 
karimája bordás emelkedésekkel nincsenek megszaggatva. 

Színe. Bőre vastag; SZÍVÓS, nem sima, hanem száraz és több
nyire érdestapintatú, fénytelen; elejénte bágyadt zöld; értével világos 
szürkével árnyalt sárgás-zöld; napos oldalán néha, némi igénytelen 
pirossal színezett. Pontozata sűrű; egyenlően elhintett fahéjszínü pet-
tyecskék alakjában jelentkező, elég szembetűnő. Rozsdafoltok és alak
zatok majd hálózatosán, majd sűrűbben is összefolyva csaknem minden 
gyümölcsön, — különösen pedig a gyümölcs két sarkán és napos ol
dalán, — bőven szoktak jelentkezni. 

Belseje. Húsa sárgás, finom vagy félfinom, olvadó; magtokja 
körűi is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, igen czuk-
ros, gyöngédsavanynyal emelt; igen kellemes, gyöngéden illatos és 
fűszeres ízzel. Magtokja nyilttengelyü; tömlöcskéiben kevés, tojásdad, 
világosbarna, ép magot rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán, de vi
dékem mostoha viszonyai közt csak mérsékelten termő; föl vagy szét
álló ágaival, melyek gyümölcspeczkekkel sűrűn beruházkodnak, ritkás 
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lombozatú, gnlaalakú koronát alkotó. Vadonczon 'inkább díszlik, mint 
birs-alanyon; alkalmas szálasfának is, gnlafának is. Kellőleg nyirkos 
talajban díszlik és terem legjobban. A leírások szerint, gyümölcs
tenyésztésre kedvező viszonyok közt mindenütt bőven terem. Gyümöl
csei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, közép vastagok, hegyökfelé 
is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, 
bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; gyenge koruk
ban sűrűn fehér molyhosak; ért koriikban is finoman hamvasak, szö
kés barnák vagy zöldesbarnák; apró, kerek fakó pontokkal elég sű
rűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; többnyire rövid levélközűek. 

Riigyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök kúposak, alig he
gyesek, a vesszőtől elállók, szürkével sűrűn tarkázott barnák; alig 
kiálló, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hasas-kúposak, igen tompahegyüek; szür
kével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de igen keményszövetűek ; to
jásdadok vagy lándsás tojásdadok; többnyire szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas, éles és félre is csavarodó hegyben végződök; többnyire laposak, 
huUámos-szélűek, nem íveltek ; nyelőkről csaknem víziráuyosan el
vagy rézsunt fölfelé állók; gyenge korukban alúl-fölül sűrűn fehér 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos vagy 
sárgás-zöldek; széleiken nem fürészesek. hanem épszélűek. Levélnyelök 
rövid, vékony, merev, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái aprók, árido-
miiak; a nyél tövétől kissé fölebb a nyélre helyezettek s hegyökkel a 
vessző felé visszakanyarodók, elég tartósak. Virágrtigyet körítő levelei 
csaknem mind kerűlékesek, rövid hegyben végződök, laposak, hullá
mosak, széleiken gyakran egész hosszú kban lefelé türemlők; hoszas, 
vékony, rugalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hosonnevei. Nincsenek. 
Leírói- L e r o y, Qict. 9a •pomoC. I. 532. 

M a s , Ze, '^azfai>. III. 119. sz. alatt. 
D u m o r t i e r , S'ovione, tíytix.'naúie.'n/tiit,, 153. lapján és mások is. 

Észrevétel. Nagyobb folyó vi/;eink mellékén, még az alföld síkján 
is kifizetné a helyet, melyet kertünkben elfoglal: hazánk fölvidékén, 
hiszem, hogy méltó lesz nagybani tenyésztésre is. Vidékem mostoha 
viszonyai közt kevés haszonnal járna tenyésztése. 



203 

213. Dana-féle Hovey. 
(Hovey de Dana.) 

Származása. Amerikából, az Egyesült-Államokból származik 
Francis Dana nyerte magról, Roxburyban (Massachussets) s barátjá
ról, a Bostonban lakó, jeles gyümölcsész, Hoveyról elkeresztelve, kez
dette elterjeszteni. Kevéssé lehet még elterjedve. Német gyümölcsé-
szek még nevét sem emlegetik, a francziák közül is csak Mas Alfonz 
írta le körülményesen. — Ojtóvesszejét két ízben is meghozattam 
Plantiéresból, a Simon Louis testvérek gazdag gyümölcstelepéröl. Ná
lam még nem termett: de a Mező-Túron tőlem kapott ojtóvesszökről 
termett már Dörgő Dániel barátomnál, ki nekem leírásra alkalmas 
gyümölcsöt küldött s 1882-diki nov. 3-ról hozzám írt levelében nem 
győzi magasztalni finom ízét e jeles körtének. 

Érésideje. October; hűvösebb tájakon nov. végéig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű esemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
A[ai<ja. Tojásdad csigaalakú; néha tojásdad körtealakú; elég 

szabályosan boltozott síkfelületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik 
s elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
mindinkább fogyva, tompakvípos végben enyészik el. S z á r a közép
hosszú, vékony vagy középvastag, fás, néha kissé húsos, többnyire 
görbe s vörhenyes mázzal végig befuttatott; csaknem a fölszinre he
lyezett vagy hiisos gyűrüzetből kiálló. K e l y h e uyilt; csillagalakú-
lag szétterülő, keskeny és törékenyhegyü, molyhos osztványaival szűk 
és nem mély üregben ülő, melynek falairól szelid lapos bordák nyúl
nak a karimára, de onnan tovább, a gyümölcs derekára észrevehető-
leg nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, elég sima, száraz, de gyöngédtapintatú, bá
gyadtan fénylő ; elejénte világos zöld; értével czitromsárga, mely 
színezet azonban csak itt-ott esilláralik k i ; mert az egész felület 
elejénte szürkés, később pedig vörhenyesre változó, finom rozsdával van 
elfátyolozva vagy mintegy belehelve. Pontozata ritkás; a gyümölcs 
éretlen korában elég szembetűnő, mig a gyümölcs ért korában már 
észre sem vehető. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömött, olvadó; magtokja körűi fino-
ínan köves-szemcsés; leve bő, rendkívül czukros, igen gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres ízzel. Magtokja 
zárttengelyű ; szűk tömlöcskéiben, hosszas, lapos, sovány, de ép ma
got rejtő. 

Fája. Egészséges, igen edzett; korán és igen bőven termő, föl-
állő vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyü-
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mölcsözo szervekkel jól beruhásskodnak, elég sűrülombos, gulaalakií 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas gulafának 
is, szálas fának is ; úgylátszik, még kertem mostoha viszonyaival is 
megvan elégedve: de mély termörétegü kellőleg nyirkos talajban szeb
ben fejlődnek gyümölcsei és bővebben is terem mintsem könnyen ki
száradó, laza talajban. Gyümölcsei jííl állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, közép vastagok, hegyök felé 
is csak alig észrevehetőleg vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
csaknem síkfelületüek; gyengekorukban finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, szürkés barnák, itt-ott pedig sárgás vagy zöldes
barnák, apróbb nagyobb többnyire hosszas, fakó pontokkal igen gyé
ren és nem szembetünőieg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyai. Kicsinyek, rövidek, tompahegyüek, csaknem a vesszőhöz 
lapulók, szürkével árnyalt gesztenyeszínüek; alig kiálló, bordázatlan 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskiíposak, alig hegyesek, szür
kével tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok; a vesszők hegye felé 
mind-mind kisebbek; elég vastag és igen keményszövetüek; kerüléke
sék, gyakran pedig lándsás tojásdadok, majd szabályosan, majd hir
telen elkeskenyedő, rövidke, éles hegyben végződök, csaknem laposak 
vagy csak alig völgyesek; alig íveltek; gyenge koriikban is alig ész
revehetőleg, ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban esiipaszak, 
simák, fényesek, élénk zöldek; széleiken igen tompa fogakkal ritkásan 
fűrészesek, itt-ott pedig csaknem épszélüek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, elég vastag, de hajlékony ; inkább vagy kévés bbé éles 
szögekben fölfelé álló. Levélpálhái aprók, fonál- vagy áridomúak; a 
nyél tövétől gyakran fölebb, a nyélre helyezettek ; nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek, mint a 
vesszőkön levők, majd hosszas, majd rövid kerülékesek, laposak; hosz-
szas, vastag, rugalmas nyelőkről kissé ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , fe '^^ez^iíz- III. 134. sz. alatt. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Úgy hazánk emelkedettebb fekvésű tájékain, mint az 

alföld síkságán, főkép nagyobb folyóvizeink mellékén megérdemlené, 
hogy egyetlen egy kertből sem hiányozzék e jeles körtefaj. Még vi
dékem mostoha viszonyai közt is képes lesz kifizetni a helyet, melyet 
kertünkben elfoglal. Ajánlom a gyümölcskedvelök figyelmébe. 
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214. Delfosse vajoncza. 
(Beurré Delfosse; Delfosse's Butterbirn) 

SzármazáSR. E kitűnő körtét a híres belga magonezozó, Grego-
ire nyerte a Nemes kolmár magvairól, melyeket, Leroy szerint, 
1832-ben vetett el. 1847-ben mutatta be első gyümölcseit Jodoigne-
ban. Kitűnőnek találván szerzője ezen új körtefajt, Sarrisbare pol
gármesterének, Delfosse Fülöpnek nevéről keresztelte el s kezdette 
elterjeszteni. El is terjedt aztán csakhamar mindenfelé. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Kolozsvárról, Veress Ferencz, fényképésztől, a kihez 
e faj egyenest Grégoiretől, magától került. Több ízben termett már 
nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam september; hűvösebb tájakon oct. nov. 
Minősége I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Közép nagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Többnyire hasas csiga-alakú; néha rövid, hasas körte 

alakú; egyik oldalán kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme a közép
tájnál jóval alább, a kelyhes végfelé esik, honnét kelyhefelé hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára 
felé pedig majd szelíden, majd hirtelen fogyva s néha némi behaj
lást is alkotva, többnyire rövid, vastag s inkább vagy kevésbbé 
tompakúpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, csaknem közép-
vastag, fás, egyenes vagy görbe, sárgásbarna mázzal végig bevont; 
a gyümölcs csúcsán, húsos gyűrűzetböl, többnyire oldalvást kiálló. 
K e l y h e félig nyilt; rendetlenül fölálló, sárgás, szarúuemű, hegyes 
osztványaival inkább vagy kevésbbé mély, tányéralakú üregbe helyezett, 
melynek falain csak néha mutatkoznak némi lapos bordák, melyek a 
karimát szelíden hullámossá tevén, néha a gyümölcs derekára is föl
vonulnak, de anélkül, hogy ennek gömbölydedségét megzavarnák. 

Színe. Bőre vastag és kemény, sima, de száraztapintatú, bá
gyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével elég élénk sárga; na
pos oldalán narancs-sárga s néha némi íöldvörössel is színezett. Pon-
tozata sűrű, de alig észrevehető -, mert gyakran az egész fölület finom, 
barnás, később fahéjszínre változó rozsdával van elfátyolozva vagy 
csak sűrűn márványozva és befecskendezve. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; 
magtokja körűi is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen 
bő, igen cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngé
den illatos és fűszeres ízzel. Magtokja zárttengelyű; tömlőcskéiben 
fekete, ép vagy idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; fölálló, vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, de később ku
száitan lefelé konyuló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
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beruházkodnak, ritkás, szellős, gulaalakú koronát alkot(5. Vadonczon 
inkább díszlik, mint birsalanyon, alkalmas szálasfának és gulafának 
is ; helyben és talajban kevéssé válogatós, de kellőleg nyirkos talajban 
bővebben is, szebben fejlődött gyümölcsöket is terem, mintsem azt 
könnyen kiszáradó, laza talajomban tapasztalom. Gyümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak, hegyök felé még 
inkább elvókonyodók; ritkán egyenesek, szembetünőleg könyökösek; 
alig észrevehetőleg bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben elállók ; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, bar
nás-sárgák ; igen apró, többnyire kerek, sárgás pontokkal ritkásan és 
nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosz-
szas levélközűek. 

Rügyeí. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök, hasas kúposak, 
kissé hegyesek, a vesszőtől elállók, és gyakran sarkantyúsan kiszögel-
lők ; szürkével és sötétbarnával árnyalt, pirosas gesztenyeszinüek; elég 
kiemelkedő, közép gerinczén bordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek; 
sötétbarnával tarkázott világospirosas pikhelyekkel kissé lazán takartak. 

Levelei Kicsinyek, vékony, de keményszövetűek; kerülékesek 
vagy lándsásak, nyelők felé többnyire inkább elkeskenyedők, mintsem 
hegyök felé; hirtelen elkeskenyedő, rövidke szúrós hegyben végződök; 
laposak vagy lapos völgyesek; alig íveltek; a vesszőtől csaknem 
vízirányosan ellállók; gyenge korukban ritkásan és finoman molyho
sak ; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos 
zöldek; széleiken apró, éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan füré-
szesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, hajlékony; 
hanyatt görbülten fölfelé álhí. Levélpálhái fonálidomuak, elég tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei, valamint a vesszők alján levők is, 
szélesebbek, mint a vesszők hegyefelé levők; igen hosszú, vékony, 
rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Philippe Delfosse; Boiiigmestre Delfosse. 
Leírói. B i v o r t , éínnaí. 9e fomct III. 87. 

L e r o y, ®ict. di, pomoí. I. 409. 
M a s , Xu 'S^czifaz, 111. 51, szám alatt. 
J a h n, SUush. SíandL 3e,r, &SstA. V. 465. és mások. 

Észrevétel. Gyümölcsei még vidékem mostoha visszonyai közt is 
mindenkor finomízűek; de száraz évjáráskor, itt aprók maradnak. 
Ott, hol a talaj nyáron át is kellő nyirkossággal bir ; egyetlen egy 
kertből sem volna szabad hiányoznia. Ilyen helyeken gyümölcsei a 
rendes nagyságot bizonyára el fogják érni és húsuk finom ízét ha
zánkban mindenütt képesek lesznek kifejteni. 
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215. Dussart bergamotja. 
(Bergamotte Dus8art; Dussart's Bergamotte.) 

Származása. E jeles körtét magról nyerte Dussart nevű belga 
kertész, kinek nevéről Bouvier, szintén Belga gyümölesész keresz
telte el Dussart bergaraotjának. A magról kelt anyafa 1829-ben hozta 
első gyümölcseit Jodoigneban; azóta aztán meglehetősen elterjedt 
már mindenfelé. Ojtóvesszejét 1872. Feistkorntól kaptam Meiningen-
ből. Több ízben termett nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. oet; hűvösebb és kedvezőbb helyeken 
januárig is eltart. 

Minősége. Nálam csak II. rendű; kedvezőbb viszonyok közt I. 
rendű csemegegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Csigás gömbalakú, gyakran pedig tojásdad esigaalakú; 

elég szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme többnyire középtájra 
esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozúdik s kelyhe 
körül többnyire elég lapos talpban végződik; szára felé pedig rend
szerint összébbhiizódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé rövid, 
vastag, tompa véget alkot. S z á r a többnyire rövid, vastag, fás, 
néha hiísos, görcsös és bunkósan végződő, barnamázos; a gyümölcs 
csúcsán, csaknem a fölszínre helyezett; néha pedig, majd csekélyke 
mélyedésből kissé ferdén kiálló; majd húsos dudortól ferdére nyomott. 
K e l y h e jókora nagy, nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló, rövides, 
hegyes, csatornás, szarunemü, barna osztványaival szűk ós nem mély 
üregben ülő, melynek falain és karimáján széles lapos bordák észlel
hetők, melyek elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonúlnak s 
ennek egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, elég sima, de nem gyön-
gédtapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével homá
lyos sárga; napos oldalán néha halvány pirossal belehelt. Pontozata 
elég sűrű; zölddel szegett fahéjszínű pettyecskékből álló, igen szem
betűnő. Rozsda-alakzatok majd minden gyümölcsön, különösen pedig 
a gyümölcs napos oldalán, kelyhes és száras végén, szoktak mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásfehér, elég finom, nem tö
mött, olvadó; magtokja körűi kissé köves-szemcsés ; leve bő, elég 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, noha vidékem mos
toha viszonyai közt nem eléggé fűszeres ízzel. Magtokja kissé nyilt 
tengelyű; hosszas tömlőcskéiben tojásdad, hosszuhegyű, feketés, ép, 
gyakran pedig csak idétlen magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vígnövésű, később is egészséges és 
edzett; nem korán, de aztán bőven termő; nyilt szögekben fölfelé 
törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól be-
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niházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, terjedelmes, gulaalakú 
koronát alkotó. Vadonezon inkább díszlik, miut birsalanyon; gulafá-
nak inkább alkalmas, mint szálas fának; helyben és talajban nem 
válogatós. Gyümölcsei meglehetősen állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók és hegyöknél gyakran bnnkósan vég
ződök ; egyenesek, noha kissé könyökösek; bordázatlanok; fölállók 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is csak rit
kásan és finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, barnával ár
nyalt zöldessárgák; apró, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de 
kevéssé szembetűnőleg pontozottak: rendetlen, de fiatal fákon több
nyire hosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, kissé hosszas kúposak, hegyesek, a vesz-
szötöl elállók, szürkével tarkázott sötétgesztenyeszínüek; elég kiemel
kedő, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tompa kúposak, szürkével itt-ott tarká
zott pirosas barnák. 

Levelei. Középnagyok, a vesszők alján elég nagyok; nem vastag, 
de erős-szövetűek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; mindkét 
végokon elkeskenyedők, majd hosszas, majd rövidke éles hegyben 
végződök; lapos-völgyesek, kissé íveltek; gyenge korukban is alig 
észrevehetőleg molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyadtan 
fénylők, homályos zöldek; széleiken tompa fogakkal szép szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök hosszas, elég vastag vagy középvastag, rugal
mas, hanyatt görbülten fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy ár-ido-
muak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei keveset különböznek 
a vesszőkön levőktől, csaknem laposak; hosszú, hajlékony nyelőkről 
ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t . Sítmaí. 3& pomoí. VI. 39. 

L e r 0 y, 2>ict. 3c ponoí. I. 234. 
M a s , £e, '^ev^cz, I. 97. 

J a h n , Sííustt. Mandú. d&i. Bistk. V. 185. és mások. 
Észrevétel. Körtetenyésztésre kedvező viszonyok közt valamennyi 

gyümölcsész kitűnőnek találta e körtefajt. Vidékem mostoha viszo
nyai közt, hihetőleg az erőtetett érés folytán, eredeti jó tulajdonait 
nem képes soha kifejteni. Nagyobb folyóvizeink mellékén, vagy a 
fölvidékeu tegyünk vele kísérletet. 
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216. Dutilleul tábornok. 
(Général Dutilleul.) 

Származása. E becses körtefajt Van Monsnak köszönhetjük. G-e-
est-saint-Remyben, (Belgium), 1845-ben termett először. Bivort, a ki 
Van Mons magonczait, ennek halála ntán az örökösöktől megvette, 
fölfedezvén ezen magonczok egyikén ezen körte első gyümölcseit, 
egyik rokonáról Dutilleul tábornokról keresztelte el e fajt s kezdette 
elterjeszteni. Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesz-
szejét 1874-ben Oberdiecktól, Jeinsenből, 1876-ban pedig Dr. Lueastól 
Reixtlingenből is megkaptam. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Erésídeje. Nálam sept. hó folytán; hűvösebb tájakon s kedve
zőbb viszonyok közt novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Hasas körtealakii; néha hosszas, hasas csigaalakú; majd 

kissé buezkos és hovadásos-, majd ismét síkfölületű. Zöme a közép
tájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül többnyire igen szűk talpban 
végződik, melyre ritkán állítható föl; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé karcsú, 
gyakran kissé ferde kúpos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, 
néha középvastag és fás, néha pedig elég vastag és húsos; zöldes
sárga, nagy részt azonban sárgás barna mázzal bevont; a gyümölcs 
csúcsából, többnyire annak folytatásaként kissé ferdén kiemelkedő 
vagy húsos dudorkák közé csaknem a fölszinre helyezett. K e l y h e 
elég nagy, nyilt vagy télig nyilt; majd fölálló, majd szétterülő, elég 
hosszas, csatornás szarunemü osztványaival, majd szépen kikanyarí
tott, majd szelíden ránczosfalu, szűk és nem mély üregben ülő, 
melynek karimája ritkán hullámos s némi bordás emelkedések a gyü
mölcs derekára csak elvétve vonulnak föl. 

Színe. Bőre kissé vastag, de nem kemény, sima, gyöngédtapin-
tatiT, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével czitrom-sárga; 
napos oldalán szelíd pirossal belehelt s élénkebb piros pettyekkel 
sűrűn behintett. Pontozata sűrű, apró, alig szembetűnő. A gyümölcs 
kelyhes és száras végén finom rozsdamáz szokott gyakran mutatkozni, 
de fölületén csak elvétve mutatkozik az. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásfehér, elég finom olvadó; mag
tokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Mag
tokja nyilttengelyü; tömlőcskéiben számos, tojásdad, hegyes., barna, 
ép magot rejtő. 

14 
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Fája. Vígnövésű, egészséges, edzett; korán és rendkívül bőven 
termő; íolálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos, de 
kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadonezon is, birsen is 
jól díszlik; gulafának alkalmasabb, mintsem szálasfának. Mindenütt 
jól díszlik, de legbővebben és legszebb gyümölcsöket csak kellőleg 
nyirkos talajban terem. Gryümölesei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, bosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók; egyenesek, noha elég könyökösek ; csak itt-ott 
és szelíden bordázottak; gyenge kornkban finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, vörhenyes barnák; apróbb-nagyobb, többnyire 
kerek, fakó pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de nem szem-
betűnőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpu kúposak, hegyesek, a vesszőkkel 
csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével tarkázott sötétbarnák ; 
inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, csaknem bordázatlan talapon 
ülők. 

Virágrügyei- Középuagyok, zömök, hasaskupósak, alig hegyesek ; 
szürkével tarkázott pirosas barnák. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és elég ke-
ményszövetüek; kerülékesek, gyakran mindkét végükön egyenlően el-
keskenyedök; többnyire hosszas, éles hegyben végződök; igen lapos-
völgyesek, kissé íveltek, nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; ért 
korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken előre 
hajló, apró, éles fogakkal elég szabályosan íűrészesek. Levéluyelök 
hosszas, de a vesszők hegye felé mind-mind rövidebb, középvastag, 
rugalmas; rézsuut fölfelé álló. Levélpálhái áridomúak, kissé szétál-
lók; a nyél tövétől kissé fölebb a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrüíjyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vesszőkön 
levők, kissé völgyesek; hosszas, rugalmas nyelőkről kissé lankadtan 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. B i V 0 r t, Onnaí. 9a S'^nvoC. V. 97. 

L e r 0 y, ^ict. 3& -pomof. II. 215. 
M a s , S'oTnoC. qénézaCe,. VI. 129. 
O b e r d i e c k , iKUsh. Slaiidk 9&z GásM. V. 453. és 
mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól kifizeti 
a helyet, melyet a kertben elfoglal; tehát megérdemli, hogy hazánk
ban helyet adjunk számára minden kertben legalább egy-egy fának. 
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217. Delmotte biztos. 
(Oommissaire Delmotte.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire, a hires belga magonczozó 
nyerte a Téli esperes magvárói, az ötvenes évek elején s a nivellesi 
kerület biztosa, Delmotte nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. 
Meglehetősen el van már terjedve a világon. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam, bold. Glocker barátomtól Enyingről. Fajfámon több ízben 
termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésidejü. Az alföldön nov. dee.; hűvösebb tájakon januárig is 
eltart. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Csigás gömbalakú; néha pedig hasas csigaalakú; majd 

elég szabályos, majd kissé szabálytalan buczkos-fölületű. Zöme a 
középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik és kelyhe körül elég széles, 
laposas vagy tompa karimában végződik; szára felé pedig elejénte 
szelíden, aztán némi behajlással is fogyva, rövid, tompakúpos végben 
enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, középvastag, fás, zöldes-
barna vagy pirosas mázzal bevont; majd húsos gyürűzetből kiálló, 
majd pedig szűk üregbe, kissé rézsimt, mintegy erőszakosan benyo
mott. K e l y h e nyilt; szétterülő, rövid, törékeny, barnás osztvá-
nyaival tágnyilású, de alján, összeszűkülő, tölcséralaku üregben ülő, 
melynek karimája néha szeliden hnllámos és derekára némi elenyé
sző lapos bordák is vonulnak föl. 

Szfne. Bőre vékony, elég sima, noha szeliden hovadásos, bágyad
tan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével czitrom-sárga; napos olda
lán vörhenyes pirossal belehelt. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, 
finom, barna pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Finom, fahéj-
színű, hálózatos, rozsda sűrűbben vagy ritkábban összefolyva, majd 
minden gyümölcsön találkozik, különösen pedig kelyhes és száras 
végén; néha barnás ragyaszeplők is találkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó íehér, félflnom 
tömöttes, olvadó vagy félszerint olvadó ; magtokja körűi kissé köves
szemcsés ; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, — mibe 
azonban néha némi összehúzóság is vegyül, — különben kellemes, 
noha nem mindig elég fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; tömlőes-
kéiben kevés ép, hosszas tojásdad, világos barna magot rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett; korán és bőven 
termő fölfelé álló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk, 
de erős ágaival; melyek gyümölcsöző szervekkel elég jól beruházkoduak; 
ritkás-lombozatu, szellős, gulaalaku koronát alkotó. Vadouczon inkább 

14* 
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díszlik, mint birs-alanyon ; nyesés alatt tartva, gul áfának alkalmasabb, 
mintsem szálas fának. Termékeny agyag- vagy kellőleg nyirkos 
iszapföldben díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyö-
ket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, középvasta
gok ; hegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek; alig észrevehetöleg, finoman bordázottak; fölállók vagy 
elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, zöldes szürkék, hegyökfelé sárgás 
barnák ; apró, kiálló, kerek vagy kissé hosszas, fehéres pontokkal elég 
szembetünöleg poutozottak; közép hosszti levélközüek. 

Rüyyei- Középnagyok, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, a 
vesszőtől elállók; szürkével tarkázott sötétbarnák; alig kiálló, csak
nem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, alig hegye
sek; szürkével tarkázott sötét gesztenyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok elég vékony, de keményszövetüek; széles 
tojásdadok vagy csaknem szívalakuak, rövidke szúrós hegyben végző
dök ; csaknem laposak vagy igen lapos-völgyesek; alig íveltek; gyen
ge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, elég fényesek, világos vagy sárgás zöldek; széleiken csak itt-
ott, nem mélyen és tompán fogazottak; nagyrészt azonban épszélűek. 
Levélnyelök középhosszú, elég vékony, rugalmas, gyakran pirossal be
lehelt ; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy keskenylán-
dsásak; kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei csaknem laposak, 
ép szélűek; hosszas, vékony rugalmas nyelőkről bokrétásan szét
terülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , (Sí^inaf. 9c fcmot. V. 19. 

L e r o y , 3)ict. S& fomoí. I. 591. 
M a s , Síe, 9^ev^(iz, III. 113. sz. alatt. 
J a h n , ér^^nh. SCandS. 9az ©ÉsU. VII. 467. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé egyáltalán nem való; 
mert száraz évjárások alkalmával gyümölcspeezkei előbb elpusztul
nak, hogysem virágot vagy gyümölcsöt hozhattak volna. Hűvösebb 
tájakon, hiszem, hogy hazánkban is éppeu oly termékenynek s becses
nek fog mittatkozni, mint külföldön szokott. 
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218. Dix körte. 
(Poire Dix; Dix.) 

Származása. E jeles körte Amerikából származik. Bostonban 
kelt magról, Dix asszonyság kertében, kinek nevéről elkeresztelve, 
kezdett aztán elterjedni. A magról kelt anyafa 1826-ban termett elő
ször. Európában már 1830-ban szaporították a francziák. Ojtővessze-
jét 1873-ban kaptam a Simon Louis testvérektől, Plantiéres-ból. Faj-
fámon csak 1883-ban mutatta be első gyümölcseit, melyek egyezvén 
a leírásokkal, fajom valódiságáról azonnal meggyőztek. 

Érésideje. Nálam sept. második felében; kedvezőbb viszonyok 
közt és hűvösebb tájakon nov. végéig is eltart. 

Minősége. I. rendű, csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Aialfja. Változó; többnyire azonban hosszas, ferde, kúpos körte

alakú; néha szabálytalan, hosszas, hasas tojásalakú; szabálytalamü 
boltozott, szelíden emelkedéses és hovadásos-fölületű. Zöme a közép-
tájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szeli-
den gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi szűk s rendszerint ferdén 
álló karimában végződik, melyre bajosan állítható föl ; szára felé pe
dig az egyik oldalon szelíden, a másikon pedig behajlással is fogyva, 
inkább vagy kevésbbé vastag s tompa végben enyészik el. S z á r a 
rövid vagy középhosszú, vastag vagy elég vastag, fás, tövénél gyak
ran húsos, hegyénél pedig bnnkósan végződő, végig barnamázos; a 
gyümölcs csúcsán, az egyik oldal fölemelkedése mellé, kissé oldalt 
helyezett vagy szűk mélyedésből ferdén kiemelkedő. K e l y h e kicsi, 
nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül föl- vagy szétálló, rövid, barna, 
szarúnemü osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek fa
lain és karimáján bordás vagy ránczos emelkedések nem fordulnak elő. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, nem egész sima, hanem hova-
dásos és kissé érdes, bágyadtan fénylő; elejénte élénk zöld; értével 
sárga vagy kissé zöldes sárga; napos oldalán néha némi narancsvö
rössel színezett. Pontozata sűrű, fahéjszínü pettyecskék alakjában je-
lenkezö, elég szembetűnő. Finom barnás, később fahéjszínre változó 
rozsda gyakran miatatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömöttes, olvadó ; magtokja körűi 
kissé köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes, illatos és fűszeres ízzel. Magtokja zárt vagy csak alig 
nyilttengelyü; szűk tömlőcskéiben hosszas tojásdad, hegyes, barna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, erőteljes, edzett; nem korán, de aztán igen 
bőven termő; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő, később pe
dig lefelé is konyuló, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel elég 
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jól benűiázkodnak, sűrűlombos, de kellőleg szellős, terjedelmes, magas 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is; alkalmas gulafának 
is, szálasfának is. Mindenütt jól díszlik. Gyümölcsei jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak, hajlékonyak, hegyök felé 
még inkább elvékonyodók; elég egyenesek noha kissé könyökösek, 
síkfölületűek; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
barnás vagy zöldes sárgák; apró, kerek, vagy kissé hosszas, fakó pon
tokkal gyéren és nem szembetünőleg pontozottak ; többnyire hosszas 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesz-
szötől elállók; szürkével kissé tarkázott feketés barnák; alig kiálló, 
bordázatlan talapon ülök. 

VirágrOgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé hasas kúposak, 
alig hegyesek; szürkével tarkázott feketés barnák. 

Levelei. A vesszők alján középnagyok; fölebb a vesszőn kicsi
nyek; elég vékony és hajlékony szövetüek; a vesszők alján széles to
jásdadok; egyebütt kerülékesek vagy lándsásak; többnyire szabályo
san elkeskenyedő, hosszú éles hegyben végződök; csaknem laposak 
vagy igen laposvölgyesek; kissé íveltek ; gyenge korukban is alig 
észrevehetőleg és ritkásan molyhosak ; ért korukban csupaszak, simák, 
élénk fűzöldek ; széleiken tompa fogakkal elég sűrűn, de nem szabá
lyosan fürészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vékony, 
hajlékony; rézsunt fölfelé vagy csaknem vízirányosan álló. Levélpál-
hái többnyire vékony fonálidomúak, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei többnyire nagyobbak, hosszabbak, mint a vesszőkön levők, 
csaknem laposak, íveltek, széles tojásdadok vagy itt-ott keskeny ke
rülékesek, csaknem épszélüek; igen hosszú, hajlékony nyelőkről lan-
kadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Madame Dix; Leurs. 
Leírói. B i v o r t , Snnaí. de, fomoL IV. 47. 

L e r 0 y, Síict. Se, pomoí. 11. 27. 
Mas , Se, 9?ezyc^. ITI. 50. sz. alatt. 
F l o t o w , &ífnsh>. SfanSe. 9az &ősU. V. 85. és mások. 

Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt, kivált 
pedig nagyobb folyóvizeink mellékén és hazánk emelkedettebb fekvésű 
vidékein. Szálas fáját nyesetlenül kell hagyni fölnevekedni; mert kü
lönben igen későn fordulna termőre. 



219. De Jonghe vadoncza. 
(Besi de Mai: De Jonghe's Maibirn.) 

Származása. E becses körtét De Jonghe belga gyümölesész nyerte 
magról, Brüsselben. A magról kelt anyafa 1856-ban termett először.-
Újdonság létére már azért is csakhamar elterjedt minden felé; mert 
Belgiumban, a későn érő körték közt, vetekedönek találták a Télies
peres körtével is, a Hardenpont vajonczával is. Ojtóvesszejét 1870-ben 
Reutlingenböl és 1876-ban a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból is 
teljesen egyezöleg kaptam meg. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam octobertől decemberig, hűvösebb tájakon eltart 
juninsig is. 

Minősége. Kedvező viszonyok közt I. rendű; nálam csak II. rendű 
csemege, de I. rendű háztartási gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Igen változó; többnyire azonban szabálytalan, hasas, 

buczkós körtealakií; egyik oldalán gyakran jóval hízottabb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál többnyire alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé többnyire összébb-húzódva szűk karimában végző
dik, melyre nem mindenkor állítható föl; szára felé pedig többnyire 
behajlással fogyva, tompa-kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas 
vagy középhosszií, középvastag, fás, két végén bunkós, sárgás, itt-ott 
pedig barnamázos; a gyümölcs csviesán, csaknem a fölszínre helyezett, 
néha pedig csekélyke mélyedésből, inkább vagy kevésbbé ferdén ki
álló. K e l y h e nyilt; rendetlenül fölálló rövides, sárgásbarna, szaru
nemű, csatornás osztványaival csekélyke mélyedésben ülő, melynek 
többnyire ferdén álló karimáján szelid emelkedések láthatók, melyek 
rendetlenül a gyümölcs derekára is fölvonulnak s ennek kerekdedségét 
többnyire megzavarják. 

Szine. Bőre elég vastag, keménykés, száraztapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte sárgás zöld; értével bágyadt sárga; még napos olda
lán is csak kissé élénkebb sárga. Pontozata sűrű, egyenlően elhintett, 
fahéjszínű, pettyeeskékböl álló, elég szembetűnő. Rozsda alakzatok 
többször mutatkoznak fölületén, de többnyire csak ott, a hol a bőr, 
fejlődés közben sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehéres, túlértével gyenge testszínbe játszó, finom 
vagy elég finom, olvadó; magtokja körűi sem köves-szemcsés; leve 
elég bő, igen cziikros, csaknem minden savanyt nélkülöző, elég kel
lemes fűszeres ízzel. Magtokja zárt vagy kissé nyilttengelyű ; tömlőcs-
kéiben kevés, ép, zömök tojásdad barnás magot rejtő. 

Fája. Vígnövésü, erőteljes, edzett; elég korán s a neki kedvező 
viszonyok közt elég bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben kissé 
rendetlenül fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
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jól beriiliázkodnak, ritkás lombozatú, terjedelmes, gulaalaku koronát 
alkotó. Vadonczon igeu jól díszlik; gulafának is, szálasfának is al
kalmas. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban ké
pes kielégítő terméssel szolgálni. G-yümölesei nagyságuk mellett is 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, elég vastagok vagy középvas
tagok, hegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé 
könyökösek; finoman és hosszan bordázottak; fölállók vagy nyilt szö
gekben fölfelé törekvők ; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak; ért korukban esupaszak, vörhenyessel és világosbarnával ár
nyalt, világos sárgák; apró, többnyire kerek, fakó pontokkal ritkásan 
és nem szembetűuőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
hosszas levélközviek. 

Rügyei. Elég nagyok, hasas kúposak, hegyesek, a vesszatöl el
állók ; gyakran, még ugyanazon tenyészeti idény alatt, gyümölespecz-
kekké alakulók, szürkével és sötétbarnával tarkázott pirosas geszte-
nyeszínüek ; jól kiemelkedő, három hosszú bordával ellátott talapon 
ülők. 

Vírágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hosszas tojásdadok, he
gyesek, szürkével és vörhenyessel tarkázott barnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keméuyszövetűek; kerülé-
kesek vagy hosszas tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyedő, rö
vidke hegyben végződök; lapos völgyesek, a vesszők hegye felé pedig 
csaknem csatornásak; kissé íveltek; gyenge korukban finoman moly
hosak ; ért korukban esupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; szé
leiken igen apró fogakkal, sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Le-
vélnyelök rövid vagy középhosszú, elég vastag és merev, majd víz-
irányosan el-, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, fonál
vagy áridomuak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, kerülékesek, 
vagy lándsásak; csaknem laposak; szétálló, rugalmas nyelőkről kissé 
lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Májusi vadoncz. 
Leírói. De J o n g h e , dUonatsscAiyift, VII. 194. 

L e r ó y, S>ict. 3e, fomoC. I. 278. 
O b e r d i e c k , Mush. SCan9S. 3cz GőstL pótfüzete 183-ik 

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

alföldre. Minthogy az alföldön néha már october elején meg vannak érve 
s dec. elejéig is alig tarthatók el gyümölcsei; alföldi viszonyaink közt 
helytelennek találván eredeti, „Májusi-vadoncz" elnevezését inkább 
arról neveztem el nyelvünkön, a ki vele Pomona birodalmát gazdagította. 
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220. Dones. 
(Poire Dones; Die Dones.) 

Származása. Bizonytalan; némelyek szerint, hihetőleg Vau Mous 
nyerte magról; mások amerikai eredetűnek tartják. Daczára termé
kenységének s finomjzü gyümölcseinek még kevéssé van elterjedve a 
világon. Ojtővesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam augustus közepe táján ; hűvösebb tájakon sept. 
közepéig is eltart; mert nem egy könnyen szotyósodik. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; ritkán közelíti meg a középnagyságot. 
Alalíja. Tojásdad-gömbölyű ; néha csaknem gömbölyded; több

nyire elég szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme majd középtájra, 
majd kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi inkább vagy kevésbbé szűk és 
laposas karimában végződik, szára felé pedig rendszerint kissé összébb 
húzódva, néha gömbölydeden, néha pedig kisded csúcsban enyészik el. 
S z á r a hosszas, vékony vagy középvastag, fás, kissé görbe, sárgás
barna mázza] végig bevont, majd a fölszinre helyezett; majd egy-egy 
húsos gűmötöl kissé ferdére nyomott. K e l y h e nyilt; rendetlenül fölálló 
rövid, hegyes, sárgás, szaruuemű osztványaival tágas, de nem mély 
üregben ülő, melynek falain finom, lapos ránczocskák és lapos baráz
dák váltakoznak: de ezek az üreg karimáját ritkán teszik hullámossá 
s a gyümölcs derekára majd sohasem vonulnak föl. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú, elég fényes; elejénte 
sárgászöld; értével szép czitromsárga; napos felén is csak kissé 
élénkebb sárga, rendszerint minden pirosságot nélkülöző. Pontozata 
finom, elég sűrű, de nem szembetűnő. Finom, áttetsző rozsda szakado
zott szilánkokban és ott mutatkozik íölűletén, hol a bőr, fejlődés köz
ben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa fehér, finom, olvadó; magtokja körűi is csak kissé 
köves-szemcsés; leve bő, igen cziikros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres ízzel. Magtokja csaknem zárt 
tengelyű; tömlőcskéiben hosszas, tojásdad, hegyes, ép, de többnyire 
még az éretlenség fehér szinét viselő magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában vigan, de aztán csak mérsékelten növő, 
egészséges és edzett; korán és igen bőven, többnyire csomósau ter
mő ; nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaivab melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkoduak, ritkás, szellős, giüaalakú koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálas 
fának is, gulafának is ; helyben és talajban nem válogatós. Gyümöl
csei igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak; csaknem egyenesek, 
bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyen
ge kornkban finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, simák, 
csaknem fényesek, világos sárgásbarnák vagy zöldes barnák, hegyök 
felé vöröses barnák; apró, kerek, fakó pontokkal sűrűn, de nem 
szembetünőleg pontozottak; többnyire rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid kúposak, alig hegyesek; a vesszők kö
zepén elállók; egyebütt csaknem lapulók; szürkével mosott pirosas 
gesztenyeszínüek; alig kiálló, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tompakúposak, szürkével és sötétbarná
val árnyalt világos gesztenyeszínüek. 

Levelei' Inkább kicsinyek, mint középnagyok; vékony és hajié-
kony-szövetűek ; kerülékesek vagy tojásalakúak; többnyire hirtelen 
elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök, 
csaknem laposak, de a vesszők hegye felé csatornásak; alig íveltek 
rendetlenül hullámosak; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak ; ért korukban csnpaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; szé
leiken apró, éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűrészesek. Le-
vélnyelök hosszas vagy középhosszú, vékony, hajlékony; rézsunt föl
felé vagy csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái fonálidomuak, ha
mar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint 
a vesszőkön levők, csaknem laposak; hosszú, vékony és hajlékony 
nyelőkről többnyire lefelé lógók. 

Hasonnevei. Leroy szerint: Dearboru's Seedling; Nones. 
Leírói. O b e r d i e c k , aiCusl^. §Cand6. Bc^ ©ésM. VII. 337. 

L e r o y , S)icí. 9& 'pomoí. I I . 7, és mások. 
Észrevétel. Egyike azon körtefajoknak, melyek még alföldi 

mostoha viszonyaink közé is nagyon jól beillenék. Megérdemli, hogy 
hazánkban mindenfelé elterjeszszük. 
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221. Esperen bergamotja. 
(Bergamotte Esperen; Esperens Bergamotte.) 

Származása. E kitűnő téli körtét Esperen őrnagy nyerte 1830. 
körűi, Malinesban (Belgium.) Napjainkban mindenfelé el van már ter
jedve. Ojtővesszejét 1872-ben Oberdiecktöl, Jeinsenből és 1874-ben a 
Simon-Loiiis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresböl teljesen egye-
zőleg kaptam meg. Nálam még nem termett; de barátaim szívessé
géből leírásra alkalmas gyümölcsökhez jutván körülményes leírásban 
már is bemutathatom. 

Erésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavasz derekáig is eltart. 
Minősége. Csaknem kitüuőleg I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Szabálytalan gömbölyded vagy csigás gömbalakú; kissé 

buczkos és hovadásos-fölületű. Zöme többnyire a középtájra esik, 
honnét szára felé rendszerint összébb húzódva boltozódik, mintsem 
kelyhe felé, hol elég talpasán végződik; míg száras végén többnyire 
rövid, tompa végben enyészik el. S z á r a középhosszú, elég vastag, 
fás, görcsös, kissé bunkósan végződő, zöldes, nagyrészt pedig barna-
mázos; a gyümölcs csúcsán majd a fölszínre helyezett, majd húsos 
emelkedéskék közül, csekélyke mélyedésből kiálló. K e l y h e nyilt 
vagy félignyilt; rendetlenül fölálló vagy összehajló, barnás szarnnemű 
osztványaival, melyek néha hiányzanak is, inkább vagy kevésbbé tá
gas és elég mély üregben ülő, melynek falai majd szépen kikanyarít-
vák, majd lapos bordákkal és barázdákkal vannak kissé megszaggatva. 
E bordák az üreg karimáját szelíden hullámossá tevén, inkább vagy 
kevésbbé szembetűnöleg a gyümölcs derekára is felvonulnak s annak 
gömbölydedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, száraz és kissé érdestapintatu; 
bágyadtan fénylő; elejénte szürkés zöld; értével zöldessárga; napos 
oldalán vörhenyessel árnyalt vagy márványozott. Pontozata siírű; 
egyenlően elszórt, barnás vagy fahéjszínű pettyek alakjában jelenkezö, 
igen szembetűnő. Rozsda alakzatok hálózatos vaigy szakadozott, vör
henyes foltokban, gyakran miitatkoznak íölületén, különösen pedig ke
hely üregének falain ós száras végén. 

Belseje. Húsa sajátszerüen fehéres vagy sárgásba és halvány ró
zsaszínbe is játszó, finom, tömöttes olvadó; magtokja körűi köves
szemcsés ; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kel
lemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja nyilt-tenge^yű; 
tömlőcskéiben tojásdad, hegyes, világosbarna, ép, néha pedig idétlen 
magot rejtő. 

Fája. Elég erőteljes, egészséges és edzett; nem korán, de aztán, 
a neki kedvező viszonyok közt, rendkívül bőven termő; fölálló vagy 
kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző 
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szervekkel jól beriiházkodnak, elég sűrülombos, de kellőleg szellős, 
gulaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; gulafának 
alkalmasabb, mintsem szálas fának. Leírói azt tartják, hogy birsen 
korábban is, bővebben is terem, mintsem vadonczon. Mindenütt jól 
díszlik ugyan .• de mély termörétegü, kellőleg nyirkos talajban rende
sebben és bővebben terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, 
laza talajban. Gyümölcsei, mikép mondják, elég jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, inkább vé
konyak, mint középvastagok; hegyök felé mindinkább elvékonyodók; 
elég egyenesek, noha szembetűnőleg könyökösek, bordázatlanok; fel
állók, vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is 
hamvasak inkább, mintsem molyhosak; ért korxíkban csupaszak, sár
gásbarnák ; apró, kerek, fakó pontokkal nem sűrűn és nem szembetű
nőleg pontozottak; többnyire hosszas levélközűek. 

Rügyet. Kicsinyek, szélestalpu rövid kúposak, hegyesek, a vessző
től inkább vagy kevésbbé elállók, szürkével kissé tarkázott feketés 
barnák; elég duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

VJrágrügyei. Középnagyok, hasaskúposak, kissé hegyesek, feketés 
gesztenyeszínüek. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; elég vastag és ke-
ményszövetüek; lándsásak vagy lándsás-tojásdadok; szabályosan elkes-
kenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak, 
inkább vagy kevésbbé íveltek; gyenge korukban csak ritkásan és fi
noman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek vi
lágos zöldek; széleiken jókora nagy fogakkal nem mélyen és nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég 
vékony, hajlékony ; nyilt szögekben elálló. Levélpálhái elég hosszak, 
áridomuak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszas tojás
dadok, csaknem laposak, hullámosak; igen hosszú, vékony, rugalmas 
nyelőkről kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Poire d' Esperen; Bergamotte d' Esperen. 
Leírói. B i V o r t, SUnaí. 90 fiomoí V. 75. 

L e r 0 y, S>ict. 9e fxytno^. I. 236. 
M a s , S& ^&z^ei>, í. 7. 
J a h n, Mustt. ofCatiS. &« QústL V. 181. és mások. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén és mindenütt, hol a 
föld kellőleg nyirkos, megérdemlené, hogy nagyban is tenyészszük: 
de száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban, itt az Alföldön, ke
vés haszonnal járna tenyésztése. 
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222 Edward királykörtéje. 
(Kiog Edwards.) 

Származása. B szép és nagy körte Angolországból származik; 
legalább onnan kezdett a negyvenes évek elején elterjedni; de arról, 
hogy ki nyerte magról ? mikor és hol gyümölcsözött először ? semmi 
bizonyosat nem jegyeztek föl a gyümölcsészek. Mint keresett dísz
gyümölcs el van már terjedve mindenfelé a világon. Ojtóvesszejét 
már a hatvanas években megkaptam. Bátorkesziböl, Kovács József 
veterán gyümölcsészünktöl és később más, hiteles helyekről is. Fajom 
valódiságáról elég módom és időm volt meggyőződést szereznem. 

Éresideje. Sept. oetober. 
Minősége. II. rendű sőt néha csak III. rendű, csemege-gyümölcs: 

de konyhai használatra és asztaldísznek I. rendű. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Többnyire hosszas kúpos körtealakví ; majd szabályosan, 

majd elég szabálytalanul boltozott, buczkós és hovadásos fölületű; 
egyik oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtáj
nál jóval alább, a kelyhes vég félé esik, honnét kelyhe felé elejéute 
szelíden, aztán hirtelen fogyva boltozódik s többnyire oly szűk kari
mában végződik, melyre föl sem állítható; szára felé pedig elejénte, 
szintén szelíden, aztán hirtelen fogyva vállat alkot s hosszas, kúpos 
végben enyészik el. S z á r a rövid, vastag vagy igen vastag, húsos 
görcsös és ránczos, zöldesbarna mázzal bevont, majd a fölszínre, hú
sos emelkedés mellé, kissé oldalt helyezett, majd a gyümölcs folyta
tásaként a csúcsból húsosán kiemelkedő. K e l y h e nagy, nyilt vagy 
félignyilt; rendetlenül fölálló, hosszas, hegyes osztványaival elég szűk 
és nem mély üregben ülő, honnét osztványai hegyével a mélyedés 
karimája színvonalán fölül is emelkedik. A kehelyüreg karimája 
majd sík, majd hullámos s a gyümölcs derekán is széles, lapos bor
dák nyomozhatok. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, noha hovadásos, fáján 
kissé hamvas, ledörzsölve elég fényes, elejénte csaknem kékes zöld ; 
értével zöldes czitromsárga; napos oldalán barnás pirossal inkább 
vagy kevésbbé színezett. Pontozata sűrű ; egyenlően elszórt, fahéj
színű pettyek alakjában jelenkező; igen szembetűnő. Rozsdafoltok és 
alakzatok gyakran fordulnak eiő a gyümölcsön, különösen pedig an
nak kelyhes és száras végén. 

Belseje. Húsa zöldesfehér, fél finom, félszerint olvadó; mag
tokja körűi köves-szemcsés; leve elég bő, czukros, de savanya több, 
mint kellene s gyakran összehúzó fanyarsággal kevert; miért is nem 
mindig kellemes fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlőcskéiben 
kisded, nem számos, de ép magot rejtő. 
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Fája. Erőteljes és igen edzett; korán, de nem rendesen és nem 
bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sürülombos, de 
kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; 
gnlafának alkalmasabb, mintsem szálasfának. Még vidékem mostoha 
viszonyai közt is jól díszlik; de csak hébe-korba és keveset terem. 
Gyümölcsei nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok vagy 
igen vastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók ; ritkán egye
nesek, hanem fölfelé görbülök; igen könyökösek, merevek, csaknem 
bordázatlanok; gyenge korukban elég sűrűn és finoman molyhosak; 
ért korukban csupaszak, homályos pirosas barnák; apróbb-nagyobb, 
kerek vagy itt-ott hoszas, fakó pontokkal nem sűrűn, de elég szembe-
tűnöleg pontozottak; rendetlen levéiközüek. 

Rügyei. Nagyok, rövid ós igen hasas kúposak, tompa hegyűek; 
a vesszőtől elállók, szürkével sűrűn tarkázott vörhenyesek; majd ta
lapnélküliek, majd kissé duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Viráyrügyei. Nagyok, tojásdad kúposak, csaknem tompahegyűek; 
aljuknál szürkés, hegyöknél vörhenyes vagy taplószínű molyhozattal 
sűrűn eltakartak. 

Levelei. Kézépnagyok, vastag és keményszövetűek, merevek ; 
kertilékesek vagy itt-ott széles tojásdadok; hirtelen elkeskenyedö, 
inkább vagy kevésbbé éles hegyben végződök ; csatornásak, nem ível
tek ; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, sötét zöldek; széleiken igen tompán, nem 
mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszii, kö
zépvastag, merev; majd vízirányosan elálló, majd kissé hanyatt gör-
bülten fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak, kissé szétállók, de hegyök-
kel fölfelé görbülök; kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők; széles kerü-
lékesek, csaknem laposak, rendetlenül hullámosak; rövid nyelőkről 
mereven és rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Roi Edoaard; König Eduárd; Poire du roi Edouard, 
Leírói. L e r o y . S>ict. 9c pomoí. II, 819. 

O b e r d i e c k . Muih. SCanSL 9e^ (9&M. V. 425. 
M a s . &'omo(. cfínézaCe,, I. 75. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé nem való: de, a 
hol a talajban nyáron át is folyvást talál gyökereivel nedvességet, 
méltó, hogy helyet adjunk számára mindenütt legalább egy-egy 
fának; mert ilyen helyen termékenyebb s gyümölcsei csaknem oly 
nagyokra fejlődnek, mint a körték óriása, az Angevinei szép körte, 
melyet húsa finomabb állományánál fogva minőségben és használ
hatóságban mindig tiilhalad. 
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223. Fontenay-i körte. 
(Jalousie de Fontenay; Französische Eifersüohtige.) 

Származása. E becses körtét még a miilt század második felé
ben Gusteaiid nevű plébános nyerte magról Boucherean-ban Fontenay-
Vendée közelében (Frankhon): de csak 1828 körül kezdett elterjedni. 
Ojtővesszejét 1879-ben Reutlingenböl, Dr. Lucastól és 1879-ben An-
gersből, Leroy világhírű faiskolájából is megkaptam. Több ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon novem
berig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Csigás körtealaku; néha kissé hosszas és tompa kúpos; 

többnyire szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál inkább 
vagy kevésbé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé sze-
liden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körűi többnyire elég szűk, 
laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
behajlással vagy a nélkül is fogyva tompakupos végben enyészik el. 
S z á r a rövides, elég vastag, fás, többnyire görbe, végig barnamázas, 
itt-ott fehér pettyes; a gyümölcs csúcsára többnyire kissé oldalt he
lyezett ; néha szűk mélyedéskéböl, néha pedig htísos gyűrűzetböl kiálló. 
K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül fölálló hosszas, de töré-
kenyhegyű, szürkés osztványaival többnyire tágas, de nem mély üreg
ben ülő, melynek falai néha szelíden ránczosak, de karimája sík s 
a gyümölcs derekára sem vonulnak észrevehető, bordás emelkedések. 

Színe. Bőre elég finom, sima, száraztapintatu, csaknem fényte
len, elejénte élénk zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán néha, igény
telen pirossal színezett. Pontozata elég sűrű; apró, fahéjszínü pety-
tyek alakjában jelenkező, nem szembetűnő. Finom, zöldesbarna, később 
sárgára változó rozsda majd sűrűn összefolyva, majd szakadozott 
foltokban, rendszerint mindig találkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, csaknem áttet
sző, finom, olvadó; magtokja körűi finoman köves-szemcsés ; leve igen 
bő, czukros finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres-
ízű. Magtokja zárt-tengelyű; tömlöcskéiben hosszas, hegyes, sovány, 
de ép és csak néha idétlen, barna magot rejtő. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és edzett ; korán és igen 
bőven termő; fölálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos 
szép gulaalakú koronát alkotó. Vandonczon inkább díszlik, mint birs
alanyon ; alkalmas szálas fának is, gulafának is ; helyben és talajban, 
lígylátszik, nem válogatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók s hegyöknél többnyire bunkósan vég
ződök; egyenesek, noha kissé könyökösek, bordázatlanok; fölállók 
vagy nyilt szögekben elállók; gyenge kornkban finoman molyhosak; 
ért korukban esupaszak, simák, zöldes vagy olaj szín-barnák; jókora 
nagy, többnyire kerek, fakó pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szem-
betűnőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
szürkével és sötétbarnával tarkázott világosbarnák; elég duzzadt, bor-
dázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdad kúposak, hegyesek szürké
vel és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszínüek. 

Levelei. Középnagyok vastag és keményszövetűek; a vesszők al
jánál széles és hosszas tojásdadok, fölebb pedig kerülékesek vagy 
lándsásak; lassúdan elkeskenyedö, többnyire rövidke, szúrós hegyben 
végződök; laposak vagy igen lapos völgyesek, íveltek, hegyökkel 
hátra és gyakran félre is görbülök; gyenge korukban sűrűn és fino
man molyhosak; ért kornkban esupaszak, simák, fényesek, homályos 
zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal elég szabályosan fürésze-
sek, néha pedig csaknem épszélűek. Levél nyelők a vesszők alján 
hosszas, fölebb pedig csak középhosszií., középvastag, rugalmas; néha 
pirossal szelíden mosott; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái vékony 
fonálidomiiak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők; laposak, kissé ível
tek ; rendetlenül föl- és szétálló, rövidebb vagy hosszabb, igen vékony, 
de rugalmas nyelőkről kissé lefelé konyulok. 

Hasonneveí. Belle d' Esquermes; Poire de Fontenay; Jalousie de 
Fontenay-Vendée. 

Leírói. L e r 0 y, S)ict. Be pomoí. II . 295. 
M a s , £e 9^cz^et, III. a 175. szám alatt. 
J a h n , i^íttsf. éHJamSi. dax, eőstá. V. 467. és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai között is kifizeti a 
helyet, melyet a kertben elfoglal. Hazánk emelkedettebb tájékain és 
nagyobb folyóvizeink mellékén, még a sík alföldön is megérdemli, hogy 
minden valamire való kertben helyet juttassunk számára. 
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224. Fetel apát kobakja. 
(Calebasse abbé Fétel.) 

Származása. E kitűnő ujdonságot, hihetőleg a hatvanas években 
nyerte magról Liabaud. A Simon-Louis testvérek 1875. évben kiadott 
pótkatalőgja csak ennyit jegyez meg e körte eredetéről. Ki az a Lia
baud ? hol nyerte magról körtéjét ? arról most még hallgat a krónika. 
TJgy a gyümölcs nagysága, sajátszerű és finomíze, valamint fájának 
edzettsége és rendkívüli termékenysége végett megérdemli a legszé
lesebb elterjesztést. Tiidtommal még nem írta le senki körülménye
sen. A Simoa-Louis testvérek, a kiktől 1876-ban meghozattam e fajt, 
következő, rövid jellemzést közölték róla fönnebb említett pótkata-
logjukban; »Gyümölcse nagy, igen hosszú alakú, egy közönséges vizes 
üveg hosszával vetekedő, szára felé madár-fej alakiilag kinyújtóz
kodó ; napos oldalán világos piros; finom, olvadó, leves, czukros-hiisn; 
kitűnőleg I. rendű; novemberben érő. — A lyoni gyümölcstárlaton 
1874-ben első rendű jutalomban részesült." Fajom mindenben egyezik 
ezen jellemzéssel. 

Érésideje. Nálam september végén; hűvösebb tájakon november 
végéig is eltart. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Szabálytalan giila vagy karcsú kobak alakú; bárha sza

bálytalanul hullámos; mégis síkfölületűnek nevezhető. Zöme a közép
tájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelí
den gömbölyödik s kelyhe körül szűk karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szeliden, aztán behajlással vagy annélkül is, sza
bálytalanul és mintegy hullámosan fogyva, mindinkább összehúzódik 
s karcsú csaknem hegyes csúcsban enyészik el. S z á r a középhosszú, 
elég vastag, csaknem hiisos, rugalmas, kissé bunkósan végződő ; fé
nyes sárgásbarna mázzal végig bevont; a gyümölcs csúcsából, több
nyire ennek folytatásakint húsosán és görcsösen kiemelkedő. K e l y h e 
nyílt; fölálló, rövides, sárgásbarna, szaruneraű osztványaival szűk, és 
nem mély üregben ülő, melynek falain, finom, lapos ránczok és ba
rázdák váltakoznak, melyek azonban a karimát nem teszik hullámossá 
s a gyümölcs derekára sem vonulnak föl. 

Szine. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS, sima, gyöngéd tapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldessárga vagy sáp-
padt sárga; napos oldalán némi szelid pirossal, gyakran belehelt vagy 
színezett. Pontozata elég sűrű; egyenlően elszórt, barnás vagy fahéj-
szinű pettyecskék alakjában jelentkező, igen szembetűnő. Rozsda
alakzatok csak elvétve mutatkoznak fölületén; de száras és kelyhes 
végén inkább vagy kevésbbó sűrűn összefolyt, finom rozsdamáz majd 
mindig jelenkezik. 

16 



226 

Belsejs. Hiisa szép fehér, csaknem áttetsző, finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körül sem köves-szemcsés; leve igen bő, eznkros, 
fiuom savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerüen illatos és fűsze
res ízzel. Magtokja zárttengelyü; tágas tömlőcskéi mindenikében egy-
egy ép, karcsutojásdad, hegyes, világos barna magot rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven 
termő; fölálló vagy rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel hamar és jól beniházkodnak, sűrülombos, magas gu-
laalaku koronát alkotó. Vadonczon is, birsen is díszlik; nagy gyümöl
csei végett inkább való gulafának, mintsem szálasfának; úgy látszik, 
belyben és talajban nem válogatós. Gyümölcsei nagyságuk mellett is 
eléggé jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, elég hosszak, vékonyak vagy középvas
tagok; hegyök felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, alig kö-
nyökösek; szeliden és nem szembetünőleg bordázottak, fölállók, vagy 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvők, gyenge korukban 
ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, hegyök felé 
barnás sárgák; aljuk felé olajszinbarnák; apró, kerek, vagy itt-ott 
hosszas, fakó pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek csaknem lapulók; szürké
vel tarkázott pirosas barnák; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, alig 
észrevehetőleg bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, pirosas
barnák. 

Levelei. Kicsinyek, a vesszők alján középnagyok; kissé vastag 
és törékenys«övetüek; tojásdadok vagy kerülékesek, itt-ott csaknem 
lándsásak; többnyire hirtelen elkeskeuyedő, rövidke, szúrós hegyben 
végződök; laposak vagy lapos völgyesek, alig íveltek, nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; gyenge korukban csak alig észrevehetőleg, 
ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bá
gyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal 
nem mélyen és nem szabályosan íürészesek. Levélnyelök rövid, közép
vastag, elég merev, inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái áridomuak, hegyökkel a vesszőt ölelök, elég tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, mint a vessző
kön levők; kerülékesek, laposak; hosszas, rugalmas nyelőkről majd 
vízirányosan szétterülök, majd kissé lefelé konyulok. 

Hasonn evei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még senki sem írta le. 
Észrevétel. E jeles körtefajnak hazánkban egyetlen egy kertből 

sem volna szabad hiányoznia. Jó lélekkel merem ajánlani minden
kinek. 
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225. Froyennes-i ízletes. 
(Dálices de Froyennes ; Leckerbissen von Proyennes.) 

Származása. E becses körtét Du Mortier szerint Degaud Izidor, 
a Germiny gróf kertésze nyerte magról, Froyenues-ban, Tournayhoz 
közel (Belgium). 1853-ban lépett ngyan a világba; de máig is az 
újdonságok közé tartozik. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Siraon-
Louis testvérek híres gytiraölcstelepéröl, Plantiéresból. Fajfámon is, 
álló helyökre kiültetett ojtványaimon is termett már. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. első felében; kedvezőbb viszonyok közt 
és hűvösebb tájakon novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű caemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alaiíja. Kissé változó; majd tojásdad körte alakú, majd hasas 

és tompa csigaalakú; elég szabályosan boltozott sík fölületű. Zöme a 
középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd 
szelíden majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s inkább vagy ke-
vésbbé szűk és laposas karimában végződik; szára felé pedig majd 
szelíden fogyva, majd némi csekély behajlást is alkotva, inkább vagy 
kevésbbé tompakúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy kö
zéphosszú, többnyire vékony, fás, tövénél néha hiisos, hegyénél bun-
kósan végződő, fényes vörhenyes mázzal befuttatott; a gyümölcs csú
csán csaknem a fölszínre helyezett; néha azonban csekély és lapos 
mélyedéskéből, néha pedig hilsos gyűremletből oldalvást kiálló. Kelyhe 
nyilt; csaknem csillagalakulag szétterülő, hosszas, hegyes, csatornás, 
sárgásszürke, szarunemű oszt ványaival tágas, de ritkán mély üregben 
ülő, melynek falain lapos barázdák nyomai láthatók s a gyümölcs 
derekán lapos emelkedések észlelhetők, melyek annak egyik oldalát 
néha kissé hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, száraztapintatú, elég fényes, ele-
jénte fűzöld; értével sárgás zöld; napos oldalán is csak kissé élén
kebb sárgás zöld, minden pirosság nélkül. Pontozata sűrű; egyen
lően elszórt, finom, apró, fahéjszínű pettyeskékből álló, elég szembe
tűnő. Finom szőkéssárga rozsda-hálózat szakadozott foltokban majd 
minden gyümölcsön szokott mutatkozni. 

Belseje. Húsa fehér vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, 
olvadó; magtokja körül is csak finoman köves-szemcsés; leve bő, 
czukros, vagy igen czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes, 
fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyű ; tömlőcskéibeu hosszas 
tojásdad hegyes, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, edzett; elég korán és igen bőven termő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző 

15* 
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szervekkel jól beniházkodnak, elég sűrűlombos, magas gnlaalaku 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas szálas fának 
is, galafának is; helyben és talajban, úgy látszik nem válogatós: de, 
hogy bőven teremhessen, ez is megkívánja, mint minden körtefa, 
hogy a talaj kellőleg nyirkos legyen. Gyümölcsei jól állják he
ly őket a fán. 

Vssszei. Számosak, hosszak, karosnak, hegyök felé is csak ke
veset vékonyodók; egyenesek, noha könyökösek, bordázatlanok; 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge koruk
ban egész hosszukban sűrűn és finoman fehér molyhosak; érb koruk
ban csupaszak, de itt-ott kissé hamvasak, zöldes szürkék; kisebb-
nagyobb, többnyire hosszas, fehéres pontokkal ritkásan és nem szembe-
tűnőleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, hasas kúposak, alig hegyesek, a vesszőtől 
inkább vagy kevésbbé elállók s az erősebb hajtások derekán, gyak
ran, sarkanytyúlag kis zögellők, szürkével tarkázott világos barnák; 
majd alig, majd kis sé duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virág rügyei. Kicsinyek, zömök tojásdadok, kissé hegyesek, szür
kével és sötét barnával tarkázott világosbarnák. 

LeveÍBÍ Kicsinyek, a vesszők alján pedig középnagyok; kissé 
vastag és keméuyszövetüek; hosszas tojásdadok vagy kerülékesek ; 
többnyire szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; 
csaknem laposak vagy lapos völgyesek, szelíden hullámosak és he-
gyökkel félregörbülők; alig íveltek, nyelőkről csaknem vízirányosan 
elállók; gyenge korukban jellemzőleg sűrűn, de finoman fehér moly
hosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; szélei
ken igen apró, kissé éles fogakkal sűrűn és elég szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, középvastag, merev; ré-
zsunt fölfelé vagy csak nem vízirányosan elálló. Levélpálhái árido-
muak, itt-ott pedig igen keskeny lándsásak, kevéssé tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek és hosszabbak 
mint a vesszőkön levők, laposak, széleiken hullámosak nem íveltek; 
szétálló, hosszas, rugalmas nyelőkről kissé lefelé hajlók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D u M o r t i e r , S'omona íottznamcnnc, 97. lapján. 

L e r 0 y, Qict. de, po^nioí. II. 12. 
O b e r d i e e k . dCíustz. SCan56. pótfüzete, 101. és mások 

Észrevétel. Körtetenyésztésre kedvező vidéken megérdemelné, 
hogy hazánkban mindenütt helyet adjunk számára. Vidékem mostoha 
viszonyai közt is csak annyiban lehet panasz ellene, hogy korán és 
gyakran erőtetve érik s gyümölcse sem külső sem belső, jó tulajdo
nait kellőleg ki nem fejlesztheti. 
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226. Goubault esperese. 
(Doyenni Gtoubault , Goubauh's Dechantsbirn.) 

Származása. E jeles körtiét Gonbaxüt, angersi faiskola tulajdonos 
nyerte magról s 1843-ban kezdette elterjeszteni. Napjainkban meg
lehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtővesszejét a hetvenes 
évek elején, két ízben is megkaptam Oberdiecktöl, Jeinsenből. Fajfá
mon több ízben termett már, de többnyire csak hibás fejlödésü pél
dányokat, melyek azonban fajom valódiságáról teljesen meggyőztek. 
1883-ban Megele Bertalan barátomtól, Mező-Berényböl kaptam teljesen 
ép példányokat e fajról s e példányokról írtam le aztán a gyümölcsöt 

ErésideJB- Dec. jan., hűvösebb tájakon mártiusig is eltart. 
Minősége. I- rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha jóval nagyobb is. 
Alakja. Többnyire hasas csigaalakii; szabálytalanul boltozott, 

bnczkos fölületű. Zöme többnyire középtájra vagy csak kissé alább, 
kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé majd hirtelen fogyva bol-
tozódik s elég szűk és lapos karimában végződik, majd szeliden fogyva 
boltozódik s elég széles lapos talpat alkot; szára felé pedig hirtelen 
és némi behajlással is fogyva rövid, vastag, tompakupos végben enyé
szik el. S z á r a rövid, vastag, fás, sárgásbarna mázzal végig befut
tatott ; inkább vagy kevésbbé szűk mélyedésből kiálló, melynek kari
máján egyenetlen, de szelid emelkedések szoktak mutatkozni. K e l y 
he kicsi vagy középnagy, nyilt, vagy í.ílignyilt; fölálló vagy szétte
rülő, törékenyhegyű, és gyakran hiányos osztványaival inkább vagy 
kevésbbé tágas és elég mély üregben ülő, melynek falain szelid, 
lapos bordák nyvilnak a karimára, hol hullámos emelkedéseket alkot
ván, elenyésző lapos bordák alakjában, a gyümölcs derekára is fölvo
nulnak s annak egyik oldalát többnyire hízottabbá teszik, mint 
a másikat. 

Színe. Bőre kissé vastag keménykés, sima és majd száraz, de 
gyöngédtapintatú, majd kissé érdes, többnyire elég fényes; elejénte 
bágyadt zöld; értével czitromsárga; napos oldalán néha némi gyön
gédpirossal belehelt. Pontozata elég sűrű; apróbb nagyobb barnás 
pettyek alakjában jelenkező; itt-ott elég szembetűnő. Finom vagy kissé 
érdes, barnás, de később sárgára változó rozsdafoltok, szálcsák vagy 
foszlányok gyakran mutatkoznak fölületén, különösen pedig kelyhes 
végén és néha száras végén is. 

Belseje. Hasa fehéres, néha némi csekély árnyalatával a gyön
géd testszínnek, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül finoman 
köves-szemcsés; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyü; töm-
lőcskéiben majd idétlen, majd ép testes, sötétbarna magvakat rejtő. 



230 

Fája. Mérsékelt és csaknem lassúuövésű, de különben egészséges és 
edzett; elég korán és kedvező viszonyok közt igen bőven termő; 
fölállt) vagy nyilt szögekben elálló ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de nem nagy, gulaalakú ko
ronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas 
giilafának is, és egyébb alakú törpe fának is. Mindenütt jól díszlik; 
de csak kellőleg nyirkos talajban képes rendesen is, bőven is teremni. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, 
bordázatlanok ; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, olajszín-sár
gás vagy zöldes barnák; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fehéres 
pontokkal elég sűrűn, de nem szembetűnőieg, pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügydi. Középnagyok, kúposak, kissé tompa hegyűek, a vessző
től elállók és gyakran sarkanytydlag kiszögellök; szürkével kissé tar
kázott pirosas barnák ; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé tompakuposak, 
szürkével kissé tarkázott sötét gesztenyeszínűek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vékony, de kemény 
szövetüek; keskeny kerülékesek vagy lándsásak; mindkét végo
kon elkeskeuyedők s többnyire félreesavarodó hosszas, éles hegy
ben végződök; laposak, széleiken hullámosan lefelé hajlók; ível
tek és csavarosán elgörbülök; gyenge-korukban finoman moly
hosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; 
széleiken előre jhajló, apró, éles fogakkal elég szabályosan fűré-
szesek. Levólnyelök hosszú, vagy hosszas, vékony, hajlékony, majd 
vízirányosan elálló, majd rézsunt és hanyatt görbtilten fölfelé álló. 
Levélpálhái áridomnak vagy keskenylándsásak; a nyél tövétől kissé 
fölebb a nyélre helyezettek, igen tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
változó nagyságúak, de a vesszőkön levőktől majd mitsem különbözők ; 
igen hosszú, vékony rugalmas nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. J a h n , MCush. ifCandé. dcv eSM. V. 363. 

L e r 0 y, S)iot. Se pomoí. II. 66. 
M a s , £(í 9^ct^(íz, I. 13. és mások. 

Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén járna 
haszonnal tenyésztése: míg hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein 
egy kertből sem volna szabad hiányoznia. 
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227. Grégoire Lajos. 
(Louis Grégoire). 

Származása. B jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigue-
bau (Belgium). Az 1832-ben magról kelt s ojtatlauul fölnevelt auyafa 
1844-ben termett nála először. Azóta meglehetősen el van már ter
jedve minden felé. Ojtó vesszejét még 1869-ben kaptam meg Veress 
Ferencz, kolozsvári fényképésztől, kihez a faj egyenest Grégoiretól 
került. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága kétség
telen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján, hűvösebb tájakon oct. nov. 
Minősége. I. rendű; néha azonban csak II. rendű csemegegyü

mölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alal<ja. Majd hasas körtealakn ; majd hosszas csigaalaku ; több

nyire szabálytalanul boltozott, biiczkos íölületü s egyik oldalán gyak
ran hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a kely-
hes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül többnyire szűk, de azért la-
posas karimában végződik, melyre jól fölállítható; szára felé pedig 
az egyik oldalon szelíden, a másikon hirtelen és behajlással is fogy
va, inkább vagy kevésbbé hosszas és gyakran félre is görbülő, kú
pos végben enyészik el. S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony 
vagy középvastag, fás, tövénél néha húsos, hegyénél bnnkósan vég
ződő, csaknem végig barnamázos, fehér pontokkal ritkásan tarkázott; 
a gyümölcs csúcsából, csaknem annak folytatásaként kiálló, vagy hú
sos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e zárt vagy félig nyilt; ren
detlenül fölálló, törékenyhegyü, barnás szarunemű osztványaival több
nyire szűk és ritkán mély üregben ülő, melynek aljáról lapos bordák 
nyújtóznak a karima felé s onnan tovább a gyümölcs derekára is. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, száraz, és néha kissé érdes-
tapintatu, bágyadtan fénylő ; elejénte sáppadt zöld; értével elég élénk 
sárga; napos oldalán, néha némi homályos pirossal belehelt. Ponto-
zata sűrű; egyenlően elhintett, apró, fahéjszínű pettyecskékből álló; 
szembetűnő. Rozsda-alakzatok gyakran miitatkoznak fölületén, külö
nösen pedig a gyümölcs napos oldalán, aztán a kelyhes és száras 
végén. 

Belseje. Húsa fehéres ; néha sárgásba és zöldesbe is játszó fe
hér, elég finom, olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve igen 
bő, czukros, finom, néha pedig kissé húzós savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres-ízű. Magtokja nyilttengelyű; 
hosszas és tág tömlőcskéiben, szintén hosszas, feketés-barna, ép mag
vakat rejtő. 
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Fája. Fiatal korában elég vígnövésü; később is egészséges és 
edzett, elég korán és elég bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles 
szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól bernházkodnak, sürűlombos, magas gulaalakú koronát al
kotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon ; legalkalmasabb 
gúla vagy orsóalakú fának. Szálas fáról az erősebb szelek könnyen 
letizedelik gyümölcseit; miért is igyekeznünk kell védett helyet jut
tatni számára. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok; hegyök-
nél gyakran hízottan végződök; elég egyenesek; noha könyökösek, 
síkfölületüek, fölállók; gyenge korukban finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, barnával árnyalt z öldes-sárgák ; jókora nagy, kissé 
hosszas, sárgás-szürke pontokkal elég szembetünöleg pontozottak; elég 
rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpú, rövidknposak, hegyesek; a vesz-
szőtől kissé elállók; szürkével tarkázott feketés barnák ; jól kiduz
zadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágriigyei. Kicsinyek, karcsúkuposak, alig hegyesek, simák, pi
rosas gesztenyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetűek; tojásdadok, 
a vesszők hegye felé pedig keskeny kerülékesek; hirtelen elkeskenye
dő, rövidke, éles hegyben végződök; a vesszők alján csaknem lapo
sak, a vesszők hegye felé pedig völgyesek vagy csatornásak; íveltek, 
gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, fényesek, világos vagy kissé sárgás zöldek; csaknem 
teljesen épszélüek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, elég vas
tag és elég merev; hanyatt görbülten fölfelé álló. Levélpálhái fejlet
lenek, áridomuak vagy keskenylándsásak, hegyökkel a vessző felé 
visszakanyarodók, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire 
nagyobbak, de lágyabb szövetüek mint a vesszőkön levők, csaknem 
laposak, épszélüek; hosszas, hajlékony nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leirói. B i V 0 r t, Qínnaí. 3a fomoí. IV. 13. és Les fruits du jar-

din Van Mons, 85. lapján. 
' L e r 0 y, ®ict. de- pomoí. II. 352. 

M a g , Se S^eí̂ ec, II. 147. és mások. 
Észrevétel. Az alföldön, nyilt térségen fekvő gyümölcsösökbe nem 

való ; de nagyobb folyóvizek mellékén, épületektől védett városi ker
tekben, haszonnal lehetne tenyésztenünk. Nagyon megérdemelné, hogy 
hazánk hegyes, halmos vidékein tegyünk vele kísérletet. 
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228. Gyengehéju nyári körte. 
(Sans-peau; Zartschalige Sommerbirn.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint Quintinye írta le 
először 1690-ben. Ez időtől fogva mindenfelé ismeretessé lett s el
terjedt a világon. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam meg egyszerre a 
Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból és Leroytól, Angersból. Több 
ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. közepétől aug. elejéig; Mvösebb tájakon aug. 
végéig is elhúzódik. 

Minősége. II. rendű csemege- és igen jó piaczosgyümöles. 
Nagysága. Kisded. 
Alal(ja. Inkább vagy kevésbbé hosszas körtealakti; néha kúpos 

tojásalakn; szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme a középtájnál 
jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden göm
bölyödve boltozódik s kelyhe körül gyakran oly szűk karimában vég
ződik, hogy arra föl sem állítható; szára felé pedig elejénte szelíden, 
aztán behajlással is fogyva, inkább vagy kevésbbé rövid, tompakúpos 
végben enyészik el. S z á r a hosszú, elég vékony, fás, kissé bunkósan 
végződő, zöldes, nagyrészt pedig barnamázos; a gyümölcs csilcsán, 
többnyire kissé oldalt, csekélyke mélyedésbe vagy csaknem a fölszinre 
helyezett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fölálló vagy szétterülő, 
hosszas, de nem szarún'femü, törékeny osztványaival csaknem a föl
színre helyezett vagy csekélyke mélyedésben ülő. 

Színe. Bőre finom, majd gyöngéd, majd száraztapintatn, bágyad
tan fénylő, elejénte élénk zöld; értével zöldessárga; napos oldalán 
igénytelen pirossal mosott vagy csak színezett és sötétebb piros pety-
tyekkel behintett. Pontozata zölddel szegett, apró, alig szembetűnő, 
barnás pettyecskék alakjában szokott jelenkezni. Finom, szürkés, 
csaknem áttetsző rozsda egyes foszlányokban, néha mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, félfinom, tömöttes, félszerint olvadó ; 
magtokja körűi kissé köves-szemcsés; leve elegendő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, füszeresízű. Magtokja zárttenge-
lyü; tömlőcskéiben apró, tojásdad, barna, ép magot rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; korán és igen bőven, rend
szerint csomósán termő ; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé tö
rekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház
kodnak, ritkás, szellős, szabálytalan alakú koronát alkotó. Vadonczon 
igen jól díszlik; birsen csak nyomorkodik; szálas fának legalkalma
sabb. Úgylátszik, alföldünk melegével s könnyen kiszáradó, laza ta
lajával is nagyon meg van elégedve. Gyümölcsei jól állják helyöket áfán. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, karcsúak, hajlékonyak; 
hegyök felé szelíden elvékonyodók, egyenesek, alig könyökösek; sze-



234 

lideu bordázottak; fölállók vagy inkább vagy kevésbbé nyilt szögek
ben fölfelé törekvők; gyenge korukban elég sűrűn és finoman hamva
sak inkább, mintsem molyhosak; ért korukban csiipaszak, pirosas 
barnák, tövük felé pedig zöldes vagy sárgás barnák; apróbb nagyobb, 
kerek, fehéres pontokkal sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, hegyes kúposak, laposhá
tnak, lapiüók vagy a vesszővel csaknem párhiizamosan fölfelé állók, 
szürkével sűrűn árnyalt pirosas barnák; elég kiálló, két szélén hosszan 
bordázott talapon ülők. 

Virágriigyei. Elég nagyok vagy középnagyok, alig hegyesek; 
pikkelyeik egymást lazán takarók, pirosas gesztenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag, de hajlékony 
szövetűek; elég széles tojásdadok; nyelők felé észrövehetöleg elkeske-
nyedők; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke, éles 
hegyben végződök; többnyire völgyesek; íveltek; gyenge korukban 
finoman és ritkásan molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fé
nyesek, világos zöldek; széleiken jókora nagy éles fogakkal, szembe
tűnöleg, de szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök hosszas vagy kö
zéphosszú, vékony vagy középvastag, hajlékony; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fonálidomúak, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei 
nagyobbak, szélesebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, 
széleiken itt-ott szelíden hullámosak; hosszú, vékony, hajlékony nye
lőkről lankadtan lefelé konyulok. Lándsás másodlevelek az erősebb 
hajtásokon gyakoriak. 

Hasonnevei. Birne ohne Han t ; Fleur de Gruigne; Frühe Rous-
selet, stb. 

Leírói. D i e 1, SUx/noists&ctMv^ VIII. 10. 
O b e r d i e c k , 3íUst. SCcm96. 9&z eSstL V. 205. 
L e r o y, 3)ict. 9e. fomo(. II. Ü50. 
M a s , i^ '^at.^iíz, II. 49. és sokan mások is. 

Észrevétel. Beillik még alföldi, mostoha viszonyaink közé is. 
Piaczi elárúsításra népesebb városok mellett, méltó volna hazánkban 
nagyban is tenyésztenünk. 
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22a Gellértke. 
(La Gérardine.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigne-
ban, (Belgium.) Származásáról a nálam megjelent gyümölcsészeti mű
vekben bővebb értesítést nem találtam. Ojtóvesszejét 1870-ben kap
tam Veress Perencz, kolozsvári fényképész szivességéböl, kinek e fajt 
Grégoire, maga küldötte meg. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam september; bűvösebb tájakon s kedvezőbb 
viszonyok közt novemberig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
N agysága. Középnagy; gyakran jóval kisebb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy zömök csigaalaku; gyakran szabálytala

nul boltozott buczkos fölületü. Zöme a középtájra vagy kissé alább, a kely-
bes vég felé esik, honnét kelyhe felé kissé hirtelen gömbölyödve bol-
tozódik s kelyhe körül elég szűk, de laposas karimában végződik, 
melyre jól fölállítható; szára felé pedig szelíden fogyva, majd fél-
gömbalakúlag boltozódik, majd rövid s inkább vagy kevésbbé cson
kázott kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszas, elég vékony, fás, 
bunkósan végződő, csaknem végig sárgásbarna; a gyümölcs csúcsá
ról, hiísos gyűrűzetből kiálló vagy húsos, emelkedéskéktől körített 
szűk üregbe helyezett. K e l y h e zárt vagy félig nyílt; rövid és töré-
kenyhegyű osztványaival inkább vagy kevésbbé mély és rendszerint 
szűk üregben ülő, melynek fala és karimája majd egészen sík, majd 
némi lapos bordák és barázdák nyomaival ellátott. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, száraz vagy kissé érdes 
tapintatu; elejénte világos zöld; értével homályos sárga; napos olda
lán aranysárga és a napnak jól kitett példányain gránát pirossal 
mosott vagy csak belehelt. Pontozata elég sűrű; apróbb-nagyobb, fa
héjszínű pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Finom, áttetsző, néha 
kissé érdes rozsdamáz majd szakadozottan, majd sűrűbben is össze
folyva a gyümölcs napos oldalát és keJyhes végét el szokta fátyo
lozni; néha barnás ragyaszeplők is mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó; 
magtokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, igen ezukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres-ízű. Magtokja zárt-
tengelyü; tömlőeskéiben szép tojásdad, rövidhegyü barna, ép magva
kat rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; korán és bőven 
termő ; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő, merev 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég, lom
bos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább 
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díszlik, mint birs-alanyon; alkalmas szálas fának is, gnlafának is. 
Ugylátszik, hogy ez a faj is esak kellőleg nyirkos talajban díszlik 
és terem legjobban; mert nálam esak esős évjárás után képes ren
desen és bőven teremni. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, rövidek vagy középhosszak, hegyök 
felé szeliden elvékonyodók; elég egyenesek vagy fölfelé görbülök, 
kissé könyökösek, csaknem bordázatlanok; fölállók vagy kissé éles 
szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is hamvasak inkább, 
mintsem molyhosak; ért korukban esupaszak, homályos pirosas bar
nák; apró, kerek vagy kissé hosszas, fehéres pontokkal nem sűríin 
és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélköziiek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid, hasas kúposak, hegyesek, a vesszővel 
csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével árnyalt sötétbarnák; 
elég kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdad kúposak, hegyesek; szürké
vel tarkázott sötét gesztenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és kemény-
szövetfiek; tojásdad kerülékesek; a vesfzők hegye felé csaknem lán-
dsásak; többnyire hirtelen elkeskenyedö, inkább vagy kevésbbé rövid, 
éles hegyben végződök; lapos völgyesek, alig íveltek, gyenge koruk
ban is csak alig észrevehetőleg, finoman és ritkásan molyhosak; ért 
korukban esupaszak, simák, bágyadtan fénylők, gyöngéd zöldek ; szé
leiken tompa vagy itt-ott kissé éles fogakkal szabálytalamű fűrésze-
sek. Levélnyelök középhosszú, vékony vagy középvastag, hajlékony, 
rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái vékony áridomuak, fölfelé állók, elég 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei kissé nagyobbak, mint a vessző
kön levők, kerülékesek, lapos teknősek, csaknem épszélűek; hosszú, 
vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Gérardine. 
Leírói. M a s , cPcmoí. génézaíc,Yíl. 119. lapján. Mások tudtommal 

még nem írták le. 
Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén; de 

hazánk emelkedettebb fekvésű s gyümölcstenyésztésre kedvezőbb vidé
kein lehetne e jeles fajt nagyban is, haszonnal tenyésztenünk: olyan, 
mostoha viszonyok közt, a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal 
járna tenyésztése. 
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230. Hardenpont kései vajoncza, 
(Bon-Chrétien de Rans: Hardenponts spate Winterbutterbiin.) 

Származása. E jeles körtét, Du Mortier szerint, Hardenpont apát 
nyerte magról, Monsban (Belgium), 1760 körül s „Beiirré rance, 
(-Kozmás vajoncz"*) — név alatt kezdette elterjeszteni. Ez a szokatlan 
elnevezés volt aztán oka annak, hogy a gyümölcs eredetét nem isme
rő, más országbeli gyümölcsészek más és más, helyesebbnek látszó 
név alatt léptetek föl e körtefajt s hasonneveinek számát nagyon 
fölszaporították. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis test
vérektől Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Fajom valódi
sága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon májusig is eltart. 
Minősége. I. rendű; néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Igen változó ; majd hasas buczkos körtealakii, mint a Nyári 

Kálmán körte; majd tojásdad-kupalakví s elég szabályosan boltozott. 
Zöme középtájra vagy kissé alább, — kelyhes vége felé esik, honnan 
kelyhe felé majd szelíden majd hirtelen gömbölyödik s kelyhe körül 
elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
mindinkább és behajlással is fogyva, tompakúpos végben enyészik 
el. S z á r a hosszii, vékony fás, görbe, tövénél húsos, végig barna-
mázos; a gyümölcs csúcsán, a fölszinre vagy csekélyke mélyedésbe 
helyezett s gyakran húsos emelkedés mellől ferdén kiemelkedő. 
K e l y h e nyilt vagy félignyilt: rendetlenül fölálló, elég hosszas, 
keskeny és hegyes, zöldes vagy barua, szarúnemű osztványaival 
tágas, de nem mély, simára kanyarított üregben ülő. 

Szine. Bőre elég vastag, érdes tapintatu, fénytelen; elejénte 
sáppadt zöld ; értével zöldessárgá; napos oldalán néha némi földvö
rössel szíáezett vagy belehelt. Pontozata sűrű, apró, barna, elég szem
betűnő pettyecskékből álló. lukább vagy kevésbbé finom rozsda-fol
tok, szálcsák vagy pettyek majd sűrűblaen, majd ritkábban elhintve 
minden gyümölcsön fordulnak elő úgy, hogy néha az alapszín sem 
látható tisztán. 

Belseje. Húsa bágyadt fehér vagy zöldesfehér, félfinom, tömöt-
tes, olvadó vagy félszerint olvadó; magtokja körűi is alig köves
szemcsés; leve igen bő, igen ezukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, fiiszeresízű. Kár, hogy savanyába gyakran összehúzó fa-

*) Mikép Du Mortier „Pomone tournaisíenne" czimü munkájában mondja, 
Hardenpont azért nevezte így el e körtefajt; mert a teljes erőben levő, fiatal fa 
gyümölcsei izleléskor rendszerint kozmás utóizt hagynak a szájban, mi azonban 
idíSbfbb fák gyümölcsénél már nem tapasztalható. 
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nyarság is vegyül! Magtokja csaknem zárt-tengelyű; tömlőcskéiben 
feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vigan, később esak mérsékelten növő, de 
folyvást egészséges és edzett; korán és igen bőven, többnyire csomó
sán termő ; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás-lombozatu, 
gnlaalakú koronát alkotó. Vadonezon jól díszlik; birsen csak sínylő
dik; gulafáuak és léezezett melletti művelésre alkalmasabb, mintsem 
szálasfának, kellőleg nyír kos, iszaplerakodásból álló talajban díszlik 
legjobban és terem legszebb és legjobbízű gyümölcsöket, melyek az 
erősebb szelek ellen ótalmat kivannak. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy közép
vastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók ; elég egyenesek, 
noha könyökösek, csaknem bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szö
gekben fölfelé törekvők; gyenge konxkban finoman molyhosak; ért 
korukban csxipaszak, szürkés-sárgával árnyalt zöldesbarnák; apróbb 
nagyobb, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal nem 
sűrűn, de elég szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövides levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek, a vesszőtől ellállók, 
szürkével árnyalt vagy tarkázott sötétbarnák; inkább vagy kevésbbé 
kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

VirágrügyBÍ. Nagyok, kissé hasaskuposak, hegyesek, szürkével kissé 
tarkázott gesztenyeszínűek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok ; vastag és keményszö-
vetűek; tojásdadok vagy rövid és széles kerülékesek ; hirtelen elkes
kenyedő, inkább vagy kevésbbé rövid, éles hegyben végződök; a vesz-
szők alján kanálformán öblözöttek; egyebütt széles csatornásak ; nye
lőkről csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban is jóformán 
csak széleiken finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken ritkásan és szabály
talanul fű részesek, itt-ott pedig csaknem épszélűek. Levélnyelök kö
zéphosszú, középvastag; merev; majd vízirányosan el-, majd rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, áridomuak vagy keskeny lán-
dsásak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, mint a vesszőkön levők;lapo
sak vagy széleiken kanálformán fölhajlók és hullámosak, épszélűek ; 
hosszas, fehéres, rugalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Kozmás vajoncz; Beurré de Rance; Hardenpont de 
primtemps; Beurré de Noirchain, Spate Hardenpont stb. 

LeirÓi. D i e 1, S{&zno6stsozte,n VI I I . 87. 
R 0 y e r, €inna(. 9a fiomoC. I I I . 45. 
L e r 0 y, Qict. de, fomot. I. 415. 
M a s , S,e, '^az'fe.'í , I. 25. 
J a h n. 3Uii,stz. éfCan96. 9et. &6stL II. ] 75. és sokan mások is. 

Észrevétel. Inkább való e körtefaj is hazánk emelkedettebb fek
vésű vidékeire, mintsem az Alföldre; mert az Alföld melegében erő-
tetve és korán érnek gyümölcsei s ezek itt, ennélfogva, ízűk teljes 
finomságát kifejteni ritkán képesek. 
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231. Hardy vajoncza 
(Beurré Hardy; Gellerts Butternbirn.') 

Származása. A franczia gyümölcsészek átalában megegyeznek 
abban, hogy e kitűnő körtét Bounet, bonlogne-sur-mer-i gyümölcsész
nek köszönhetjük. Minthogy a magról kelt anyafa csak Bonnet halála 
ntán termett először; nem ö, hanem Jamin bourg-la reiuei gyümölcs
kertész kezdette elterjeszteni 1855-ben elkeresztelve azt előbb a luxen-
burgi kert egykori igazgatója Hardy nevéről. A német gyümölcsészek 
keveset emlegetik a Hardy vajonezáí, melyet azonosnak tartanak azon 
fajjal, melyet Oberdieck Vau Moustól név nélkül kapott meg ojtóvesz-
szökben s Gellert, híres német regeköltő nevéről keresztelt volt el. Azo
nos-e valóban a Hardy vajoncza a Gf-ellert vajouezával ? Még nem volt 
módomban kitapasztalnom. Annyit azonban észrevettem, hogy a Hardy 
vajoncza Szakolczay Lajos törvényszéki biró kertében, Aradon, a hol 
e faj gyümölcsét és növényzetét lejegyeztem, egészségesebb és szabá
lyosabb termetű fát nevel, mintsem nálam a Gellert vajoncza. 

Erésideje. Nálunk sept. első felében, hűvösebb tájakon oct. vé
géig is eltart. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; majd tompa, majd kissé hegyes kúpalakií; 

néha tompa csigaalakii: egyik oldalán hizottabb, mint a másikon; 
különben rendszerint síkfölületü. Zöme a középtájnál jóval alábbb, a 
helyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirte
len gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül ferdén álló, szűkes kari
mában végződik; szára felé pedig, majd szeliden fogyva vastag, tompa 
kúpos véget alkot, majd pedig hirtelen fogyva és behajlást is alkotva, 
rövid és kevéssé tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a rövides 
vagy középhosszú, vastag vagy középvastag, fás, bxmkósan végződő, 
végig barnamázos; a gyömöles csúcsán, csekélyke mélyedésből, ferdén 
kiálló vagy az egyik oldal fölemelkedése mellé csaknem a fölszínre ferdén 
helyezett. K e l y h e nyilt; fölálló vagy néha szétterülő, törékenyhe-
gyü osztványaival inkább vagy kevésbbé tágas, de nem mély üreg
ben ülő, melynek falain szelid, lapos bordák láthatók, melyek elenyé-
szöleg e gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak gömbölydedségét 
kissé megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag, sima, de száraz és finoman érdestapin-
tatu; elejénte homályos zöld; értével zöldessárga; napos oldalán is 
csak kissé élénkebb sárga, minden pirosságot nélkülöző. E színezet
ből azonban némely gyümölcsön mi sem látszik ki ; mert az egész 
fölület finom, barna csaknem áttetsző rozsdával vau elfátyolozva. 
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Belseje. Húsa fehér, néha sárgásba és zöldesbe is játszó íehér, 
finom teljesen szétolvadó; magtokja körül is alig észrevehetőleg kö
ves-szemcsés; leve rendkívül bő, ezukros, üditö, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja csak
nem zárttengelyü; tömlőcskéiben többnyire idétlen, néha azonban 
egy-egy ép, hosszas tojásdad, fekete magot rejtő. 

Fája. Erőteljes igen edzett; korán és bőven termő; fölálló vagy 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
hamar és jól beruházkodnak, sűrülombos, magas gulaalakú koronát 
alkotó. Vadonezon inkább díszlik, mintsem birs-alanyon; alkalmas szálas 
fának is, gulafának is. Kellőleg nyirkos, iszaplerakodásból álló talaj
ban vígan nő és gazdagon terem. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé kissé el-
vékonyodók; kissé görbék és könyökösek; merevek, bordázatlanok ; 
fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban 
sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban esupaszak, zöldes barnák, 
hegyöknél pirossal kissé mosottak; apróbb-nagyobb, kerek, fakó pon
tokkal elég sűrűn pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid 
levélközűek. 

Rögyei. Köze'pnagyok; kúposak, hegyesek, a vesszőtől jó el
állók, sötétbarnák; elég kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, szürkével 
árnyalt pirosas barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vastag és keményszö-
vetüek; tojásdadok; itt-ott szívalakuak, itt-ott pedig kerülékesek; rö
vidke, szúrós hegyben végződök; csatornásak; inkább vagy kevésbbé 
íveltek, itt-ott rendetlenül hullámosak; vízirányosan elállók vagy kissé 
lefelé görbülök; gyenge korukban finoman molyhosak ; ért korukban, 
esupaszak, simák, fényesek, sötét zöldek; széleiken ritkásan és tom
pán íűrészesek; nagyrészt azonban csaknem épszélüek. Levélnyelök a 
vesszők alján hosszas, középvastag, hajlékony, fölebb pedig rövides 
és elég merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái áridomuak, 
szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei széles kerülékesek; 
csaknem laposak, épszélüek; fölálló, hosszas, hajlékony nyelőkről 
lankadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y. Qict. 9c fc/moC. I. 379. 

M a s . Ze, 9^cz^ei>, I I I . 11. 
O b e r d i e c k , M u s h . <Pfan9S. 5e« <9M&. Y. 95. 

Észrevétel. Abból itélve, hogy Aradon, Szakolezay Lajos bará
tomnál jól díszlik és rendesen terem; nagyon valószintinek tartom, 
hogy hazánkban mindenütt, a hol a föld nyáron át is elegendő nyir
kos maradhat, jól fog díszleni és teremni is. Nálam a Gellért va-
joncza, mint mondám, nem nevel egészséges fát és így, ha fajom 
azonos a Hardy vajonczával, alig hiszem, hogy vidékem viszonyai 
közé beillenék. 
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232 Horváth fűgekörtéje. 
(Pigue de Horváth; Horváth's Feigeubirn.) 

Származása. E jeles körtét a nem rég elhalt Horváth György 
volt kir. udvari ügynök és földbirtokos, a ki szabad óráiban kedvvel 
foglalkozott a gyümölcsé3í,ettel is, magról nyerte Bögötén, (Vasmegye). 
Magról kelt anyafácskája 1858-ban termett először s minthogy gyü
mölcsei könnyen kisiklottak a kézből és zöld szinüek voltak, elnevezte 
az új fajt jZöld csík" körtének, és ezen név alatt küldözgetett ojtó-
vesszöt fájáról többeknek. Ojtővesszejét 1881-ben kaptam Csobóth Pe-
rencz, öcsémtől, Al-Torjáról, a hová a faj, mint terjesztésre méltó 
újdonság egyenest magától, Horváth Györgytől került. Nálam raég nem 
termett: de több ízben is kapván Bögötéről, az anyafáról leírásra al
kalmas gyümölcspéldányokat, jónak láttam azt fönnebbi helyesebb névre 
elkeresztelni s körülményes leírásban már is bemutatni. 

Érésideje. Oct. dec.; néha februárig is eltart. 
Minősége. I. rendíl csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; majd hosszas kobakalakú, majd szabálytalan 

körte- vagy fügealakú; egyik oldalán többnyire hízót tabb és emelke
dettebb, mint a másikon, de különben igen síkfölületű. Zöme a közép
tájnál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelí
den gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül többnyire igen szűk és 
annyira ferdén álló karimában végződik, hogy arra a gyümölcsöt rit
kán lehet fölállítani; szára felé pedig majd szelíden és behajlás nélkül, 
majd behajlással is fogyva, hosszas és inkább vagy kevésbbé karcsú, 
kúpos végben enyészik el. S z á r a majd rövid, vastag, húsos, görcsös, 
majd középhosszií, elég vastag, tövénél húsos, hegyénél bunkósau vég
ződő ; többnyire a gyümölcs csúcsán, a fölszínre helyezett, néha pedig 
a gyümölcs hegyéből, ennek folytatásaként kissé ferdén kiemelkedő. 
K e l y h e nyilt ; rövid és törékenyhegyű osztványaival majd szűk és 
lapos mélyedéskébe, majd csaknem a fölszínre helyezett. 

Szfne. Bőre vastag és szívós, igen sima, noha szelíden hovadá-
sos, elég fényes ; elejénte haragos zöld; értével bágyadt zöld; napos 
oldalán kissé sárgásba játszó zöld és a napnak jól kitett példányain 
homályos földvörössel mosott vagy csak belehelt. Pontozata egyenlően 
elhintett, sűrű, apró, barna pettyecskékből álló, elég szembetűnő. Fi
nom, hálózatos, fahéjszínű vagy barnás rozsda, kisebb-nagyobb terü
leten, gyakran mutatkozik fölüietén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldes fehér, elég finom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, igen czukros, 
finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és füszeresízű. Mag-

16 
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tokja többnyire zárttengelyü; tömlöcskéiben hosszas tojásdad, hegyes, 
világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mikép fiatal ojtványomról látom, raérsékelt-növésű, de egész
séges és edzett. Kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól bernházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős, gixlaalakii koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; birsen dísz-
lik-e ? még nem tamümányoztam. Még vidékem mostoha viszonyai 
közt is jól díszlik: de hiszem, hogy kellőleg nyirkos talajban koráb
ban is, bővebben is terem, mintsem száraz vagy könnyen kiszáradó, 
laza talajban. Születése helyén, Bögötén, igen termékenynek mondják. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vasta
gok vagy középvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég 
egyenesek, noha könyökösek, bordázatlanok; gyenge korukban sűrűn 
fehérmolyhosak; ért korukban is finoman hamvasak, pirossal kissé 
árnyalt szennyesbarnák; apró, kerek, sárgás pontokkal itt-ott sűrűb
ben, itt-ott ritkábban és nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szőtől kissé elállók, szürkével árnyalt pirosas barnák; elég duzzadt, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, hosszas kúposak, kissé tompahegyűek, 
szürkével és sötétbarnával tarkázott gesztenyeszínűek. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; vastag és igen kemény 
szövettiek ; kerülékesek, vagy itt-ott tojásdadok; majd szabályosan, majd 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; völgyesek vagy 
csatornásak; íveltek és szelíden hullámosak; gyenge korukban sűrűn 
és finoman fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fé
nyesek, világos zöldek; széleiken igen tompán s alig észrevehetőleg 
fűrészesek vagy csaknem teljesen épszélűek. Levélnyelök a vesszők 
alján hosszú, felébb a vesszen mind-mind rövidebb, középvastag, me
rev ; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rö
videk, vékony fonálidomuak, fölfelé állók, elég tartósak. Virágragyet 
körítő levelei változó-nagyságuak, csaknem laposak, íveltek, rendet
lenül hullámosak; hosszas, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevel. Zöld-csíkkörte. 
Leiről. Tudtommal még senkisem írta la. 
Észrevétel. Bozzay Imre, a bold. Horváth veje egyik hozzám írt 

levelében azt jegyzi meg e körte fajról, hogy »birsen vagy pedig fe
kete galagonyán törpe fának igen jól díszlik. Gulaalakví fái majd min
den idomítás nélkül igen szépen fejlődnek és az ilyen alakú fa hatá
rozottan szebb és több gyümölcsöt terem, mintsem a vadkörte alanyra 
ojtott, magastörzsű fa.« Megérdemli, hogy minél többen s minél több 
helyt tegyünk vele kísérletet. 
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233. Hó-virág. 
(Meur de neige.) 

Származása. E jeles körtét Bivort szerint, a harminczas évek
ben Vau Mons nyerte magról, Belgiumban s fönnebbi neve alatt, me
lyet szép fehér virágaiért kaphatott. De Maraise nevű gyümölcs
kertész kezdett elterjeszteni. Még napjainkig is kevéssé van elter
jedve. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek híres 
gyümölcstelepéröl, Plantiéresból. Több ízben termett ráár nálam. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. elején; hűvösebb tájakon octoberig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemegógyümöles. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is. 
Aial<ja. Hasas körtealakú; kissé szabálytalamll boltozott bxiczkós 

és hovadásos-fölületű. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé 
alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden gömbö
lyödve boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk kari
mában végződik; szára felé pedig az egyik oldalon szelíden, 
a másikon pedig behajlással is fogyva, kúpos végben enyészik el. 
S z á r a hosszas, vékony vagy középvastag, fás, tövénél húsos, hegyé
nél biinkós, csaknem egész hosszában barnamázos; a gyümölcs csú
csából, csaknem annak folytatásaként húsosán kiemelkedő s gyakran, 
húsos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e zárt vagy félignyilt; ren
detlenül fölálló, hosszas, szarunemű osztványaíval, melyek néha hiá
nyosak, inkább vagy kevésbbé tágas, de ritkán mély üregben ülő, 
melynek falait és karimáját lapos bordák teszik egyenetlenné, de ezek 
a gyümölcs derekára ritkán vonulnak föl. 

Szine. Bőre kissé vastag, hovadásos, száraztapintatu; elejénte 
bágyadt fűzöld; értével világos-sárga; napos oldalán barnás földvö
rössel bemosott. Pontozata elég sűrű; apró, fahéjszínű pettyecskék-
böl álló, nem szembetűnő. Finom rozsdahálózat szakadozottan vagy 
sűrűbben is összefolyva, majd minden gyümölcsön észlelhető. 

Belseje. Húsa fehér, néha sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, 
finom, olvadó; magtokja körül is csak finoman köves-szemcsés, leve bő, 
czukros, gyengéd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerüen fűsze
resízű. Magtokja zárttengelyü; tömlőcskéíben hosszas, mindkét végén 
hegyes, barna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígnövésü; később is egészséges és edzett 
korán és bőven termő; fölálló vagy nyílt szögekben elálló ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrülombos, 
terjedelmes koronát alkotó. Díszlik vadonezon és birsen i s ; al
kalmas szálasfának és nyesés alatt tartva egyébbalakú fáknak is. 

16* 
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Mindenütt jól díszlik, de kellőleg nyirkos talajban képes csak szépen 
kifejlődött gyümölcsöket gazdagon teremni. Gyümölcsei jól állják 
helyöket a ián. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
liegyök felé mindinkább el vékonyodók, egyenesek, de gyakran félre 
is görbülök, könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögek
ben fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn és finoman fehér moly
hosak ; ért korukban csupaszak, zöldesbarnák, napos félőkön pirossal 
árnyaltak; apró, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, fehéres pontokkal 
elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Jókora nagyok, szélestalpu hasaskuposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók; szürkével tarkázott sötét gesztenyeszinűek; elég duz
zadt, csaknem mind bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, alig hegyesek; szürkével 
és világos barnával tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Nagyok; vastag és keményszövetűek; hosszas és elég 
széles tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, 
hosszvi, éles hegyben végződök; lapos völgyesek vagy csatornásak, 
széleiken hullámosak vagy csaknem fodrosak; íveltek; gyenge koruk
ban sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég 
fényesek, élénk fűzöldek; széleiken ellapuló vagy kerekhegyű fogak
kal nem mélyen és nem szabályosan fűrész esek. Levélnyelök a [vesz-
szők alján hosszít, külöufélekép elcsavarodó és többnyire lefelé gör
bülő vagy csüggő; a vesszők hegye felé pedig középhosszii, vékony 
vagy középvastag; rézsuűt fölfelé álló. Levélpálhái fonál- vagy ár-
idomuak, szétállók; többnyire a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei csaknem olyan 
nagyok, mint a vesszőkön levők; többnyire kerülékesek, csaknem la
posak, szelíden hullámosak, épszélüek vagy csak ritkásan és igen 
tompán fogazottak; igen hosszú, hajlékony s különfélekép elcsava
rodó nyelőkről rendetlenül és hanyagul lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , Se. 9)izge,z, II. 143. 

L e r o y , 3>ict. de •povioC. II 163.*) és mások. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt, főkép száraz év-

járások alkalmával gyakran marad meddőn. Tegyünk vele kísérletet 
gyümölcstenyésztésre kedvezőbb vidékeken! Hiszem, hogy ilyen he
lyeken hazánkban is, hálásan kifizeti szépen színezett és jó gyümöl
cseivel a helyet, melyet a kertben elfoglal. 

*) Jegyzet. L e r o y , alkalmasint más körtefajt írt le e név alat t ; 
mert az ő leírása, a gyümölcs alakját és belső minőségét illetőleg, 
léuyegesen különbözik M a s leírásától, mely ligy a gyümölcsöt, mint 
a növényzetet illetőleg, az én fajomra teljesen ráillik. 
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234, Hortolés tanár. 
(Profeaseur Hortolés; Professor Hortolés.^ 

Származása. E kitűnő körtét Morei, lyoni gyümölcskertész, a 
ki Pomona birodalmát már a „Congressus emléke" nevű, hires kör
tével is gazdagította, nyerte szintén magról a hatvanas évek közepén. 
Bárha csak 1869-ben kezdett is a világba indulni ezen iíjdonság; 
mégis csakhamar elterjedt mindenfelé. Elterjedését Németországban 
is, sőt némileg hazánkban is, a tavai elhalt Dr. Lncas Edének, a ki 
a gyümölcsészetröl s fatenyésztésről írt számos művével halhatat
lanná tette emlékét, lehet köszönnie. Ojtóvesszejét több ízben és 
többektől is megkaptam hazai szaktársaimtól, a kik, mihelyt e gyü
mölcs színes rajza a Dr. Lucas Ede által szerkesztett „Illustr. Monats-
hefte'^ folyóiratban megjelent, igyekeztek azt azonnal megszerezni. 

Érésideje. Nálam september elején; hűvösebb tájakon october 
végéig is eltart. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, néha jókora nagy. 
Alakja. Szabálytalan hasas csigaalakú; egyik oldalán majd min

dig hízottabb, mint a másikon és rendszerint hovadásos és buezkós 
fölületű. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes végfelé esik, 
honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül 
széles, laposas, hullámos karimában végződik; szára felé pedig ele-, 
jénte szeliden, aztán hirtelen fogyva, vállat alkot s rövid, tompakiípos 
végben enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, elég vastag, fás, 
két végén többnyire bunkós; zöldes, nagyrészt pedig barnamázzal 
befuttatott; majd szűk mélyedéskébe mintegy erőszakosan benyomott, 
majd húsos gyiirűzetből kiálló és néha húsos dudortól ferdére taszi-
tott. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, barnás sza
runemű osztványaival tágnyilású, de szűk és ritkán mély üregben 
ülő, melynek aljáról lapos bordák indulnak a karima felé s onnan 
tovább, elenyészőleg fölvonulnak a gyümölcs derekára is s ennek 
kerekdedségét többnyire megzavarják. 

Szfne. Bőre kissé vastag, majd gyöngéd, majd kissé érdeátapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte homályos zöld; értével zöldessárga; 
napos oldalán élénkebb sárga és néha, némi barnás-pirossal mosott 
vagy csak belehelt és pettyezett. Pontozata sűrű; egyenlően elhin
tett, barnás vagy fahéjszinü pettyecskékböl álló, szembetűnő. Rozsda
foltok vagy alakzatok gyakran mutatkoznak fölületén s kehely üre
gének falait sűrűn összefolyt rozsdamáz szokta gyakran elborítni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgás fehér, finom, tömött, olvadó; 
magtokja körül is alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve elcsordu-
lásig bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. 
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Magtokja csaknem egészen zárttengelyű; szűk tömlőcskeiben több
nyire idétlen, néha azonban egy-egy hosszas, sovány, világosbarna, 
ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett. Korán és igen 
bőven termő; szétálló vagy rézsunt fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, szép lombos, gömbalakú 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas szálas fának 
és bokoralakit fának is. Helyben és talajban, úgy látszik, nem válo
gatós ; gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy közép hosszak, vastagok, 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók és többnyire bxinkósan vég
ződök ; egyenesek és csak kissé könyökösek, merevek; nyilt szögek
ben fölfelé törekvők; gyenge korukban ritkásan és finoman fehér 
molyhosak; ért korukban csupaszak, szürkés barnák; jókora nagy 
hosszas, fakó pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szembetűnőleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

ROgyei. Közép nagyok vagy jókora nagyok, kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók, szürkével tarkázott barnák; alig kiálló, bordázat-
lan talapon ülök. 

VirágrOgyei. Nagyok, kiiposak, elég hegyesek, szürkével tarká
zott feketés barnák. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetűek, kerülékesek 
és mindkét végokon elég szabályosan elkeskenyedők, rövidke, majd 
szúrós, majd tompa hegyben végződök; a vesszők alján laposak, fö-
lebb pedig völgyesek vagy csatornásak ; kissé íveltek; nyelőkről le
felé konyulok; gyenge korukban alul-felül fehérmolyhosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöldek; széleiken csak 
itt-ott és tompán fűrészesek, többnyire azonban épszélűek. Levélnye-
lök a vesszők alján hosszas, fölebb rövid és elég vastag, de hajlékony; 
rézsunt és hátra görbülten fölfelé álló. Levélpálhái elég nagyok, 
áridomuak, a nyél tövétől fölebb a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők, hosz-
szas tojásdadok, laposak vagy csak kissé völgyesek és kissé hullá
mosak ; rendetlenül szétálló, jó hosszii és rugalmas nyelőkről lefelé 
csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Dr. L u c a s , i)(U>U. MonatifiafU, 1870. évf, 33. lap. 

Másoktól még nem olvastam leírását. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein széles elter

jesztésre méltó volna e körtefaj: de a sík alföldön, a hol száraz év-
járáskor rendkívül elszaporodnak a gyümölcsöt pusztító rovarok, ritka 
helyen és csak kedvező évjárással volna képes gazdagon teremni. 
Gyümölcseinek finom íze végett megérdemlenó bárhol is, hogy leg
alább egy-egy fának helyet juttassunk számára kérteinkben. 
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235. Hollandi korlátnok, 
(Ghancelier de Hollandé; Sanzler von Holland.) 

Származása. Mikép neve mutatja, alkalmasint Hollandiából szár
mazik. Diel, a ki körülményes leírásban legelőször ismertette meg, 
Van Monstól kapta volt e fajt. Még kevéssé van elterjedve; noha 
pedig háztartási czélokra alkalmas, jókora nagy gyümölcsei végett 
méltó, hogy több figyelemben részesítsük. Ojtóvesszejét 1871-ben kap
tam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. első felében; hűvösebb tájakon nov. ele
jéig is eltart. 

Minősége. II. rendű csemege-, de igen jeles háztartási gyü
mölcs. 

Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Hasas csigaalakú; néha kúpos körtealakú; elég szabályo

san boltozott; noha egyik oldalán gyakran kissé hizottabb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül többnyire 
szűk, de laposas karimában végződik, melyre jól fölállítható; szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább s néha némi csekély 
behajlással is fogyva, vastag, tompa, kúpos véget alkot. S z á r a rövid, 
vastag vagy igen vastag, fás, tövénél hiisos, hegyénél bunkósan vég
ződő, zöldes barna mázzal végig bevont; csaknem a fölszínre helye
zett vagy húsos emelkedéstől ferdére nyomott. K e l y h e nagy, nyílt; 
fölálló vagy kissé szétterülő, hegyes, szürkés világosbarna, szarunemű 
osztványaival szűk és nem mély üregbe helyezett, melynek karimája 
csak szelíden hullámos s a gyümölcs derekán szembetűnő, bordás 
emelkedések majd sohasem láthatók. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, sima, gyöngéd-tapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte világos zöld; értével zöldes sárga, napos ol
dalán aranysárga és néha némi földvörössel színezett. Pontozata elég 
sűrű, egyenlően elszórt fahéjszínű pettyecskékből álló, elég szembe
tűnő. Finom rozsdaalakzatok többször mutatkoznak fölületén, külö
nösen pedig a gyümölcs napos oldalán és kelyhes végén. 

Belseje. Húsa fehéres, a bőre alatt zöldesbe játszó fehér, fél
finom, félszerint olvadó; magtokja körül kissé köves-szemesés; leve 
elegendő, igen ezukros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes fűszeres
ízű. Magtokja zárttengelyű; fiókjaiban hosszashegyű sötétbarna, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett ; korán és bőven termő; 
kissé éles szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, sűrülombos, magas gu-



248 

laalaku koronát alkotó. Vadonezon jól díszlik; alkalmas szálas fának 
is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik ngyan, de csak kellőleg nyirkos 
talajban terem legbővebben és legszebb fejlődésű gyümölcsöket, melyek 
nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Elég számosak, vastagok vagy középvastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, merevek; kissé könyökö-
sek, hegyök felé szeliden bordázottak; fölállók vagy elég éles szö
gekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, szőkéssárgák; apró, kerek vagy kissé hosszas, 
fakó pontokkal ritkásan és nem szembetűnőleg pontozottak ; rendetlen 
levélközűek, 

Rügyei. Kicsinyek, rövid hasas kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével tarkázott pirosasbaruák; alig kiálló, bordázatlan 
talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, pirosasbarnák. 
Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de igen keményszövetűek; to

jásdadok ; rövidke, szuros hegyben végződök; völgyesek, kissé íveltek, 
gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csu
paszak, simák, bágyadtan fénylök, élénk fűzöldek; széleiken alig ész-
revehetőleg fogazottak vagyis csaknem ópszélűek. Levélnyelök közép
hosszú, elég vékony, rugalmas; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég 
hosszak, áridcmuak, kissé fölfelé állók, a nyél tövétől kissé fölebb, a 
nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei kerüléke-
sek vagy tojásdadok, lapos völgyesek; vékony, hosszú, hajlékony nye
lőkről lankadtan szétterülök. 

Hosonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e 1, Sía-cnoésoztiin, almákat és körtéket tartalmazó IV. 215. 

O b e r d i e c k , dCCustz. &Candk 9e.^ 06stL II. 419. 
M a s , ÍPcnioC. généxaCe., V I I . 31 . 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidéke
men talál, nem volna alkalmas: de, a hol a föld nyáron át is kellő
leg nyirkos maradhat, még az aliöldönis kifizetné a helyet, melyet a 
kertben elfoglal. 
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236. Jodoigne-i korai. 
(Préooce de Jodoigne.) 

Származása. B jeles korai körtét szintén Grrégoire nyerte mag
ról, Jodoigne-ban, (Belgium.) A magról kelt s ojtatlanul fölnevelt anyafa 
1865-ben termett először. Meglehetősen elterjedt azóta mindenfelé. Oj-
tóvesszejét a Simon-Louis testvérektől Plantiéresból és Leroy faisko
lájából, Angersből egyszerre kaptam meg 1879-ben. Nálam még nem 
termett; de a tőlem kapott vesszőkről, Dörgő Dániel barátomnál, Mező-
Tiíron már bemutatta gyümölcseit, melyekről a fajt körülményes le
írásban már is bemutathatom. 

Érésideje- Július közepétől aug. elejéig. 
Minősége. I. rendű vagy csaknem I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded, néha csaknem középnagy. 
Alakja. Tojásdad vagy hasas körtealakú; majd szabályosan bol

tozott síkfölületű; majd kissé szabálytalan és buczkos fölületű. ZÖme 
a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve s kissé öszszébb is húzódva 
boltozódik s kelyhe körül szűkes karimában végződik, melyre azon
ban jól felállítható; szára felé pedig elejénte szelíden fogyva, aztán 
gyakran vállat is alkotva, rövid tompakupos végben enyészik el. 
S z á r a hosszú vagy középhosszú, elég vastag vagy középvastag, — 
fás, de hajlékony, tövénél gyakran húso'í, sáppadtzöld és i t t-ottbar-
namázos; a gyümölcs csúcsán, húsos emelkedés mellől vagy húsos 
gyűrüzetből kiálló. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt ; fölálló, de he-
gyökkel szétterülő, szürkésbarna, szarunemű osztványaival lapos és 
nem mély üregben ülő, melynek falain csak néha mutatkoznak szelid 
ránczok és ezek elszélesedve, de elenyészőleg, néha a gyümölcs dere
kára is fölvonulnak s annak egyik oldalát hizottabbá teszik, mint a 
másikat. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan fénylő; 
elejénte élénk zöld; értével kissé sárgás zöld; napos oldalán csak 
néha mutatkozik némi gyöngéd pirosság mintegy oda lehelve. Ponto-
zata sűrű; zölddel szegett apró, barnás pettyecskékből álló, alig szem
betűnő. Némi finom, szürkés rozsda néha mutatkozik fölületén, külö
nösen pedig kelyhes és száras végén. 

Belseje. Húsa fehér; bőre alatt zöldesbe játszó fehér, finom ol
vadó ; magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve igen bő, czukros 
üdítő savanynyal emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeres-ízű 
Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlőcskéiben széles tojásdad, feke
tés, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és edzett; elég korán, nem rende
sen, de bőven termő; fölálló vagy rézsunt fölfelé törekvő, nyúlánk 
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ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég 
lombos gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon i s ; al
kalmas gulafának és szálas fának i s ; vidékem mostoha viszonyai közt 
is jól díszlik iigyan, de kellőleg nyirkos talajban, hiszem, hogy bő
vebben fog teremni, mint nálam. G-yümölesei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé el-
vékonyodók; ritkán egyenesek, rendszerint könyökösek, csaknem bor-
dázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban sűrűn és finoman feliérmolyhosak; ért korukban 
csupaszak, sötútpirossal árnyalt feketés barnák; apróbb-nagyobb, ke
rek, fehéres pontokkal ritkásan, de elég szembetűnőleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azonban középhosszil levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kissé rövid kúposak, alig hegyesek, a vessző
től kissé elállók, pirossal árnyalt sötét gesztenyeszinűek; kissé kiálló 
csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, alig hegyesek, világos gesz-
tenyesziuűek. 

Levelei. Kicsinyek, vagy középnagyok; kissé vastag és kemény-
szövetüek; kissé hosszas tojásdadok, nyelők felé hirtelen hegyök 
felé pedig szabályosan elkeskenyedők s hosszas éles hegyben vég
ződök ; lapos völgyesek; íveltek, nyelőkről ívelten lefelé konyulok; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
fényesek, élénk fűzöldek; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal, elég 
mélyen és többnyire elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép
hosszú, középvastag, rugalmas; inkább vagy kevésbbé éles szögek
ben fölfelé álló. Levélpálhái áridomúak, vagy fogazott, keskenylán-
dsásak; kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint 
a vesszőkön levők, szép tojásdadok, csaknem laposak, széleiken gyak
ran hullámosak; hosszú vékony, hajlékony nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i V 0 r t, £<ÍS fcvÁts 9u jazdín 'il^an dJlons, 59. lapján. 

M a s , S'omot. ^é-nézaU, V. 101. Mások tudtommal még 
nem írták le. 

Észrevétel. Gyümölcseit apródonkint kell a fáról leszüretelni és 
nem kell megvárni, hogy a fán érjenek meg: mert akkor jó ízükből 
sokat veszítenének. Tegyünk vele kísérletet minél többen és minél több 
helyt. 
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237. Konyhakerti körte. 
(De Maraise) 

Származása. Hihetőleg Van Mons uyerte magról. Mas Alfouz, 
több kitűnő gyümölcsészeti munka szerzője, még a negyvenes évek
ben kapta meg e fajtBivort Sándortól, Belgiixmból, és azt mondja 
róla, hogy előtte megfejthetlen: miért feledkeztek meg a gyümölcsé-
szek e körtefajról, melynek fája egészséges és igen termékeny s a 
kora téli gyümölcsök közt méltó helyet foglalhat gyümölcse is ? E 
szerint téli körtének kellene lennie ennek a fajnak i s : de alföldünk 
melegében gyakran már september elején megérik s october közepén 
túl el sem tartható. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérektől, Plantiéresból. Azóta több ízben termett fajiamon. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam september; hűvösebb tájakon karácsonig is 
eltart. 

Minősége. Vidékem mostoha viszonyai közt csak II. rendű cse
megegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Csigás-gömbalakú; néha tojásdad csigaalakú; rendszerint 

síkfölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, hon
nét kelyhe felé szelíden gömbölyödik s kelyhe körűi elég szűk talp
ban fogy el; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán majd némi 
csekély behajlással, majd behajlás nélkül fogyva, rövid, tompa kúpos 
véget alkot. S z á r a rövid, vastag vagy igen vastag, fás, néha húsos, 
görcsös, rugalmas, csaknem végig barnamázos; a gyümölcs csúcsán 
szűk mélyedésbe helyezett; néha pedig húsos emelkedés mellől oldal
vást kiálló. K e l y h e nagy, félignyilt; rendetlenül fölálló vagy he-
gyökkel összeboruló, rövid, szarunemü, csatornás osztváuyaival szűk 
és inkább vagy kevésbé sekély üregben ülő, melynek falai lapos rán-
czokkal és lapos bordákkal vonalozvák be, de ezek a gyümölcs dere
kára nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vastag érdes és csak ott gyöngédtapintatú, a hol 
fölületét rozsda nem takarja; elenjénte sáppadt zöld; értével világos 
szalma sárga, néha kissé zöldes sárga; napos oldalán néha barnás 
pirossal színezett. Pontozata elég sürü, fahéjszinű, csakis a rozsdától 
el nem takart helyeken szembetűnő. Rozsda hálózat majd minden 
gyümölcsön, kivált pedig a gyümölcs napos oldalán, gyakran mutat
kozik. Kehely-üregéuek falait s a gyümölcs száras végét érdes rozsda
máz szokta eltakarni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy bágyadt íehér, félfinom, de olvadó mag
tokja körül észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, igen cziikros, gyöngéd 
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savanynyal emelt, kellemes fűszeresízíi. Magtokja zárttengelyü; tömlőcs-
kéiben hosszas tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésü, erőteljes, edzett; korán és igen bőven 
termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcs-veszszőkkel és peczkekkel jól bernházkodnak, ritkás, szellős, 
terjedelmes koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik; szálasfának is, gu-
lafának is alkalmas. Még vidékem mostoha viszonyai közt is jól 
díszlik, de csak kedvező évjáráskor ad meglehetős termést. Kellőleg 
nyirkos isznpföldben, nálnnk is hazájára fog találni mindenütt. Kár, 
hogy gyümölcseit az erösebb szelek le szokták tizedelni! 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök 
felé kissé elvékoiiyodók; könyökösek és itt-ott kissé görbék is; föl
állók V!gy nyilt szögekben' elállók ; síkfelttletüek; gyenge korukban 
finoman f'ehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, simák vörösesbar
nák; aljaknál szürkés hártyával itt-ott eltakartak; apró, kerek vagy 
itt-ott kissé hosszas, sárgás vagy fakó pontokkal elég síírűn, de nem 
szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rüqyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a vesz-
szőtől elállók, szürkével tarkázott sötétbarnák; kissé kiemelkedő, 
csaknem bordázatlan talapra helyezkedők. 

Vírágrügyei. Kicsinyek, kúpos tojásdadok, hegyesek, csupaszak, 
sötét gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és hajlékony-szövetüek; 
kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyült, rövidke, 
szúrós hegyben végződök; lapos völgyesek, íveltek és hegyökkel kissé 
félre csavarodok; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek, széleiken 
előrehajló, éles fogakkal igen sűrűn és szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök hosszas vagy középhosszií, középvaatag, rugalmas, rézsunt föl
felé álló. Levélpálhái fonálidomuak, elég hosszak, de nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők; több
nyire igen hosszú, hajlékony nyelekről csaknem vízirányosan szét
terülök. 

HsSOnnevei. SWi^nonna B'Aivaz. 
Leiről. Mas , S'omot. ̂ énénaCa, I. 45. Tudtommal mások még nem 

írták le. 
Észrevétel. E körtefaj inkább való hazánk hegyes völgyes vidé

keire, mintsem az alföldre. Minthogy nagy fává képes növekedni; 
inkább való szabadon álló, nagyobb gyümölcsösökbe, mintsem kerített 
házi kérteinkbe, hol a helylyel gazdálkodni szoktunk. Szerintem na
gyon megérdemli, hogy minél többen tegyünk vele kisérletet. 
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238. Kis fehérke. 
(Petit-Blanquet; Elélne Blanquette.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Déli Francziaország piaczain rég
óta ismeretes gyümölcs, melyet a régibb és \ijabb gyümölcsészeti mű
vek széltére mindenütt fölemlegetnek. El is van már terjedve minden
felé a világon. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam Leroy világhírű faisko
lájából, Angersból. Nálam még nem termett ; de Mező-Túron, Dörgő 
Dániel barátomnál, a tőlem került faj már bemutatta gyümölcseit, 
melyekről körülményes leírását elkészítem és itt, már is közöl
hetem. 

Érésideje. Július közepétől aug. elejéig. 
Minősége. II. rendű csemegegyümölcs; aszalványnak és piaczra, 

a munkások kapós gyümölcse. 
Nagysága. Kisded; gyakran valóban kicsike. 
Alakja. Többnyire tojásdad csigaalakii; néha csigás körtealakrt; 

elég szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme a középtájnál kissé alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve bol-
tozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk talpban végződik; 
szára felé pedig többnyire szelid behajlással fogy s rövid tompa kú
pos végben enyészik el. S z á r a középhosszú, középvastag fás, 
merev, csaknem végig barnamázos; majd a csúcs fölszínére 
helyezett, majd némi húsos ránczok közül kissé oldalt kiálló. 
K e l y h e nyilt vagy félignyilt; többnyire csillagalakúlag szétterülő, 
hosszas, keskeny osztványaival csaknem a gyümölcs fölszinére vagy 
csak igen csekélyke mélyedésbe helyezett, melynek karimája néha 
szelíden hiiUámos: de a gyümölcs derekán észrevehető, bordás emelke
dés ritkán fordul elő. 

Színe. Bőre finom, de keménykés, sima gyöngéd-tapintatú, bá
gyadtan fénylő ; elejénte halavány zÖld; értével fehéres szalmasárga; 
még napos oldalán is csak elvétve kap némi piros árnyalatot. Pon-
tozata észre sem vehető. Rozsda nem fordul elő fölületén. 

Belseje. Hvísa fehér, finom, tömött vagy keménykés és roppanó ; 
magtokja körül is alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve elegendő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé 
füszeresízű. Magtokja zárttengelyű; kisded és szűk tömlöcskéiben 
többnyire idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges és igen edzett, korán és szerfölött 
bőven, többnyire csomósán termő; elég éles szögekben fölfelé törekvő, 
merev ágaival, melyek egészséges és tartós gyümölcs-peczkekkel 
igen jól beruházkodnak, sűrűlombos, de kellőleg szellős gulaalaká 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon, alkal
mas szálas fának is, gulafának is. Helyben és talajban nem lehet vá-
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logatós; mert vidékein mostoha viszonyai közt is kitűnően díszlik. 
Gyümölcsei igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak vagy középhosszak, hegyök 
felé szelíden elvékonyodók, egyenesek, merevek, kissé könyökösek, vé
gig síkfölületüek; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban is alig észrevehetöleg és ritkásan molyhosak; ért 
korukban csupaszak; sárgás vagy zöldes barnák; apró, kerek, fehé
res pontokkal ritkásan és nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömökkuposak, hegyesek, 
a vesszőtől kissé elállók, itt-ott pedig csaknem lapulók, szürkével ár
nyalt barnák; elég duzzadt, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, hegyesek, simák, pirosas gesz-
tenyeszínűek. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetűek; kerektojás-
dadok; hirtelen elkeskenyedő, rövidke hegyben végződök; völgyesek 
vagy csatornásak, íveltek; gyenge korukban is alig észrevehetöleg 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk zöldek; 
széleiken nagy, tompa fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészesek. 
Levélnyelök középhosszú, vékony vagy középvastag, rugalmas; 
inkább vagy kevesbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái ár-
idomuak, fejletlenek, igen hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei 
széles tojásdadok; csaknem laposak, kissé íveltek, csaknem épszélüek; 
fölfelé álló, hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről lankadtan szétte
rülök. 

Hasonnevei. Poire perle; Petite-musqiiée Barrois; Perlförmige 
französische Weisbirne, stb. 

Leírói. D i e l , •^aznoÉstsoiíhn, IV. 174. 
J a h n , oJmístz. éfía-ndí. &« OösfL II 187. 
L e r o y , Síid. 9a fomot. II. 517. 
Ma s, S,e, ^cz^cz, II. 41. és sokan mások is. 

Észrevétel. Mennyire válik be vidékem mostoha viszonyai köze 
e kérdésre csak bővebb tapasztalat után felelhetnék: de, hogy körte-
tenyésztésre kedvező viszonyok közt, hazánkban mindenütt bőven ki
fizeti a helyet, melyet a kertben elfoglal; arról a nálam levő gyü-
mölcsészeti müvek egyhangú dicsérete után teljesen megvagyok győ
ződve. Népes városok mellett az alföldön talán még inkább érdemes 
volna e fajt tenyésztenünk, mintsem a felföldön. Tegyünk vele kí
sérletet ! 
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239. Leclerc Angelika. 
(Angólique Leclero.) 

Származása.' E jeles körte — Leroy szerint —• egyik magoncza Lec
lerc, franczia képviselő és gyümölcsésznek: de csak az ő halála után, 
1861-ben kezdette fönnebbi név alatt elterjeszteni kertésze, Hutin, 
később lavali faiskolatulajdonos. Napjainkig sincs még kellőleg el
terjedve. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek fa
iskolájából, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Fajom va
lódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon novem
berig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege-gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alal(ja. Tojásdad; szabályosan boltozott síkfölületü; egyik olda

lán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme csaknem középtájra 
vagy csak kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé 
szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül elég lapos talpban 
végződik, melyre jól fölállítható; szára felé pedig rendszerint szelí
den összébbhuzódva boltozódik s többnyire ferdén álló szűk kari
mában enyészik el. S z á r a rövides, vastag, fás, bimkósan végződő, 
zöldes, itt-ott pedig barnamázos; a gyümölcs csúcsán, csekélyke, mé
lyedésbe helyezett; néha csaknem a gyümölcs folytatásaként kiemel
kedő s egy-egy húsos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e nagy, egé
szen nyilt; csillagalakúlag szétterülő, szürkés, szarunemű osztványai-
val szűk és lapos mélyedéskében ülő, melynek falain és karimáján 
csak elvétve mutatkoznak némi lapos emelkedések, de a gyümölcs de
rekára ezek sem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vastag, keménykes, sima, de száraztapintatú, bágyad
tan fénylő ; elejénte kissé bágyadt világos zöld; értével czitromsárga; 
napos oldalán csaknem aranysárga és néha némi halavány rózsaszín
nel belehelt. Pontozata elég sűrű; igen apró, íahéjszínű pettyecskék-
böl álló, alig szembetűnő. Finom, hálózatos rozsda-foltok vagy szi
lánkok gyakran mutatkoznak fölületén, különösen pedig a gyümölcs 
kelyhes végén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, olvadó; magtokja körül fi
noman köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; szűk töm-
löcskéiben hosszas, karcsú, vagy sovány, hegyes, feketés, ép magva
kat rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett; törzsének és vas
tagabb ágainak kérge jellem^őleg cserepes és pörsögéses; korán és 
igen bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágai-
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val, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beriiházkodnak, szép lombos, 
gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonezon i s ; alkalmas 
szálas fának is, gulaíának i s ; helyben és talajban, lígy látszik, nem 
válogatós. Gryümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Elég számosak, középhosszak, elég vastagok vagy közép
vastagok, hegyök felé szeliden elvékonyodók, merevek; ritkán egye
nesek, többnyire kissé görbék és igen könyökösek; csaknem bordá-
zatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge ko
rukban sűrűn és finoman molyhosak; ért korukban csnpaszak, barnás
sárgák vagy zöldes sárgák; jókora nagy, kerek vagy itt-ott hosszas, 
fakó pontokkal sűrűn és szembetűnöleg pontozottak ; rendetlen, több
nyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövid tojásdadok, hegyesek, a vesszőtől kissé 
elállók ; szürkével árnyalt sötétbarnák; inkább vagy kevósbbé kiálló, 
csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Vírágrügyeí. Középnagyok, kúpos tojásdadok, rövidhegyűek ; szür
kével és pirossal árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, tölebb pedig csak közép
nagyok ; elég vastag és igen keményszövetűek; hosszas tojásdadok 
vagy keskeny kerülékesek; többnyire szabályosan elkeskenyedö, hosz-
szú, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; íveltek és 
hegyökkel félre görbülök; gyenge korukban széleiken és idegzetökön 
finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, sötét
zöldek ; széleiken jókora nagy, tompa fogakkal nem mélyen és nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszií, elég vastag, rugal
mas; majd vízirányosan elálló, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
igen hosszak, fonálidomuak vagy igen keskeny lándsásak; a nyél tö
vétől fölebb, a nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei változó nagyságúak hosszas tojásdadok, völgyesek; szétálló 
hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről ívelten lefelé csüggök. 

Hasonnevei- Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , S>ict. 9e, pomoí. I. 137. 

M a s , S'omoí. gcnézaU. III. 7. Másoktól még nem olvas
tam leírását. 

Észrevétel- Vidékem mostoha visszonyai közt is elég jól díszlik 
és terem i s ; de, mivel itt, erötetve érnek gyümölcsei s e miatt ízük 
finomságát nem mindenkor képesek jól kifejteni, hiszem, hogy körte
tenyésztésre kedvezőbb vidékeken több haszonnal járna tenyésztése, 
mintsem vidékemen. 
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240. Merriam. 
Származása. E jeles körte Amerikából, az Egyesült államokból 

származik. Bostonban, a Massachnsett állam fővárosában ismeretes 
és keresett gyümölcs. Európában még kevéssé van elterjedve. Ojtó-
vesszejét a Simon-Lotiis testvérektől, Plantiéresból és Leroy gyümölcs
telepéről, Angersból 1879-ben egyszerre kaptam meg. Nálam még 
nem termett: de a tőlem kapott vesszőkről, Dörgő Dániel barátomnál, 
Mező-Ttíron már bemutatta gyümölcseit, melyekről e fajt körülmé
nyes leírásban már is közölhetem. 

Érésideje. Nálunk lígy látszik sept. elején; hűvösebb tájakon 
octoberig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Gömbölyded; néha mindkét végén belapított gömbalakú; 

többnyire szabályosan boltozott síkfelületű. Zöme csaknem a közép
tájra esik, honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően, de szára 
felé mégis kissé összebbhúzódva boltozódik s száras végén mindig 
szűkebb karimában fogy el, mintsem kelyhes végén. S z á r a több
nyire igen rövid, elég vastag, fás, bunkósan végződő, barnás vagy 
világos vörhenyes mázzal bevont; inkább vagy kevésbbé szűk és nem 
mély üregbe helyezett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; kissé fölálló, 
de hegyökkel csillagalaktílag szétterülő, törékenyhegyű szürkés oszt-
ványaival inkább vagy kevésbbé tágas, de ritkán mély üregben ülő, 
melynek falain lapos bordák és barázdák váltakoznak, melyek az üreg 
karimáját szelíden hullámossá tevén, elenyészőleg a gyümölcs derekára 
is fölvonulnak: de annak gömbölydedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima noha szeliden hovadásos, gyön
géd, de száraztapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte világos zöld; ér
tével narancs-sárga, napos oldalán narancs-pirossal színezett. Mind
ezen alapszínből azonban, néha alig tűnik szembe tisztán egy-egy 
foltocska ; mert az egész fölül et finom rozsdával van eltakarva vagy 
legalább sűrűn márványozva. Pontozata elég sűrű; zölddel szegett, 
fahéjszínű pettyecskék alakjában jelenkező: de csakis a rozsdától el 
nem takart helyeken szembetűnő. 

Belseje. Húsa fehér, finom vagy elég finom, olvadó; magtokja 
körül köves-szemcsés; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, az Izambert körtére emlékeztető, fűszeresízzel. Magtokja 
csaknem zárttengelyű; tömlőcskei mindenikében egy-két tojásdad, 
feketésbarna, ép magot rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven ter
mő ; fölálló vagy elég nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg 
szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint 
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birsalanyon; alkalmas szálasfának is , gulafának is. Mindenütt jól 
díszlik, de kellőleg nyirkos talajban bővebben is, szebb gyümölcsöket 
is terem, mint egyebütt. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek; csak 
itt-ott és alig észrevehetöleg bordázottak; fölállók vagy kissé uyilt 
szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman és ritkásan 
molyhosak; ért korxikban csnpaszak, zöldessárgák; napos félőkön és 
hegyöknél világos pirossal árnyaltak; apróbb nagyobb, kerek vagy 
tojásdad, fakó pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de kevéssé 
szembetünöleg pontozottak. 

Rügyeí. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók; szür
kével árnyalt pirosasbarnák; eléggé kiduzzadt, két szélén is csak rö
viden bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, ktiposak, alig hegyesek, pirosas-geszte-
nyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek, kissé vastag és keményszövetűek; tojásdadok; 
gyakran mindkét végükön csaknem egyenlően elkeskenyedők; rövidke, 
szúrós hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak; a vesz-
szök hegye felé völgyesek vagy csatornásak: szembetünöleg íveltek ; 
gyenge kornkban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban esu -
paszak, simák, bágyadtan fénylők, homályos zöldek; széleiken éles 
fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök 
rövid, vékony vagy középvastag, itt-ott pirossal kissé színezett; in
kább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái majd 
íonálidomtiak, majd igen keskeny lándsásak, fölfelé irányalók, elég 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek, 
mint a vesszőkön levők, laposak, hegyökkel lefelé és félre is görbü
lök, íveltek és széleikkel gyakran lefelé hajlók, csaknem épszélüek. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s Xc S^ct̂ űt;, III. 117. Tudtommal az európai gyü-

mölcsészek közül mások még nem írták le. 
Észrevétel. Mennyire fog beválni ilyen mostoha viszonyok közé, 

milyeneket vidékemen talál ? most még korai volna véleményt koczkáz-
tatnom: de arról meg vagyok győződve, hogy körte-tenyésztésre 
kedvező vidékeken minden tekintetben értékesebb lesz, mint az Izam-
bert-körte, melyhez sok tekintetben hasonlít. 
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241, Muskotályos narancskörte. 
(Orange musquáe; Muskirte Pomeranzenbim.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint Prancziaországban 
már 1600 körűi nagyban el volt terjedve. Napjainkban már egyike az 
ismertebb körtefájuknak mindenfelé, a hol a körtefa díszlik: de 
egyike azon körtefajoknak is, a melyek nem mindenütt érdemlik meg 
az ,egri ' nevet. A gyümölcsészek közül némelyek a fája, némelyek a 
gyümölcse ellen panaszkodnak. Tapasztalatom szerint, itt az alföldön, 
semmi tekintetben sem lehet ellene panasz. Ojtóvesszejét 1871. és 
1872-ben két ízben is megkaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több íz
ben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam aug. első felében; hűvösebb tájakon aug. végén 
és sept. elején. 

Minősége. Nálam csaknem I. rendű csemegegyümölcs; némely 
vidéken csak II. sőt III. rendű gyümölcsnek találták. 

Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alakja. Majd gömbölyded, majd ismét lapos vagy pedig csigás-

gömbalakxi ; elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán néha kissé 
hízottabb is, mint a másikon. Zöme többnyire a középtájra vagy 
kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden göm
bölyödve boltoződik s kelyhénél elég talpasán végződik; szára felé 
pedig elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva boltoződik s majd göm
bölyded, majd tompa kúpos véget alkot. S z á r a rövides, középvastag, 
fás ugyan, de rugalmas, kissé görbe, csaknem végig sárgás zöld; 
majd szűk mélyedéskéböl kiálló s néha egy-egy húsos dudortól ferdé
re nyomott, majd ismét húsos dudorkák közé mintegy erőszakosan 
benyomott. K e l y h e kicsi, zárt vagy félig nyilt; fölálló, keskeny és 
zöldes osztványaival rendszerint mély üregben ülő, melynek falai majd 
finom, majd érdes, cserepes rozsdával takartak, s karimáján szelíd, 
lapos emelkedések észlelhetők, melyek néha elenyészöleg a gyümölcs 
derekára is fölvonulnak. 

Színe. Bőre többnyire elég finom, sima, noha szelíden hovadásos, 
gyöngédtapintatil, finoman hamvas, ledörzsölve elég fényes; elejénte 
sáppadt zöld; értével zöldes czitromsárga napos oldalán is csak kissé 
élénkebb sárga s néha némi igénytelen pirossal is belehelt vagy sza
kadozottan színezett. Pontozata sílrű; egyenlően elszórt, zölddel sze
gett, apró, finom fahéjszínű pettyecskékből álló, inkább vagy kevésbbé 
szembetűnő. Finom, fahéjszínü rozsda-alakzatok elég gyakran mutat
koznak felületén. 

Belseje. Húsa szép fehér, finom, tÖmöttes, roppanós ugyan, de 
teljesen szétolvadó; magtokja körűi sem köves-szemcsés; leve igen 
bő, ezukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos, és fűszeres 
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ízű. Magtokja zárt vagy csak kissé nyilttengelyű; szűk tömlöcskéibeu 
kevés, de többnyire ép, tojásdad, világosbarna magot rejtő. 

Fája. Vígnövésű, erőteljes, edzett; elég korán és igen bőven 
termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő, merev ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel bamar és sűrűn beruházkodnak, szép 
sűrűlorabos, magas gulaalakú koronát alkotó. Jól díszlik vadonczon 
is, birsen i s ; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Vidékem viszo
nyai közt jól érzi magát. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok inkább, 
mintsem középvastagok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók és 
gyakran bnnkósan végződök; egyenesek, noha elég könyökösek ; föl
állók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; síkfölületüek; 
gyenge korukban finoman fehérmolyhosak; ért korukban esiipaszak, 
sárgás vagy zöldes barnák; jókora nagy kerek, sárgás szürke pon
tokkal elég sűrűn, de kevéssé szembetűnőleg pontozottak; rendetlen 
levélközűek. 

Rügyei. Nagyok, szélestalpii kúposak, hegyesek, a vesszőktől el
állók s az erösebb vesszők közepén'sarkantyúsan kiszögellök, aljuk
nál szennyesbarnák, hegyöknél pirosas barnák; elég duzzadt, bordá-
zatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei, Nagyok, tojásdadok vagy hasaskúposak, kissé hegye
sek, sötétbarnával árnyalt pirosasbarnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok ; vékony, de töré-
kenyszövetűek; kerülékesek, többnyire hirtelen elkeskenyedő, hosz-
szas, éles hegyben-végződök; laposak itt-ott hullámosak; a vesszők 
hegye felé azonban kissé völgyesek, íveltek; nyelőkről vízirányosan 
elállók, de hegyökkel lefelé és néha félre is görbülök; gyenge koruk
ban alsó lapjukon és széleiken finoman molyhosak; ért korukban 
esupaszak, simák, ragyogó fényesek, sötétzöldek; széleiken majd 
apró, majd jókora nagy fogakkal elég szabályoson fürészesek. Levél-
nyelök a vesszők alján hosszas, egyebütt középhosszú, elég vastag; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái kes
keny áridomuak, elég hoszak, igen hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, ke
rülékesek, itt-ott pedig hosszas tojásdadok, laposak, alig íveltek, csak
nem épszélűek; hosszú, vékony, rugalmas nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Grosse muskirte Pomeranzenbirn. 
Leírói. D i e 1, Sü-vnoSstsoiíte/n, körték VI. 155. 

J a h n, ií{(it,sk.. Stan96. 9cz BUsfiuiiSa, 11. 49. 
D i t r i e h, cKa/n,d6. de/í Gőstfi. I. 546. A franczia gyü-

mölcsészek, nálam meglevő műveiben az „Orange rouge" hasonnevóül 
vau fölemlítve a Muskatályos narancs körte is, de hibásan ; mert e 
kettő ugy gyümölcsei mint növényzetére nézve különbözik egymástól. 

Észrevétel. Hazai alföldünkön méltónak találom a széles elter
jesztésre; de méltónak találom arra is, hogy hazánkban mindenütt 
tegyünk vele kísérletet s a hol aztán minden tekintetben érdemesnek 
mutatkozik, terjeszszük nagyban is. 



261 

242. Mas Alexandrina. 
(Alexandrine Mas.) 

Származása. E kitűnő téli körtét a halhatatlan emlékű Mas Al
fonz, franczia gyümölcsész nyerte a Nemes kolmár magvairól, melyeket 
1850-ben vetett el Bourg-en bressi terjedelmes kísérleti gyümölcstelepén. 
A magról kelt anyafa 1865-ben mntatta be az első gyümölcseit : de, 
bárha mindjárt kezdetben kitűnőnek találta is magonczát, a szigorúan 
lelkiismeretes szerző még sem kezdette azonnal elterjeszteni. Előbb 
ki akarta tapasztalni tövéről hegyére, hogy mire érdemes az általa 
nyert njdonság ? Négy év miilva aztín neje nevéről elkeresztelve, a 
gyümölcs körülményes leírását és szines ábráját is bemutatta és a fajt 
ojtó vesszőkben elterjeszteni is megkezdette. — Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Louis tertvérektől, Plantiéresból. Próbafámon csak
hamar termőre fordult nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam decembertől martiusig; hűvösebb tájakon május 
végéig is eltart. 

Minősége. Kitünőleg I. rendű esemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kissé szabálytalan hasas körtealaku ; egyik oldalán gyak

ran hízottabb, mint a másikon; rendszerint egyenetlen, buczkos és 
hovadásos-feltiletű. Zöme csaknem középtájra, gyakran pedig kissé 
alább, a kelyhes vég felé esik; honnét kelyhe felé majd inkább, majd 
kevésbbé hirtelen gömbölyödik s kelyhe körűi elég szűk, de lapos ka
rimában végződik, melyre, mint talpára, jól föUítható; szára felé pedig 
elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva és néha behajlást vagy vállat 
is alkotva, többnyire rövid, vastag és rendszerint ferdén álló, 
tompakupos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy pedig kö
zép hosszú, vastag, fás, mindkét végén jeilemzőleg bunkósan vég
ződő ; zöldes, itt-ott foszlányosan barnamázos; a gyümölcs csúcsán 
csaknem a fölszínre, néha pedig némi csekély mélyedéskébe helyezett. 
K e l y h e kicsi vagy középnagy, zárt vagy félignyilt; fölálló, rövid 
szarunemű osztványaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek 
falain szabálytalan lapos ránczok és bordák nyújtóznak a karimára s 
onnan tovább, inkább vagy kevésbbé kiemelkedve a gyümölcs derekára 
is, melynek kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és kemény, hovadásos, de elég sima, 
száraztapintatu; elejénte élénk világos zöld és fényes; értével szal
masárga és bágyadtan fénylő; napos oldalán csaknem aranysárga és 
néha némi gyöngéd pirossal is belehelt. Pontozata sűrű; rendetlenül 
elszórt, igen apró, fahéjszínű pettyecsTíékből álló, elég szembetűnő. 
Finom rozsdaalakzatok itt-ott miitafcko;íaak fölülefcén, kehelyüregének 
falairól pedig ritkán hiányzik a finom szakadozott, fahéjszínű rozsdamáz. 
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Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, 
áttetsző, tömött, teljesen szétolvadó ; magtokja körül sem köves-szem
esés; leve bő, igen cznkros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, 
illatos ós füszeresízzel. Magtokja kissé nyilttengelyű; szűk tömlőcs-
kéiben kevés, de ép, karcsú tojásdad, hegyes, vörhenyes barna magot 
rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésü, de egészséges és edzett; korán, rende
sen és bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beru
házkodnak, elég sűrülombos gulaalakii koronát alkotó. Vadonczon 
inkább díszlik, mintsem birs-alanyon; alkalmas szálas fának is, gula-
fának is; helyben és talajban, ugy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei 
igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, vékonyak vagy középvas
tagok; hegyök felé is csak keveset vékonyodók, de gyakran kissé 
hizottan végződök ; elég egyenesek, noha könyökösek; az oldalt álló 
vesszők néha különfélekép elgörbülök; szelíden bordázottak; fölállók 
vagy éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman fehér-
molyhosak ; ért korukban csupaszak, sárgás zöldek; rendetlenül elhin
tett, apró, tojásdad, sárgás pontokkal elég sűrűn, de nem szembetü-
nőleg pontozottak; elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, rövid kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók, gesztenyeszinűek; elég kiálló, hosszan, de szelíden 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyeí. Középnagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek, szür
kével tarkázott, pirosas gesztenyeszínű pikkelyei egymásra kissé lazán 
borulok. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég vastag és kemény-
szövetűek; hosszas és elég keskeuy-kerülékesek; többnyire hirtelen 
elkeskenyűlt, rövidke, szúrós hegyben végződök; lapos völgyesek, 
hullámosak és gyakran csavarosán elgörbülök; íveltek; nyelőkről kissé 
lefelé konyulok; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért 
konikban csupaszak, igen simák, fényesek, sötét zöldek; széleiken 
éles fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fűrészesek, itt-ott pedig 
csaknem épszélűek. Levélnyelök hosszú vagy csak középhosszú, kö
zépvastag, hajlékony, rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég kifejlő-
döttek, majd rövid áridorauak, majd keskeny lándsásak, szétállók; a 
nyél tövétől gyakran jóval fölebb a nyélre helyezettek, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, többnyire hosszas és 
keskeny tojásdadok, laposak kissé hullámosak; igen hosszú, vékony és 
rugalmas nyelőkről kissé lekonyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s fe Ve/c^&ií, I. 89. lapon. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. E becses téli körte széles elterjesztésre méltó hazánk

ban mindenütt: de alföldünk viszonyai közé talán még inkább beil
lik, mintsem hazánk magasabban fekvő vidékeire. Sokáig kell halasz
tani leszüretelését és csak akkor kell ízlelni gyümölcseit, midőn ezek 
a gyümölcskamrában annyira bágyadttá válnak szinezetökben, hogy 
szinte azt hinné róluk az ember, hogy már tul is vannak érve. 
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243. Mondelle. 
(Beurré Mondelle.) 

Származása. Bizonytalan. Leroy, a ki a gyümölcsök eredetét ki
váló szenvedélylyel kutatta, csak annyit tud e körtefajről, hogy e 
század első felében, Belgiumból, Bauman, vilvorde-i faiskolatulajdo
nos kezdette elterjeszteni. Máig sincs még kellőleg elterjedve a vilá
gon. Ojtóvesszejét Leroy hires faiskolájából, Angersból 1879-ben kap
tam meg. Nálam még nem termett; de Mezö-Tilron, Dörgő Dániel 
barátomnál, a tőlem került vesszőkről már bemutatta gyümölcseit, 
melyekről e fajt körülményes leírásban már is közölhetem. 

Érésideje. Nálunk sept. közepe táján; hűvösebb tájakon oct. 
elejéig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Hasas csigaalaku; bárha egyik oldalán hízottabb, mint 

a másikon ; mégis szép szabályos termetű és egészen síkfölületű. Zöme 
a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hir
telen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül széles, laposas talpban 
végződik; szára felé pedig elejénte szeliden, aztán mindinkább és néha 
némi csekély behajlással is fogyva, rövid és inkább vagy kevésbbé 
tompakúpos végben enyészik el. S z á r a többnyire középhosszú, kissé 
vastag vagy középvastag, fás, tövénél néha kissé húsos, hegyénél bun-
kósan végződő; csaknem végig világosbarna mázzal bevont; a gyü
mölcs csúcsából csaknem annak folytatásaként kiálló vagy húsos emel
kedés mellé, kissé oldalt, a fölszinre helyezett. K e l y h e nyilt; ren
detlenül szétálló, törékenyhegyű, szürkésbarna osztványaival tágas és 
ritkán mély, többnyire szabályosan kikanyarított üregben ülő, mely
nek falain és karimáján ránczos vagy bordás emelkedések nem szok
tak mutatkozni. 

Szine. Bőre vékony, de keménykés, sima, gyöngéd, de szárazta-
pintatu, bágyadtan fénylő; elejénte élénk zöld; értével élénk sárga; 
napos oldalán narancspirossal inkább vagy kevésbbé színezett. Pon-
tozata sűrű; egyenlően elszórt, fahéjsziuü pettyecskékből álló: de 
csak ott szembetűnő, hol az alapszint rozsda nem takarja. Finom, fa-
héjszinű rozsda foszlányosan vagy szakadozottan, néha az egész fölü-
letét fátyolként szokta elborítani. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játsó fehér, íiaom, tömöttes, 
olvadó; magtokja körül köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres-
ízű. Magtokja kissé nyilttengelyű; tömlöcskéiben szép tojásdad, he
gyes, világosbarna, ép magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában vígnövésü; később is egészséges és edzett; 
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korán és igen bőven termő ; fölálló vagy éles szögekben fölfelé törekvő 
később pedig a gyümölcs súlya alatt lefelé görbülő, nyúlánk ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég lombos, de 
kellőleg szellős, giüaalaku koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonezon 
i s ; alkalmas gulafának is, szálas fának is, valamint léczezet melletti 
müvelésre is. Helyben és talajban, ugy látszik, nem válogatós. G-yümöl-
csei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak vagy középvastagok 
s hegyök felé mindinkábbb elvékonyodók, hajlékonyak; elég egyene
sek ; noha kissé könyökösek; kissé bordázottak; fölállók vagy éles 
szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is, ért korukban is csu-
paszak, barnás vagy csaknem vörhenyessárgák ; apróbb-nagyobb, több
nyire kerek, fehéres pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg ponto-
zottak; hosszú levélközüek. 

RÖgyei. Jókora nagyok, hasas kúposak, hegyesek, a vesszőtől 
elállók; szürkével itt-ott tarkázott pirosas gesztenyeszinűek; elég 
duzzadt, kissé bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kissé hosszas kúposak és kissé hegyesek, 
világos gesztenyeszinűek. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag és keményszövetűek; a vesz-
szők alján széles kerülékesek; a vesszők hegye felé csaknem lán-
dsásak vagy keskeny kerülékesek; többnyire rövidke, éles hegyben 
végződök; laposak vagy lapos völgyesek; alig íveltek ; nyelőkről csak
nem vízirányosan elállók; gyenge korukban is, ért korukban is csu-
paszak, simák, elég fényesek, élénk zöldek; széleiken tompa fogakkal 
nem mélyen, és nem szabályosan fíirészesek. Levélnyelök többnyire 
hosszú, vékony, rugalmas; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
hosszak, fonálidomuak, hamar elhullók, Virágrügyet körítő levelei 
hosszasak kerülékesek vagy lándsásak, mindkét végokon elkeskenyedök; 
lapos völgyesek, inkább vagy kevésbbé íveltek; igen apró fogakkal 
sűrűn, de nem szembetünöleg fürészesek; jellemzöleg igen hosszú, vé
kony, rugalmas nyelőkről hanyagul szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y, Siet. Se, fomot. I. 396. 

M a s, í e 'i^&'oiji'C; í l l . 145. Német gyümölcsészek tudtom
mal még nem írták le. 

Észrevétel. E becses körtefaj nagyon megérdemli, hogy vele mi
nél többen és minél több helyt tegyünk kisérletet. A hol aztán a fajt 
valóban becsesnek és tenyésztését nyereségesnek látjuk; tenyész.szilk 
nagyban is. Hogyan fogja magát vidékem mostoha viszonyai közt vi
selni ? azt csak bővebb tapasztalat után mondhatnám meg. 
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244. Nánási korai körte. 
(Préooce de Nánás; Nánáscher Frühbirn) 

Származása. E becses körtót Hajdu-megyében. Nánáson fedezték 
íöl egy, közel százéves, ojtatlanul fölnevekedett fában. Mint igen 
kapós piaezi gyümölcsfajt mind-mind többen kezdik már ott helyben 
elszaporítani. Oláh Gyula*) nánási birtokos, öcsémtől több ízben 
kaptam e fajról mutatóul gyümölcsöket és 1878-ban ojtóvesszőt is. 
A nálam meglevő gyümölcsészeti müvekben e fajhoz hasonlót vagy 
vele azonosnak vehetőt nem találván, mint becses hazai fajunkat 
méltónak találtam arra, hogy körülményes leírásban is megismertessem. 

Érésideje. Július közepétől jul. végéig. 
Minősége. II. rendű csemege és kedvelt piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
Alakja. Gömbalaku vagy tojásdad gömbalaku; egyik oldalán 

kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, honnét mind 
két vége felé egyenlően s csaknem félgömbalakulag boltbzódik; szára 
felé azonban gyakran összébb húzódva fogy s ferdén álló karimában 
végződik. S z á r a hosszii vagy igen hosszú, fás, merev, kissé görbe, 
tövénél húsos, hegyénél bunkósan végződő, sáppadt zöldszinü; a 
gyümölcs sarkán, szűk üregesébe mintegy erőszakosan benyomott 
vagy onnan, csaknem a gyümölcs folytatásaként húsosán kiálló. K e l y h e 
zárt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló vagy egymásra boruló, szaru
nemű, molyhos osztványaival többnyire bemélyedés nélkül, a gyümölcs 
fölszinén ülő. 

Szine. Bőre kissé vastag, sima, bágyadtan fénylő; elejénte hara
gos fűzöld; értével sárgás vagy zöldes sárga; napos oldalán néha 
némi gyöngéd pirossal belehelt. Pontozata sűrű; többnyire csak a bőr 
alul áttetsző, sötétzöld pettyecskékböl álló. Rozsda-alakzatok nem for
dulnak elő fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, nem finom; 
elejénte roppanós; teljes értével csaknem olvadó és pezsgő; magtokja 
körül kissé köves-szemesés; leve elég bő. igen czukros, alig észre
vehető savanynyal, finoman illatos, kellemes füszeresízű. Magtokja 
zárttengelyű; tömlőcskeiben hosszas, hegyes, lapos, feketés, ép, több
nyire azonban idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Oláh Gyula szerint, a ki az ojtatlanul fölnevekedett öreg 
anyafát és az erről ojtott fiatalabb fákat vette vizsgálat alá, fiatal 
korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, egészséges és 

*) Oláh Q-yula, öose a gyümölczészeti szenvedélyéről széles körben ismert, 
tiszabüdi birtokos, OUb Károlynak (f. 1884. mart. 23.), a ki a legjelesebb gyümölcs
fajokból gazdao; gyüjtemónynyel birt. Valamint bátyja gyűjtögette, ugy ö is szen-
vedélylyel gyűjtögeti a nemes gyümölcsfajokat. 
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edzett; idSjártával elég nagy fává növő; elég korán, rendesen és 
bőven termő; föl és szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól bernházkodnak, elég lombos, de elég szellős koronát 
alkotó. Vadonczon igeu jól díszlik; legalkalmasabb szálas fának; mert 
erős ágai a termés súlya alatt sem esüggenek lefelé. Mindenütt jól 
díszlik. Gyümölcsei igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, igen vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók; egyenesek, noha elég könyökösek, 
merevek, bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; gyenge 
korukban sűrűn fehérmolyhosak; ért liorukban is csak itt-ott esupaszak, 
olajszin sárgásbarnák, napos félőkön világos vörössel kissé szinezettek ; 
apró, kiemelkedő, többnyire kerek, fakó pontokkal ritkásan és nem 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

RÜgyei. Középnagyok, szélestalpu kúposak, laposhátuak, kissé 
hegyesek, a vesszőtől kissé elállók ; pikkelyeik egymást lazán takarók, 
fehér - molyhosak, pirosas barnák; jól kiemelkedő, bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek kissé hosszas kúposak, alig hegyesek; al
juknál szürkések, hegyöknél pirosas gesztenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; kissé vastag és igen ke-
ményszövetűek; rövid tojás alakúak; itt-ott kerülékesek; hirtelen el
keskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; laposvölgyesek; kissé 
íveltek, széleiken hullámosak; gyenge korukban alul-fölül sűrűn fe
hérmolyhosak ; még ért korukban sem egészen esupaszak, bágyadtan 
fénylők vagy csaknem fénytelenek, homályos fűzöldek; széleiken nem 
fogazottak, hanem épszélüek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, 
elég vékony, rugalmas; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé 
álló. Levélpálhái fejletlenek, igen hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei többnyire mind kerülékesek, kissé völgyesek, hullámosak, ép
szélüek; fölfelé álló, hosszas vékony, rugalmas nyelőkről, kissé ível
ten szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal, ekkoráig még senkisem irta le. 
Észrevétel. Nálam a próbafán jól díszlik és termett is már; en

nélfogva bizton hiszem, hogy vidékem viszonyai közé is jól beillik. 
Népes városok mellett, piaczi elárusításra méltó volna hazánkban 
mindenütt nagyban is tenyészteni. 
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245. Nelís tudor. 
(Docteur Nélis; Doctor Nelis.) 

Származása. E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoignebán, 
(Belgium). Ojtatlanul fölnevelt anyafája 1847-ben termett először. 
Gyümölcseit finomízüeknek s fáját termékenynek és így terjesztésre 
méltónak találván, a Virgiualban lakó Nelis tudor nevéről keresz
telte el és kezdette elterjeszteni. Napjainkban már meglehetősen el 
van terjedve mindenfelé. Ojtó vesszejét 1870-ben kaptam Kolozsvárról, 
Veress Perencz, fényképésztől, a ki a fajt ojtóvesszőkben, magától, 
Grégoire-tól, Belgiumból kapta volt. Fajiamon több ízben termett 
már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon novem
berig is elhiizódik. 

Minősége. A nálam termett gyümölcsöt csaknem kitüuöleg I. 
rendű csemege gyümölcsnek találtam. 

Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Alakja. Tojásdad kúpos; néha tojásdad gömbalaku; szabályosan 

boltozott síkfölületű; néha azonban egyik oldalán kissé hízofctabb, 
mint a másikon. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körül elég széles, sík karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább, de behajlás nélkül 
fogyva, ferdén álló, szűk karimában enyészik el. S z á r a rövides vagy 
középhosszií, elég vastag vagy középvastag, fás, bunkósan végződő, 
sárgás zöld, itt-ott barnamázos; a gyümölcs sarkán, inkább vagy ke
vésbbé szűk mélyedéskéböl kiálló, néha pedig csaknem a fölszínre 
helyezett. K e l y h e elég nagy, nyílt; többnyire csillagalakúlag szét
terülő, szürkésbarna, rövid, szarunemü osztványaival szépen kikanya
rított tágas, lapos és nem mély üregben ülő; melynek falait s néha 
karimája egy részét is, finom, sugaras rozsda szokta eltakarni. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos zöld; értével zöldes sárga; napos oldalán 
is csak kissé élénkebb sárga s néha némi gyöngéd pirossal színezett. 
Pontozata sűrű; igen apró, zölddel szegett, barnás pettyecskékből 
álló, alig szembetűnő. Finom rozsdaalakzatok néha-néha mutatkoznak 
nemcsak kelyhes végén és szára körül, hanem egyebütt is fölületén. 

Belseje. Húsa fehéres, igen finom, olvadó; magtokja körűi is alig 
észrevehetőleg köves-szemesés; leve igen bő, igen ezukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízü. 
Magtokja zárt-fcengelyü; tömlöcskéiben jókora nagy, laposra nyomott, 
tojásdad, világosbarna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Kedvező helyen vígnövésü; nálam csak mérsékelten növő, 
elég edzett; elég korán, de nálam csak mérsékelten termő; fölálló, vagy 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beriiházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős gulaalaku 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsaianyon ; gulaíának 
és törpeíának alkalmasabb, mintsem szálasfának; kellőleg nyirkos 
talajban díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középboszak, elég vastagok vagy közép
vastagok, begyök felé mindinkább elvékonyodók; elég egyenesek, 
noha könyökösek; bordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben föl
felé törekvők; gyenge korukban elég sűrűn és finoman fehérmoly-
hosak; ért konikban csupaszak, zöldes vagy sárgás-barnák; napos 
félőkön pirosas-barnák; apró kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn, de 
kevéssé szfembetünőleg pontozottak ; rendetlen, többnyire azonban elég 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, elég sovány kúposak, he
gyesek, a veszőtöl inkább vagy kevésbbé elállók; szűrkével tarkázott 
vörhenyes-barnák; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, tojásdad kúposak, 
hegyesek, simák, pirosas barnák; aljuknál szürkével tarkázottak. 

Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de elég kemény-szövetüek; a 
vesszők alján hosszas tojásdadok; a vesszők hegye felé lándsásak; 
lassudan elkeskenyedő, inkább vagy kevésbbé hosszas, éles hegyben 
végződök; csatornásak, íveltek; gyenge korukban finoman molyhosak; 
ért korukban csiipaszak, simák, elég fényesek, sötétzöldek;' széleiken 
éles fogakkal elég sűrűn és elég szabályosan íürészesek. Levélnyelök 
hosszas vagy középhosszú, elég vékony vagy középvastag, merev; 
majd éles, majd nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, 
vékony fonálidomuak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei igen 
hosszú és keskeny tojásdadok, lapos völgyesek, íveltek; hosszú, ru
galmas nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i V o r t, €í/nna(. 9a, •pomot. IV. 87. 

L e r 0 y, S>ict. 9& foonoL I I . 39. 
Mas , jCe Q'er^et;. III . 171. sz. alatt. 
J a h n , dCünU. SCan96. 9c^ BCM. VII. 425. és mások. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, milyenek vidékemen 
uralkodnak, nem való e faj sem; mert itt gyümölcsöző szervei ugy 
a talajbeli, mint a levegőbeni nyirkosság hiánya miatt, lassankint 
előbb elhalnak, hogysem virágot és gyümölcsöt hozhatnának. Körte
tenyésztésre alkalmas vidéken méltó volna, hogy minden kertben he
lyet juttassunk számára. 
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246. Nyári czukorkörte. 
(Sucró d'áté; Sommer-Zuokerbirn.) 

Származása. E becses körte valószínűleg hazai gyümölesünk. Vi
dékemen több helyt előfordul. A nálam meglevő gyümölcsészeti mű
vekben hozzá hasonló vagy vele azonosnak vehető körte-fajt hijjába 
kutattam. Mint terjesztésre méltó becses gyümölcsöt, melyre engem 
még 1868-ban bold. Simay Kristóf, lelkes kertbarát tett figyelmessé, 
jónak _látom itt is bővebben megismertetni. 

Erésidejé. Augustus első felében. 
Minősége. II. rendű csemege és igen jó háztartási és piaczos gyü

mölcs. 
Nagysága. Kicsiny vagy kisded. 
Alakja. Tojásdad körtealakú; egyik oldalán gyakran hízottabb 

és emelkedettebb, mint a másikon; különben elég síkfelületű. Zöme 
majd középtájra, majd kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
szára felé elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva, vállat alkot s rövidke 
nyakszerű kúpos végben enyészik el; kelyhe felé pedig szelíden gömbö
lyödve boltozódik s többnyire igen ferde és szűk karimában végződik, 
melyen ritkán bír megállani. S z á r a hosszú vagy hosszas, vékony, 
fás, de elég hajlékony, görbe és kissé bunkósan végződő, csaknem 
egész hosszában sápadt zöld; a gyümölcs csúcsából, csaknem ennek 
folytatásaként, ferdén kiemelkedő vagy húsos dudortól ferdére taszí
tott. K e l y h e nyílt; csillagalakúlag szétterülő, keskeny, sárgás, vagy 
szürkés osztványaíval majd egészen a fölszínre vagy csak igen szűk 
és sekély üregesébe helyezett. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngéd tapintatú, bágyadtan 
fénylő; elejénte sápadt zöld; értével sárgás zöld; napos oldalán ozit-
romsárga és nagy ritkán, némi igénytelen pirossal belehelt. Ponto-
zata ritkás, alig észrevehető. Rozsda csak elvétve és ott mutatkozik 
fölületén, hol a bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. 

Belseje. Húsa szép fehér, félfinom, tömöttes, kissé roppanós; 
magtokja körül finoman köves-szemcsés; leve bő, igen czukros, gyön
géd savauynyal emelt, kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Mag
tokja zárttengelyíi; tágas tömlőcskéiben hosszas, karcsú, tojásdad, 
világosbarna, ép, többnyire azonban idétlen magot rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges igen edzett ; elég korán és csaknem 
évenkint rendesen és igen bőven termő ; fölálló vagy éles szögekben 
fölfelé törekvő, de időjártával szétálló, számos ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel igen jól beruházkoduak, sűrű-lombos, terjedelmes 
gulaalaku koronát alkotó. Vadonczon igen jól díszlik; alkalmas gula-
fának is, szálas fának is. Helyben és talajban, ugy látszik, éppen nem 
válogatós. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 
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Vesszei. Számosak, elég hosszak, vastagok vagy középvastagok 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; egyenesek merevek; könyökösek; 
szelíden bordázottak; fölfelé állók; gyenge korukban ritkásan, és fino
man molyhosak; ért korukban csupaszak, olajszínű sárgák; apr<5, 
kerek, fakópontokkal nem sűrűn és nem szembetűnöleg pontozottak; 
rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, hegyesek, a vesszőtől in
kább vagy kevésbbé elállók; szürkével sűrűn tarkázottpírosasbarnák; 
elég kiálló, szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszas-kúposak 
tojásdadok, hegyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek, vastag és keményszövetűek; többnyíre visszás 
tojásdadok vagyis nyelők felé elkeskenyedők, hegyök felé pedig kiszé-
lesedők; többnyire igen rövid, szúrós hegyben végződök; laposak 
vagy lapos völgyesek, kissé íveltek; itt-ott hullámosak; nyelükről 
rendetlenül elállók; gyenge korukban finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, simák elég fényesek, világos vagy csaknem sárgás zöldek ; 
széleiken lapos fogakkal alig észrevehetőleg és szabálytalanul foga-
zottak vagy csaknem épszélűek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas ; 
fölebb azonban mind-mind rövidebb, vékony vagy középvastag, rugal
mas; hanyatt görbülten fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonál vagy 
áridomúak; a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek; kevéssé 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kerülékesek vagy lán-
dsásak, csaknem laposak, széleiken hullámosak; igen hosszú, vékonyka 
rugalmas nyelőkről ívelten lefelé csüggök. 

Kasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még senki sem írta le ekkoráig. 
Észrevétel. Mint nyersen való éldeletre is kellemes, szép fehér 

és keménykés húsa miatt pedig czukorba főzésre igen kapós gyümöl
csöt, nagy városok mellett, méltó volna nagyobb mennyiségben tenyész
tenünk. Még vidékem mostoha viszonyai közt is hálásan fizeti meg a 
helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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247. Nyári kobakkörte. 
fCalebasse d'été.) 

Származása. E kitűnő körtét Esperen őrnagy 1844-ben, 
magról nyerte Malinesbau, (Belgium). Fraucziaországban érdeme sze
rint el van már terjedve. Német gyiimölcsószek, ngy látszik, figyelmen 
kivül hagyták egész napjainkig. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a 
Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámou 
több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Aug. közepétől aug. végéig. 
Minősége. Kitünöleg I. rendű csemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Hosszas körte vagy kobakalaku; elég sík, többnyire 

azonban hovadásos-fölűletű. Zöme a középtájnál jóval alább, a kely-
hes vég felé esik; honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozó-
dik s kelyhe körűi laposas, de ferdén álló karimában végződik, me
lyen ritkán bir megállani; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
behajlással is fogyva, hosszas és inkább vagy kevésbbé karesn, több
nyire ferdén álló kúpos véget alkot. S z á r a hosszas, középvastag, 
fás, de hajlékony, tövénél húsos, hegyénél bunkósan végződő, több
nyire görbe és félre is csavarodó; a gyümölcs csúcsából, annak foly
tatásaként kiálló vagy a fölszínről, húsos dudorok mellől, ferdén kie
melkedő. K e l y h e uyilt; csillagalakulag szétterülő, de törékeny-
hegyű, hosszas osztványaival, melyek néha hiányzanak is, szűk és se-
kélyke mélyedésbe helyezett, melyet osztványaival egészen eltakar. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés; elég gyöngédtapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás világos zöld; értével sárga némi 
zöldes árnyalattal; napos oldalán földvörössel kissé színezett s áttet
sző, finom rozsdával is fátyolozott. Pontozata elég sűrű, zölddel sze
gett, szűrkés petytyecskékből álló, kevéssé szembetűnő. Rozsdafoltok 
vagy alakzatok gyakran mutatkoznak tölűletén, különösen pedig a 
gyümölcs kelyhes és száras végén. 

Belseje. Húsa fehéres, csaknem áttetsző, finom, olvadó; mag
tokja körűi is csak alig észrevehető]eg köves-szemcsés; leve igen bő, 
igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízű. 
Magtokja csaknem zárttengelyű; tömlöcskéiben hosszas, karcsú, mind
két sarkán hegyesen végződő, barnás, ép magot rejtő. 

Fája. Vígnövésü, erőteljes, edzett; elég korán és elég bőven 
termő; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé törekvő, de idő
jártával szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház
kodnak, szép lombos, nagy, gulaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen 
is, vadonczon is; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Mindenütt 
jól díszlik : de gyümölcseit kellő nagyságra kifejleszteni, — főkép vi-
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dékem mostoha viszonyai közt, — csak esős évjárással képes. G-yii-
mölcsei jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok ; 
hegyök felé is csak keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha kö-
nyökösek; alig észrevehetőleg bordázottak; fölállók vagy nyílt szö
gekben fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn féhérmolyhosak , 
ért korukban csupaszak, zöldes sárgák, napos félőkön itt-ott sötét pi
rossal színezettek; jókora nagy, többnyire kissé hosszas, fakó pon
tokkal elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozattak; rendetlen, több
nyire azonban hosszít levélközűek. 

RÜgyei. Középnagyok, szélestalpn knposak, alig hegyesek, a vesz-
szőtöl elállók; egymást lazán takaró pikkelyeik szürkével árnyalt vilá
gosbarnák ; majd alig, majd eléggé kiálló, csaknem bordázatlan 
talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok, nem vastag, de elég keményszövetüek; 
hosszas tojásdadok vagy kerülékesek; lassudan elkeskenyedő, rövidke, 
szxirós hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; inkább vagy 
kevésbbé íveltek; gyenge kornkban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, simák, fényesek, világos zöldek; széleiken. apró, tompa 
vagy kissé éles fogakkal ritkásan és szabálytalanul fürészesek. Levél-
nyelők a vesszők alján hosszas, fölebb pedig mind-mind rövidebb, 
elég vastag, inkább vagy kevésbbé nyílt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái áridomuak vagy keskeny lándsásak; a nyél tövétől kissé fölebb 
a nyélre helyezettek, nem tartósak. Virágrügyet körítő levelei több
nyire nagyobbak és hosszabbak, mint a vesszőkön levők, laposvöl-
gyesek, hegyökkel félrecsavarodók, csaknem épszélüek; főlálló, hosszú, 
hajlékony nyelőkről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i V 0 r t, €í/n/na(. 9e fomcC. VII . 9. 

L e r o y , Qict. 9c pomcí. I. 518. 
Mas , S& '^ar^at: II. 55. A német gyümölesészek tudtom

mal még nem írták le. 
Észrevétel. Vidékemen csak kedvező évjárással terem mérsékel

ten ; de kellőleg nyirkos talajban, hiszem, hogy hazánkban is minden
ütt bőven és szép gyümölcsöket fog teremni. Gyümölcsei érett koruk
ban sem egy könnyen szotyósodnak s Bivort szerint, a gyümőlcska-
marában, két hétig is épségben elállanak. 
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248. Német nemzeti bergamot. 
(Belle sans pepins; Deutsche national Berja;amotte.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Németországban és Franczia-
országban rég idő óta ismeretes már; de el van terjedve egyebütt is 
mindenfelé a világon, a hol mérsékelt égövi gyümölcsöket tenyész
tenek. Ojtóvesszejét 1871 óta több hiteles helyről is meghozattam; 
de vidékem mostoha viszonyai közt nem volt még képes nálam gyü
mölcseit bemutatni. Fajom valódisága azonban kétségtelen; mert nö
vényzete teljesen egyezik a leírásokkal. Gyümölcsész barátaim közül 
többen is küldöttek hozzám leírásra alkalmas gyümölcspéldányokat: 
tehát nekik köszönhetem, hogy körülményes leírásban már is bema
tathatom e jeles körtefajt is. 

Érésideje. Sept.; hűvösebb tájakon oct. közepéig is eltart. 
Minöséoe. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy, vagy jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban mindkét végén belapított 

gömbalakú; néha tompa csigaalakií; egyik oldalán gyakran hízottabb, 
mint a másikon; különben elég szabályosan boltozott síkfölületü. 
Zöme majd a középtájra, majd kissé alább, kelyhes vége felé esik, 
honnét kelyhe felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül 
inkább vagy kevésbbé széles laposas karimában végződik; szára felé 
pedig szelíden fogyva boltozódik s többnyire szűkes karimában fogy 
el. S z á r a hosszú vagy 'csak hosszas, vastag vagy középvastag, fás, 
gyakran mindkét végén bunkós, csaknem végig fényes, vörhenyes 
mázzal befuttatott; többnyire szűk és ritkán mély üregbe helyezett s 
néha hilsos emelkedéstől kissé félre nyomott. K e l y h e elég nagy, 
nyilt vagy félignyilt; fölálló, rövid, szaninemű osztványaival rend
szerint tágas és majd sekély, majd eléggé mely üregben ülő, mely
nek karimája szelíden hullámos xigyan, de a gyümölcs derekára bor
dás emelkedések soha sem nyúlnak föl. 

Színe. Bőre finom, sima, noha szelíden hovadásos, száraztapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejéute világos zöld; értével zöldes sárga; napos ol
dalán aranysárgával s néha némi földvörössel színezett. Pontozata 
igen sűrű; többnyíre zölddel szegett, finom, apró, barna pettyecskékböl 
álló, elég szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak elvétve fordulnak elő 
fölületén; de kehelyűregének falain néha mutatkozik némi áttetsző 
finom rozsdamáz. 

Belseje. Hilsa szép fehér, elég finom, olvadó; magtokja körül is 
csak finoman köves-szemcsés; leve bő, igen cziikros, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízű. Magtokja 
csaknem zárttengelyű; szűk és többnyire hibásan képződött tömlöcs-
kéiben néha egy-két ép, feketés, tojásdad, többnyíre azonban idétlen 
magot rejtő. 

18 
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Fája. Fiatal korában vígnövésíí, később is egészséges és edzett; 
ha nem korán is, de aztán a neki kedvező helyen igen bőven termő; 
nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól berubázkodnak, elég lombos, de szellős, gömbalaku ko
ronát alkotó, VadoDCzon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas 
szálas fának és nyesés alatt tartva, más alakú fáknak is. Mély termő-
rétegű kellőleg nyirkos talajban díszlik és terem legjobban. Kertem 
könynyen kiszáradó, laza talajában nem képes teremni; mert itt 
gyümölcspeczkei lassankint elhalnak s a fa egész életereje az ághe
gyek föntartására szorítkozik. Mondják, hogy gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy kö
zépvastagok; hegyök felé lassudan elvékonyodók; elég egyenesek, 
noha szembetünöleg könyökösek; nem bordázottak; fölállók vagy 
nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn és finoman 
fehér molyhosak; ért korukban is nagy részt hamvasak, olajszíu bar-, 
nák ; apró, kerek, itt-ott hosszas, fehér pontokkal ritkásan és nem 
szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, tompahegyüek, csaknem egészen a 
vesszőhöz lapulók ; szürkével kissé tarkázott setét gesztenyeszínüek ; 
majd alig kiálló, majd elég duzzadt, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, elég hegyesek, pirossal kissé 
árnyalt barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; vastag éa kemény-
szövetüek; kerülékesek vagy pedig széles tojásdadok, a vesszők hegye 
felé pedig csaknem lándsásak; szabályosan elkeskenyedő, inkább vagy 
kevésbbé hosszas, éles hegyben végződök; többnyivé völgyesek vagy 
csatornásak; íveltek és többnyire hiillámos-szélüek, hegyökkel erősen 
lefelé görbülök ; gyenge korukban alul-fölül sűrűn fehér molyhosak; 
ért korukban csupaszak, simák, fényesek, elég sötét-zöldek; széleiken 
nem fogazottak, hanem mind épszélüek. Levélnyelök többnyire rövid, 
elég vastag, merev ; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái elég hosszak, fonál-
idomuak; rendszerint a vessző mellett fölfelé állók, elég tartósak. Vi-
rágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak, hosszabbak és széle
sebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak; hosszas, rugalmas 
nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Belle de Bruxelles ?ans pepins; Bergamotte de 
Bruxelles; Bergamotte sans pepin ; Gracieuse; Siedenburger But-
terbirn stb. 

Leírói. D i e 1, il{(íx,no6stsoiit<in, almákat és körtéket tartalmazó 
IV. 145. 

J a h n, SUivstz. SCandéucA 9ez &C'stfi. I I . 87. 
L e r o y, Síict. de, fomot. I. 193. 
M a s , Za ^et^cv, II. 91. és sokan mások is. 

Észrevétel. Nagy és szemnek-szájnak tetsző gyümölcsei végett 
megérdemli, hogy az alföldön, nagyobb folyóvizeink mellékén, a föl
vidéken pedig mindenütt tegyünk vele kísérletet s a hol minden 
tekintetben becsesnek mutatkozik; tenyészszük nagyban is. Vidékem 
mostoha viszonyai közt sohasem lesz képes kifizetni a helyet, melyet 
a kertben elfoglal. 
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249. Olivér, 
(Olivier d© Serrss.) 

Származása. E kitűnő körtét Boisbimel, roiien-i gyümölcsész 
nyerte a Fortunáta magvairól, Frankhonban. Magonczának első gyü
mölcseit a hatvanas évek elején mutatta be Boisbunel a párisi ker
tész-társulatnak, hol kitűnő gyümölcsnek találták s mint ilyent, 
széles elterjesztésre ajánlották. Olivier de Serres, kinek nevéiöl nevezte 
el a franczia gyümölcsész e körteíajt, 1539-ben született és 1619-ben 
halt el. Neve általánosan tisztelt név a franoziák előtt. A földművelés 
előmozdítása körül szerzett érdemeiért »A földművelés atyja« nevét 
kapta a francziáktól. Ilyen tisztelt névre keresztelt gyümölcs aztán 
csakhamar elterjedt Francziaországban: de megérdemli, hogy min
denfelé elterjedjen a világon; mert valóban méltó arra a névre, a 
melyet visel. Ojtóvesszejét 1870-ben Veress Ferencz fényképésztől 
kaptam Kolozsvárról, a kihez a faj egyenest Boisbuneltöl, Rouenból 
került._ Nálam több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésídeje. Nálam november, december; hűvösebb tájakon mar-
tiusig is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; többnyire azonban jóval nagyobb is. 
Alakja. G-ömbölyded vagy két végén belapított gömbalakú; sza

bálytalan, bordás, buczkós felüJetü. Zöme középtájra esik, honnét 
mindkét vége felé csaknem egyenlően, de száras vége felé mégis 
kissé összébbhúzódva boltozódik s kelyhes végén rendszerint széle
sebb karimában fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy 
rövides, elég vastag, fás, bunkósan végződő, csaknem végig pirosas
barna mázzal bevont; szűk és mély üregbe helyezett; melynek kari
mája ritkán sík, hanem ormós emelkedésektől többnyire megszagga
tott. K e l y h e középnagy, zárt, néha félignyilt; fölálló, rövid, szaru
nemű osztványaival majd tágas, majd szűk, de többnyire elég mély 
üregben ülő, melynek falait lapos barázdák osztják széles lapos bor
dákra, melyek a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekded-
ségét megzavarják és a gyümölcsöt mintegy gerezdessé teszik. 

Szine. Bőre elég vastag, de nem durva, elég sima; majd kissé 
érdes, majd csak száraztapintatú; bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt
zöld ; értével bágyadt czitromsárga; napos oldalán csaknem arany
sárga s néha-néha némi igénytelen pirossal is belehelt. Pontozata 
sűrű; egyenlően elszórt apróbb-nagyobb, fahéjszinű pettyecskékből 
álló, elég szembetűnő. Hálózatos rozsdaszakadékok majd minden gyü
mölcsön fordulnak elő; szár és kehelyüregének falait rendszerint bar
nás fahéjszínű rozsda szokta borítani. 

18* 
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Belseje. Húsa fehéres, de bőre alatt kissé sárgásba játszó, finom, 
tömött, olvadó; magtol<ja körül kissé köves-szemcsés; leve bő, ezuk-
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és füszeresízű. 
Magtokja kissé nyiltteagelyű; tömlöcskéiben egy-egy tojásdad, rö-
vidhegyű, sötétbarna, ép magot rejtő. 

Fája. Mérsékeltnövésű, de egészséges és elég edzett; korán és 
elég bőven termő; fölálló vagy rézsunt elálló ágaival, melyek gyü
mölcsöző szervekkel vagyis gyümölcsvesszökkel és peczkekkel hamar 
és jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, szabálytalan 
koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas bokoralakú 
vagy másféle formafanak és, korona magasságban ojtva, szálas fának 
is; kellőleg nedves iszapföldben tenyészik legvígabban és terem leg
szebb gyümölcsöket, melyek aztán jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé elvékonyodók; ritkán egyenesek, igen könyökösek, merevek, ren
detlenül föl- és szétállók; gyenge kórnkban sűrűn és finoman fehér-
molyhosak ; ért kórnkban csupaszak, zöldesbarnák; igen apró, kerek 
fakó pontokkal elég sűrűn, de nem szembetünőleg behintettek; rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu kúposak, kissé hegyesek, a 
vesszőtől jói elállók s néha sarkanytyúsan kiszögellök; szürkével tar
kázott sötétbarnák; többnyire igen kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Nagyok, hasas kúposak, elég hegyesek, pirossal ár
nyalt sötétbarnák; pikkelyei itt-ott egymásra lazán borulok. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok, igen vastag éskemény-
szövetűek; tojásdadok vagy lándsás tojásdadok, vagyis mindkét végo
kon elkeskenyedők; többnyire rövidke, éles hegyben végződök; i t t-
ott laposak és hullámosak, többnyire azonban völgyesek; szelíden 
íveltek és néha csavarosán elgörbülök; a vesgzőtől rendetlenül elál
lók ; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, bágyadtan fénylők, világos- vagy sárgás-zöldek; széleiken jó
kora nagy, többnyire tompa fogakkal elég szabályosan f űr eszesek. 
Le/élnyelök hosszas, elég vastag, rugalmas; majd vízirányosan el-, 
majd elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fejletle
nek, fonálidomuak, szétállók, hamar elhullók. Virágrügyet körítő le
velei laposak, keskeny kerülékesek, hullámosak; itt-ott csavarosán 
elgörbülök; igen hosszú, hajlékony nyelőkről rendetlenül szétállók és 
lefelé csüggök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y, Qict. 9e. fxymoí., II. 477. 

M a s, i^ 9?&z^e,i>, I. 67. 
0 b e r d i e ck, dcCustz. SCandS. 9e.z OSstL pótfüzete 181. lapján. 
Dr. L u c a s E d e , ifííush. MonaísUfíe. 1870. évf. 233. 

lapján a gyümölcs sikerült szines ábrájával. 
Észrevétel. Hazai éghajlatunk alatt eredeti finomságát mindig 

képes kifejteni e faj. Oberdieck északi Németországban nem találta 
miudenkor olvadónak: de én hiszem, hogy hazánk északi vidékein is 
olvadó hvisu lesz mindenkor. Széles elterjesztésre jó lélekkel ajánlha
tom ; bárha könnyen kiszáradó, laza talajomban keyésbbé termékeny
nek mutatkozott is, mint kedvezőbb talajban mások tapasztalták. 



277 

250. Oberdieck kobakja. 
(Calebasse Oberdieck ; Oberdieok's Flaschenbirn.) 

Származása. E jeles körtét Leroy nyerte magról 1863-baii, An-
gersi hires faiykolájában s kora legkitűnőbb gytimölcsészének, bold. 
Oberdieck snperintendensnek nevéről elkeresztelve, 1865-ben kezdette 
elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktöl, Jeinsenböl. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódiságáról elég módom volt 
meggyőződnöm. 

Érésídeje. Sept. közepe táján; hűvösebb tájakon oetober végéig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű ; néha kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Nagy; néha csak középnagy. 
Alakja. Változó ; többnyire azonban hosszas körte- vagy ko

bakalakú ; többnyire szabálytalanul boltozott, szelíden hovadásos és 
buczkos fölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, 
honnét kelyhe felé majd szelíden, majd hirtelen fogyva boltozódik ; 
s többnyire szvik és ferdén álló karimában végződik; szára felé pedig 
elejénte szelíden, aztán behajlással is, inkább vagy kevésbbé fogyva, 
többnyire hosszas, hegyes vagy tompakiípos végben enyészik el. 
S z á r a középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, tövénél húsos, 
görbe vagy félrecsavarodó; a gyümölcs csiicsából hnsosan kiemelkedő 
vagy húsos emelkedéstől egészen ferdére taszított. K e l y h e nyilt 
vagy félig nyilt; fölálló vagy egymás felé összehajló, rövid, szarune-
mű osztványaival a gyümölcs sarkán csaknem a fölszínre helyezett 
vagy ránczos emelkedésektől körűivett, csekélyke mélyedésben ülő, 
melynek karimájáról szelíd, lapos bordák nyúlnak elenyészőleg a gyü
mölcs derekára és annak egyik oldalát gyakran hízottabbá teszik, 
mint a másikat. 

Szfne. Bőre finom, sima, noha szelíden hovadásos; gyöngédta-
pintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt fűzöld ; értével zöldessárga, 
napos oldalán, néha igénytelen pirossal színezett. Pontozata elég sűrű; 
zölddel szegett, fahéjszinű pettyek alakjában jelenkező, alig szembe
tűnő. Rozsda csak kehely-üregének falain és néha szára körűi, de 
egyebütt ritkán mutatkozik felületén. 

Belseje. Húsa szép fehér, igen finom, teljesen szétolvadó; 
magtokja körűi sem köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, gyöngéd ^ 
savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízíi. 
Magtokja csaknem zárttengelyű; tömlőcskéiben hosszas tojásdad, fe
ketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésű, erőteljes, edzett; elég korán, nem rendesen, de 
elég bőven termő; íölálló vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrűlom-
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bos, szép giilaalakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; 
nagy gyümölcsei végett alkalmasabb gulafának, mintsem szálas fá
nak. Mindenütt jól díszlik. Kár, hogy gyümölcseit az erősebb szelek 
könnyen letizedelhetik! 

Vesszei. Számosak, hosszak, elég vastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók és hegyöknél, gyakran, bunkósan végződök; 
egyenesek, noha könyökösek, bordázatlanok; mereven fölíelé állók 
vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban, még 
hegyök fele is csak gyéren s alig észrevehetőlég molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, olajszín-barnás zöldek ; apróbb nagyobb, kerek vagy 
itt-ott hosszas fakó pontokkal elég sűrűn, de kevéssé szembetűnöleg 
pontozottak; többnyire rövides levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók és az erősebb hajtások derekán csaknem sarkantyú-
lag kiszögellők; szürkével és pirossal árnyalt sötétbarnák; jól kiemel
kedő, csaknem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kúpos tojásdadok, 
kissé hegyesek; szürkével és sötétbarnával tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. A vesszők alján jókora nagyok, fölebb pedig csak kö
zépnagyok; nem vastag, de elég keményszövetűek; lándsás tojásdadok 
vagy széles lándsásak; majd hirtelen elkeskenyedő, rövidke, majd 
szabályosan elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; lapos völ
gyesek, alig íveltek, hegyekkel lassudan félrecsavarodók; gyenge ko
rukban is csak széleiken s idegzetökön finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, simák, szép fényesek, sötét zöldek vagy élénk zöl
dek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal sekélyen fűrészesek. Levél-
nyelök középhosszú, a vesszők alján pedig elég hosszú, középvastag, 
hajlékony; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfele álló. Levél-
pálhái fonálidomiiak, fölfelé állók, nem tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei, majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, 
csaknem laposak, hosszú, rugalmas nyelőkről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y, Qict. 9& pomoí. I. 520. 

M a s , aPeymof. ^énétiáíz, Y. 1 1 3 . 
O b e r d i e c k , Must. SCanQl 9&z 0ML pótfüzete 115. 

lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Hazánk hegyes vidékeire, hol az erősebb szelek el

len több ótalmat találhat, inkább való e jeles körtefaj, mintsem az 
alföldre. It t csakis olyan helyeken járna tenyésztése haszonnal, a hol 
a fa az erősebb szelek ellen erdő vagy magas épületek által védel
mezve van. 
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251. Pertusati. 
Származása. E jeles körtét Leroy nyerte magról 1867-ben An-

gersban s Pertusati gróf, jeles olasz gyümölcsész nevéről elkeresztel
ve, 1869-ben kezdette elterjesztem. Még napjainkban is folyvást az új
donságok közé tartozik. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-
Louis testvérek gyümölcstelepéről, Plantiéresból. Fajfámon több ízben 
termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. September; hűvösebb tájakon novemberig is eltart. 
Minősége. I. rendű esemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; néha kisebb is. 
Aíaiija. Majd szabálytalan gömbalaku, majd hasas és tompacsiga-

alaku; egyik oldalán többnyire hízottabb, mint a másikon. Zöme kö
zéptájra vagy csak kissé alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé többnyire hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe kö
rül elég széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig elejénte 
szeliden, aztán mindinkább fogyva, szűk karimában enyészik el. 
S z á r a rövid, elég vastag, csaknem húsos, görcsös, sárgaszínű, itt-ott 
barnafoltos; a gyümölcs sarkán szűk mélyedéskéböl, függélyesen k i 
álló vagy húsos dudorok közé mintegy erőszakosan benyomott. K e l y h e 
zárt vagy félig nyilt; fölálló, rövid, szarunemű osztványaival tagnyi-
lásu, de szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek 
finom, fahéjsziuű, cserepesnek látszó rozsdával bevont falai többnyire 
szépen kikanyarítvák s karimáján csak elvétve láthatók némi hullá
mos emelkedések, melyek aztán a gyümölcs derekán is nyomozhatok, 
de a gyümölcs kerekdedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre vékony, finoman hovadásos, majd gyöngéd-, majd kissé 
érdestapintatu, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével 
aranysága; napos oldalán is csak elvétve kap némi gyöngéd piros 
árnyalatot. Pontozata sűrű; finom, fahéjszinü pettyecskók alakjában 
jelenkező, elég szembetűnő. Finom fahéjszinü rozsda a gyümölcs kely
hes és száras végén majd mindig, de egyebütt csak elvétve szokott 
rajta mutatkozni. 

Belseje. Húsa szép fehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja kö
rül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen bő, czukros, 
üdítő savanynyal emelt, mibe azonban néha némi húzosság is vegyül, 
de azért igen kellemes fűszeresízü. Magtokja zárttengelyü ; tömlőcs-
kéiben tojásdad, fekete, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt növésű, de egészséges és edzett; elég korán 
s a neki kedvező viszonyok közt elég bőven termő; fölálló vagy kissé 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel elég jól beruházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gula-
alaku koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birs-alanyon ; 
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alkalmas gxilafának is, szálasfának is. Kellőleg nyirkos talajban dísz
lik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, középbosszak, középvastagok, begyök 
felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, csak
nem bordázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törek
vők ; gyenge korukban bamvasak inkább, mintsem molybosak; ért ko
rukban csupaszak, sárgásbarnák, itt-ott pedig szökés barnák; hosszas 
fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetűnőleg pontozottak; ren
detlen levélközüek. 

Rügyei. Középnagyok, szélestalpu, hegyeskúposak, a vesszőtől 
kissé elállók; szürkével tarkázott, pirosasbarnák; elég kiálló, csak
nem bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Jókora nagyok, tojásdadok, hegyesek, világos bar
nával árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony, de keményszövetüek; tojás
dadok vagy keskeny kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen 
elkeskenyedő, hosszas vagy rövidke, éles hegyben végződök; lapos 
völgyesek vagy csatornásak, nem íveltek; nyelőkről majd rézsunt 
fölfelé, majd csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban is csak 
alsó lapjukon és széleiken ritkásan és finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos vagy csaknem sár
gás zöldek; széleiken előrehajló, apró, éles fogakkal sűrűn és szabá
lyosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég vastag és merev; ré
zsunt fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak, nem tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei változó nagyságúak, tojásdadok, csaknem laposak; ren
detlenül föl- és szétálló, hosszú, rugalmas nyelőkről mereven szót
állók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , Qict. 9e,-pomoí. II. 516. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé nem való. Kellőleg 

nyirkos talajban tegyünk vele kísérletet! Ilyen helyeken aztán, hi
szem, hogy hazánkban is mindenütt hálásan kiíizetendi a helyet, me
lyet a kertben elfoglal. 
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252. Palkonyai czukorkörte. 
^Palkow'sohe Zuokerbim.) 

Származása. E becses, nyári körtefajt bold. Glocker K., enyingi 
tökertész, barátom küldötte meg nekem ojtővesszőkben fönebbi magyar 
és német neve alatt: de származásáról mit sem közölt velem. Hazánk
ban, Palkonya-nevű község több is van. Melyiktől kapta nevezetét ? 
ki nevezte így először ? és ki terjesztette el ? Sajnos! erre a kérdésre 
nincs, a ki nekem feleletet adhatna. Külföldön még ismeretlen e faj. 
A Simon-Louis testvérek nagy catalogjában csak fönebbi német neve 
van fölemlítve avval a megjegyzéssel, hogy „nyári körte" s hozzájok 
Magyarországból került. 

Érésideje. Aug. közepe táján; hűvösebb tájakon bizonyára sept. 
elejéig is elhnzódik. 

Minősége. 11. rendű csemege- és jó piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Kisded. 
Alal<ja. Körtealaku vagy tojásdad körtealaku; egyik oldalán 

gyakran hízottabb, mint a másikon. Z ö m e majd középtájra, majd 
kissé alább, kelyhes vége felé esik, honnét kelyhe felé szeliden göm
bölyödve boltozódik s igen szűk karimában ve'gződik, melyre föl sem 
állítható; szára felé pedig szelid behajlással fogy s inkább vagy ke-
vésbbé rövid és többnyire karcsn, kúpos véget alkot. S z á r a hosz-
szas vagy csak középhosszil, vékony, fás, tövénél kissé húsos, hegyé
nél bunkósan végződő, sáppadt vagy sárgás zöld; a gyümölcs csúcsából, 
csaknem annak folytatásaként kissé ferdén kiemelkedő vagy húsos 
gyürűzetből oldalvást kiálló. K e l y h e uyilt; föl vagy rendetlenül 
szétálló, hosszas, hegyes, sárgás osztványaival csaknem a fölszínre 
helyezett vagy csekélyke, lapos mélyedésben ülő. 

Szine. Bőre elég finom, nem sima, de mégis gyöngédtapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével élénk czitromsárga, 
még napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, minden pirosságot 
nélkülöző. Pontozata sűrű; zölddel szegett, finom pettyecskékből álló, 
alig szembetűnő. Rozsdának, rendszerint, még nyoma sem látszik 
fölületéu. 

Belseje. Húsa fehéres, félfinom, tömöttes, fél szerint olvadó; mag
tokja körül köves-szemcsés; leve elég bő, igen czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden ilUatos és fűszeresízű." Mag
tokja zárt-tengelyű; szűk tömlőcskéiben egy-két, tojásdad, feketés, ép, 
néha pedig idétlen magot rejtő. 

Fája. Egészséges, vígnövésü, edzett; korán és a neki kedvező 
helyen, rendesen és bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben 
fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beru
házkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gulaalaku koronát alkotó. 
Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Min-
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denUtt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban terem bőven és 
rendesen. Gryümölcsei igen jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé elvéko-
nyodók; elég egyenesek, noha szembetünöleg könyökösek, csaknem 
bordázatlanok; fölállók vagy kissé nyílt szögekben fölfelé törekvők; 
gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért korukban csu-
paszak, zöldesbarnák, napos félőkön pirossal kissé mosottak; apróbb-
nagyobb, kerek, fakó pontokkal elég sűrűn és elég szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdad kúposak, hegye
sek, a vesszőtől inkább vagy kevésbbé elállók, sötétbarnák; elég kie
melkedő, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, vagy elég nagyok, hosszas kúposak, 
hegyesek, simák, pirosas barnák. 

Levelei. Középnagyok, vastag és keményszövetüek; tojásdadok, a 
vesszők hegye felé pedig keskeny kerülékesek; inkább vagy kevésbbé 
rövid, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; inkább 
vagy kevésbbé íveltek; gyenge korukban ritkásan és finoman moly
hosak ; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, homályos zöl
dek; széleiken nem fogazottak, hanem többnyire egészen épszélűek. 
Levélnyelök a vesszők alján hosszas és hajlékony, a vesszők hegye 
felé pedig középhosszú, középvastag, elég merev; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fejletlenek, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei 
kerülékesek, csaknem laposak, hullámosak, íveltek; igen hosszú, vékony 
és hajlékony nyelőkről kissé lekonyultán szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal még senkisem írtaié. 
Észrevétel. Ott, hol a föld nyáron át is kellőleg nedves marad

hat, főkép nagy városok közelében, nagyon megérdemelné, hogy hazánk
ban mindenütt tenyészszük. Nyersen is kedves csemege ; czukorba 
főzésre vagy a nép számára, egészben való aszalásra, igen keresett 
lehetne a piaczokon. 
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253. Priou. 
(olv. Priu.) 

Származása. E jeles körtét egy Priou nevű, rondardi molnár 
1863-ban ismertette meg Leroyval. Az anyaf'a Brissac közelében, 
Francziaországban egy legelön kelt magról. Leroy fönnebbi névre 
keresztelte el és 1865-ben kezdette elterjeszteni. Még napjainkig is 
folyvást az újdonságok közé tartozik. Ojtovesszejét a Simon-Louis 
testvérektől, Plantiéresből és Leroy faiskolájából, Angersböl egyezőleg 
kaptam meg. Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Érésideje. Nálam november, december; hűvösebb tájakon s ked
vezőbb viszonyok közt tavaszig is eltart. Leroy rendkívül tartósnak 
mondja. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is kisebb is. 
Alakja. Majd bergamotszerűen gömbölyded; majd tojásdad csi

gaalakú ; néha szabályosan, néha ismét szabálytalanul boltozott, bor
dás és hovadásos fölületű. Zöme majd középtájra esik s mindkét vége 
felé csaknem egyenlően, de szára felé mégis kissé összebbhúzódva 
boltozódik, mintsem kelyhe felé, majd pedig a középtájnál alább esik, 
honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül 
inkább vagy kevésbbé széles, laposas karimában végződik; míg szára 
felé elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva rövid, tompakupos 
végben enyészik el. S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag, fás, 
bimkósan végződő, barnás, de később bágyadt vörhenyesre változó 
mázzal csaknem végig bevont; inkább vagy kevésbbé szűk mélyedésbe 
helyezett, melynek karimája az egyik oldalon gyakran fölebb emelke
dik, mint a másikon. K e l y h e nyilt; rendetlenül föl és szétálló, 
szürkésbarna, szaruuemű csztványaival tágas, lapos mélyedésben ülő, 
melynek szakadozott rozsdával bevont falain szelid, lapos bordák vál
takoznak, mely bordák az üreg karimáját hullámossá tevén, néha in
kább vagy kevésbbé szembetünőleg a gyümölcs derekára is föl szok
tak vonulni. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, elég sima, gyöngédtapintatú, 
bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt vagy kissé sárgás zöld; értével 
élénk sárga; napos oldalán aranysárga vagy szelid rózsaszínnel be
lehelt. Pontozata sűrű; apró, fahéiszínű pettyecskékből álló, nem 
szembetűnő. Finom, fahéjszínü rozsdaszilánkok néha mutatkoznak itt-
ott fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom, tömöttes, olvadó; magtokja körül 
finoman köves-szemcsés: leve bő vagy csak elegendő, igen czukros, 
finom, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, kissé illatos és fű-
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szeresízű. Magtoija nyilttengelyű; töinlőeskéiben tojásdad, hegyes 
sötétbarna, ép, néha csak idétlen magot rejtő. 

Fája. Mersékelt-növésű, de egészséges és edzett; elég korán és 
igen bőven termő; fölálló és inkább vagy kevésbbé éles szögekben 
fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruház
kodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, gulaalaku koronát al
kotó. Díszlik birsen is, vadonczon is, alkalmas gulafáuak is, szálas-
fának is. Helybea és talajban, iigy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök felé 
kissé elvékonyodók; egyenesek vagy tágas ívalakban fölfelé görbülök; 
kissé könyökösek iDordázatlanok; fölállók vagy nyilt szögekben föl
felé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csxipaszak, olajszín sárgás-barnák, napos felükön itt-ott pirossal ár
nyaltak; apróbb-nagyobb, többnyire kerek, fakó pontokkal ritkásan 
és nem szembetünöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban 
rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hasas kúposak, hegyesek, a vesszőtől el
állók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; elég kiálló, bordázatlan ta
lapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kissé hosszas és elég karcsú kapósak, 
kissé hegyesek; szürkével tarkázott pirosas gesztenyeszínüek. 

Levelei. Kicsinyek, a vesszők alján középnagyok; elég vastag és 
keményszövetfiek; a vesszők alján széles tojásdadok; a vesszők hegye 
felé csaknem lándsásak; rövidke, szúrós hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy csak lapos-völgyesek, alig íveltek; nyelőkről csaknem 
vízirányosan elállók; gyenge korukban is csak ritkásan és finoman 
molyhosak ; ért korukban esupaszak, simák, bágyadtan fénylők, vi
lágos vagy kissé sárgás zöldek; széleiken apró, tompa fogakkal sűrűn 
és szép szabályosan fűrészesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, 
fölebb pedig mind-mind rövidebb, vékony vagy középvastag, rugalmas; 
inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejlet-
Jenek, fonál- vagy árídomuak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre 
helyezettek; elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei majd nagyob
bak, majd kisebbek, mint a vesszőkön levők, csaknem laposak, sze
líden hullámosak; rendetlenül föl- és szétálló, hosszú, vékony, rugalmas 
nyelőkről kissé lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r 0 y, Síict. Be. pomot. 11.563. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű, hűvösebb tájékaira 

inkább való e körteíaj, mintsem az alföldre. Amott bizonyára sokáig 
eltarthatok lesznek gyümölcsei; míg itt az alföldön, a siettetett érés 
miatt, téli gyümölcsfaj létére, őszi gyümölcscsé változik át. 
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254. Pringalle vajoncza. 
(BeuiTÓ Pringalle ; Pringalle's *) Butterbirn.) 

Származása. E széptermetű becses gyümölcsöt Pringalle Celestiu 
lesdaiiii faiskolatulajdonos nyerte magról, Belgiumban. Pringalle a 
tournay-i kertész társulatnak 1859. November 1-én mutatta be kör
téjét megbirálás végett s ott jutalomdíjat nyert vele. Ez idő óta ér
deme szerint terjed mindenfelé. Ojtóvesszejét Oberdiecktól 1873-ban 
kaptam. Nálam a fajfán is, álló belyére kiültetett fámon is, több ízben 
termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam september; hűvösebb tájakon novemberig is 
eltart. 

Minősége. I- rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Tojásdad-körtealaku; néha tojásdad tompakupos, szelíden 

bordás és buczkos fölületű. Zöme középtájra vagy kissé alább, kely-
hes vége felé esik; honnét kelyhe felé szelíden fogyva boltozódik s 
kelyhe körűi többnyire szűk talpban végződik; szára felé pedig ele
jén te szelíden, aztán behajlással vagy anélkül is fogyva, többnyire 
rövid, kúpos 'vagy csak tompakupos végben enyészik el. S z á r a 
középhosszú, meglehetős vastag, fás, kissé görbe; tövénél néha húsos ; 
hegyénél kissé bunkós ; nagyrészt fényes világosbarna mázzal bevont; 
csaknem a fölszínre helyezebt és néha némi húsos emelkedéskék közé 
mintegy erőszakosan benyomott. K e l y h e nyilt; fölálló, szarunemű 
csatornás osztványaival csaknem a fölszínen vagy csekélyke mélye
désben ülő, melynek falairól szelíd bordák nyúlnak a karima felé s 
onnan tovább, inkább vagy kevésbbé kiemelkedve a gyümölcs dere
kára is a nélkül, hogy ennek kerekdedségét szembetünőleg meg
zavarnák. 

Színe. Bőre vékony, sima, finoman érdestapintatu, bágyadtan 
fénylő; elejénte bágyadt zöld; értével zöldessárga; napos oldalán 
élénkebb sárga. Mindezen színezet azonban csak kissebb-nagyobb fol
tokban tűnik elő; mert az egész fölület elejénte zöldesbarna, később 
azonban vörhenyesre változó finom rozsdával van bevonva vagy csak 
márványozva. Pontozata sűrű, fahéjszinű, az alapszínben elég szembe
tűnő. 

Belseje. Húsa fehér, vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó, 
magtokja körűi is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen 

*) Oberdieck e szót Prignalle-nak olvasta és írta, de Dumortier, a kitől az 
ojtóvesszöt kapta, Pomono tournaisienne czimű munkájában „Pringalle''-nak írja 
mindenütt és igy ez utóbbi a helyes elnevezés. 



hó, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fflszeresízű. Mag
tokja csaknem zárttengelyü; tömlőcskéiben tojásdad, barna, ép mag
vakat rejtő. 

Fája. Fiatal korában buja, később csak mérsékelt-növésü, egész
séges, edzett; igen korán és igen bőven termő; szétálló, nyúlánk ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és sűrűn beruházkodnak, 
ritkás, kuszált lombozatú koronát alkotó. Alkalmas szálas fának és 
léczezet melletti művelésre formafáknak is. Vadonczou igen jól dísz
lik ; úgy látszik, helyben és talajban nem válogatós ; gyümölcsei elég 
jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, igen hosszak, középvastagok, hegyök 
felé mind mindinkább elvékonyodók, egyenesek; többnyire azonban a 
buja növés folytán különfélekép elgörbülök, könyökösek, hegyök felé 
finoman bordázottak; gyenge korukban sűrűn és finoman molyhosak; 
ért korukban esupaszak, elég simák, vörhenyesek vagy sárgásbarnák; 
elég nagy, többnyire kerek, fehéres pontokkal, elég sűrűn és szem-
betűnőleg pontozottak; középhosszú, nagyrészt azonban elég rövid 
levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, majd karcsú, majd hasas kúposak, hegyesek, 
a vesszőtől elállók; szürkével és pirosasbarnával tarkázott pirosas 
gesztenyeszínű pikkelyekkel takartak; majd talap nélküliek, majd 
kissé kiemelkedő, bordázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyeí. Elég nagyok vagy csak középnagyok, kúposak, he
gyesek, világos gesztenyeszínű pikkelyekkel lazán takartak. 

Levelei. Kicsinyek, vékony, de igen keményszövetüek; több
nyíre kerülékesek vagy tojásdadok; majd szabályosan elkeskenyedö 
hosszas és éles, majd hírtelen összekeskenyedő, rövidke, szúrós, hegy
bon végződök; a vesszők alján laposak, alig íveltek s széleikkel kissé 
lefelé hajlók; a vesszők hegye felé kissé csatornásak és íveltek; gyenge 
korukban finoman molyhosak; ért korukban esupaszak, simák, ragyogó 
fényesek, sötétzöldek; széleiken alig észrevebetőleg finoman fogazot-
tak, nagyrészt azonban épszélüek. Levélnyelök elég rövid, közép vas
tag, merev ; többnyire vízirányosan el, vagy kissé rézsunt fölfelé álló . 
Levélpálhái fejletlenek, fonál vagy árídomuak, hamar elhullók. 
Virágrügyet körítő levelei hosszas-tojásdadok, laposak, itt-ott hullá
mosak, alig íveltek, épszélüek, majd hosszas és vékony, majd rövid és 
vastag nyelőkről rendetlenül szétállók. Másodlevelei jellemzőleg szá
mosak, lándsásak, laposak, félre görbülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D ^ i m o r t i e r , Sh^ncme touznaisianne,, 105. lapján. 

O b e r d i e c k , üíUistt.. éfCa->i36. 3&i> 0ésMunda pótfüzete 
81-dik lapján. Tudtommal mások még nem írták le. 

Észrevétel- Beillik e jeles körtefaj még az oly mostoha viszo
nyok közé is, mint a milyeneket vidékemen talál; minélfogva széles 
elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt. 
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255. Quintinye. 
(Poire la Quintinye.^ 

Származása. Magról nyerte Boisbimel, roueni gyümölcsész Frauk-
honban. Mint terjesztésre méltó, jeles, téli körte a 60-as évek elején 
kezdett elterjedni. Nevét viseli a XVII. század leghíresebb fatenyésztő 
kertészének, a ki ügyvédből kertészszé levén, mint XlV-ik Lajos fran-
czia király bires kertjeinek igazgatója haltel 1688-ban, a kertészetről ter
jedelmes munkát hagyván hátra maga után. E gyümölcsfajt ojtóvesszökben 
1877-ben kaptam Boisbuneltől, Rouenböl. Azóta fajfáu is, faiskolai 
ojtványaimon is termett már nálam; fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Száraz, meleg évjáráskor nálam nov. dec.; hűvösebb 
tájakon tavaszig is eláll. 

Minősége. Rendes időjárással I I . rendű; száraz meleg időjárással 
alig III. rendű csemegegyűmölcs. 

Nagysága. Nagy, vagy legtöbbnyire jókora nagy. 
Alakja. Csigás gömbalaku; néha tojásdad csigaalaku; többnyire 

szabálytalanul boltozott, buczkos és hovadásos fölületü s egyik olda
lán gyakran hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, hon
nét kelyhe felé majd jól kidomborodva, majd kissé összehúzódva bol-
tozódik s elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, 
aztán hirtelen fogyva boltozódik s többnyire tompa s igen rövid csúcs
ban végződik. S z á r a inkább rövid, mintsem középhosszú, vastag, fás, 
kissé görbe éa bunkósan végződő; tövénél zöldes, többnyire azonban 
egész hosszában fényes, világosbarna mázzal befutttatott; a gyü
mölcs hegyén, csekélyke és inkább vagy kevésbbé szűk mélyedés
kéből oldalvást kiálló, néha pedig csaknem a fölszinre helyezett s 
húsos emelkedéstől ferdére nyomott. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; 
rövid, szűrkés vagy barna, szarunemű és molyhos osztványaival tág-
nyilásu, de összeszűkülő mély üregben ülő, melynek falain ránczok s 
karimáján szelid emelkedések váltakoznak, melyek a gyümölcs dere
kára is levonulnak s annak kerekdedségét megzavarják. 

Szine. Bőre vastag, szelíden hovadásos, száraztapintatu, bágyad
tan fénylő; elejénte sárgás zöld; értével szalmasárga; napos oldalán 
aranysárga s gyakran téglavörössel mosott vagy csak belehelt. Pon-
tozata sűrű, finom, egyenlően elszórt, barnás, elég szembetűnő. Rozs
dapontok vagy alakzatok a gyümölcs kelyhes végén majd mindig, de 
egyebütt fölűletén ritkán fordulnak elő. 

Belseje. Húsa fehér, félfinom, félszerint olvadó; magtokja kö
rül köves-szemesés; leve rendes időjáráskor bő és czukros, kellemes 
füszeresízű, míg száraz évjáráskor csak elegendő és ilyenkor ízébe 
összehúzó fanyarság is vegyül. Magtokja zárttengelyű; tömlőcskéiben 
egészséges, hegyestojásdad, barna magvakat rejtő. 
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Fája. Erőteljes, igen edzett, virágzásában sem kényes; korán és 
elég bőven termő; mert kötődött gyümölcseit a kései fagy sem szokta 
mind elpusztítani. Nyilt szögekben fölfelé törekvő, elég hajlékony 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sűrű 
lombos, de elég szellős koronát alkotó. Gulafának alkalmasabb, mint
sem szálas fának; díszlik birsen is, vadonezon is; mindenütt jól dísz
lik, de gyümölcse finom ízét csak kellőleg nyirkos talajban fejleszt
heti k i ; aztán a mennyire lehet védett helyet kivan; mert nagy 
gyümölcseit az erősebb szelek le szokták tizedeim. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok, hegyök 
felé is csak keveset vékonyodók és gyakran bunkósan végződök; alig 
egyenesek, igen könyökösek; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé tö
rekvők ; nem bordázottak; gyenge korukban fehér molyhosak; ért ko
rukban esupaszak, simák, csaknem fényesek, zöldes vagy sárgásbar
nák; apró, sárgásfehér, kerek pontokkal ritkásan és nem szembetü-
nőleg pontozottak; egyenlőtlen, többnyire azonban középhosszú levél-
közüek. 

Rügyeí. Elég nagyok, tojásdadok, alig hegyesek, a vesszőtől in
kább vagy kevésbbé elállók; fehérmolyhos-szegélyvi, sötétes geszte
nyeszínű pikkelyei egymásra kissé lazán boralók; igen kiálló sima-
párkányos talapra helyezkedök. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, alig hegyesek; kissé lazán 
álló, sötétbarnával árnyalt világos gesztenyeszínű pikkelyekkel ta
kartak. 

Levelei. Elég nagyok, elég vastag és keményszövetűek; hosszas 
tojásdadok vagy kerüjékesek; majd szabályosan, majd kissé hirtelen 
elkeskenyédő, rövidke, éles hegyben végződök; a vesszők alján lapo
sak, kissé hullámosszélűek, nyelőkről hirtelen lefelé hajlók; a vesszők 
hegye felé mind csatornásak, inkább vagy kevéssé íveltek s hegyök-
kel félregörbtilők; gyenge korukban is alig molyhosak; ért korukban 
esupaszak, simák, fényesek, majd világos, majd sötétzöldek; szélei
ken előrehajló, hegyes fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök a vesszők alján hosszas, vastag, a vesszők hegye 
felé rövid, igen vastag és merev; ívalakulag hanyatt görbülve majd 
kissé lefelé, majd vízirányosan elálló. Levélpálhái elég hosszak, fonál
vagy áridomuak, majd a nyél tövére, majd jóval fölebb a nyélre he
lyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei mind laposak, 
hullámosak; hosszas, hajlékony nyelőkről kissé lefelé lógók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. L e r o y , ®ict. Be, fo^noL I. 570. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Gyümölcseit későn kell leszedni a fáról; különben 

ízetlenek lesznek. Hazánk emelkedettebb fekvésű vidékeire, hol a 
kellő nyirkosság a talajban és levegőben ritkán hiányzik, inkább való 
e körtefaj, mintsem az alföldre, hol csaknem állandóan száraz évjá-
rások uralkodnak. 
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256. Quessoy nyári vadoncza. 
(Besi Quessoy d'étá.) 

Származása. E termékeny, nyári körtefaj, — Liron, franczia 
gyümölcsész szerint, — Gnérande környékén rég idő óta ismeretes. 
Bruneau, nantesi faiskola-tulajdonos a folyó század közepén kezdette 
elterjeszteni s a nagy világba is bevezetni. Francziaországban már 
széltére el van terjedve. Ojtóvesszejét 18V4-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámon több ízben 
termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam angnstus közepétől, augustus végéig; hűvö
sebb tájakon és kedvezőbb viszonyok közt september közepéig is 
elbúzódik. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha középnagy. 
Alakja. Tojásdad gömbölyű; néha pedig csaknem gömbalakií; 

szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme középtájra esik, honnét kelyhe 
felé szelíden gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül szűk karimában 
fogy e l ; szára felé is szeliden fogyva, és rendszerint kissé összébb 
húzódva boltozódik és szintén szűkes karimában végződik, S z á r a 
hosszas, elég vastag, fás, fényesbarna, de később vörhenyesre vál
tozó mázzal befuttatott, többnyire kissé görbe és kissé bunkósan 
végződő; szűk és nem mély üregbe helyezett. K e l y h e nyilt; kissé 
fölemelkedő, de hegyökkel csillagalakúlag szétterülő, szürkés, .szaru
nemű osztványaival majd a fölszínre helyezett; majd csekélyke mé
lyedésben ülő. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés; elejénte csaknem élénk
zöld; értével szalmasárga; napos oldalán narancs-vörössel színezett, 
mely színezetből azonban gyakran csak egy-egy folt látszik ki tisz
tán; mert csaknem az egész fölület majd finom, majd kissé érdes 
rozsdával van eltakarva; némely évben azonban csak gyéren mutat
kozik rozsda a gyümölcsön. Pontozata sűrű; zölddel szegett, igen apró, 
barnás pettyecskékből álló, elég szembetűnő. 

Belseje. Húsa fehéres, finom, olvadó; magtokja körül kissé kö
ves-szemcsés ; leve bő, igen czixkros, gyöngéd aavanynyal emelt, igen 
kellemes fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; tömlőcskéiben rövid, 
begyes, laposas, tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett; korán és igen 
bőven termő; nyiltszögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel sűrűn beruházkodnak; elég lombos, szabáytalan gu-
laalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; 
alkalmas szálas fának is, gulafának is. Helyben és talajban, úgylát
szik, kevéssé válogatós. Gryümölcsei jól állják helyöket a fán. 

19 
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Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vékonyak vagy közép
vastagok, hegyök felé lassúdan elvékonyodók; egyenesek, noha ész-
revehetőleg könyökösek, csaknem bordázatlanok; nyílt szögekben föl
felé törekvők; gyenge korukban sárgás zöldek s csaknem végig 
fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes-barnák, napos félő
kön barnás-vörösek ; apróbb-nagyobb; tojásdad, fehéres pontokkal 
elég sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kúposak, rövid hegyűek, a vesszőtől elállók; 
szürkével árnyalt pirosas-barnák; inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, 
csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy csak középnagyok, hasaskúpo
sak, alig hegyesek; szürkével és sötétbarnával árnyalt világosbarnák. 

Levelei. Kicsinyek, a vesszők alján pedig középnagyok; kissé 
vastag és keményszövetűek; tojásdadok, itt-ott széles tojásdadok; 
szabályosan elkeskenyedö, hosszas, itt-ott pedig hirtelen elkeskenyedö 
rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy lapos völ
gyesek ; kissé íveltek; nyelőkről csaknem vízirányban elállók; gyenge 
korukban széleiken és alsó lapjukon finoman molyhosak; ért koruk
ban csupaszak, simák, elég fényesek, világos vagy kissé sárgás-zöl
dek; széleiken előre hajló, tompa vagy kissé éles fogakkal elég sűrűn 
és elég szabályosan fürészesek. Levélnyelök többnyire rövid, közép
vastag, elég merev; nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fonál-
idomnak, fölfelé vagy kissé szétállók, elég tartósak. Virágrügyet 
körítő levelei nagyobbak, mint a vesszőkön levők, hosszas tojásdadok, 
csaknem laposak; szétálló, hosszas, rugalmas nyelőkről ívelten lefelé 
konyulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. L i r o n, €ínnaL 9a -pornót. I I . Ö3. 

L e r 0 y, 2>ict. de. potnot. I. 284. 
Mas , £& '^e.zfü'í, n . 101. Mások tudtommal még nem 

írták le. 
Észrevétel. Bárha vidékem mostoha viszonyai közé is jól beillik; 

mégis hiszem, hogy kellőleg nyirkos talajban bővebben és szebben 
fejlődött gyümölcsöket is fog teremni, mintsem vidékemen. Nagyon meg
érdemli, hogy kísérlet alá fogjuk minél többen és minél több helyt. 
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257. Rey Leó, 
(Lóon Eey.) 

Származása. E jeles körtét a hatvanas évek elején magról 
nyerte Rey Leó, toiilouse-i gyÜTnöleskertész, kinek nevéről elkeresz
telve csakhamar elterjedt Francziaországban s terjed onnan minden
felé még napjainkban is. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-
Louis testvérek hires gytimölcstelepéröl, Plantiéresból. Fajfámon több 
ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. derekán; hűvösebb tájakon oct. végéig 
is elhúzódik. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is, nagyobb is. 
Alakja. Gömbölyded vagy csigás gömbalakú; szabályosan bolto

zott síkfölületű. Zöme a középtájnál kissé alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé inkább vagy kevésbbé hirtelen gömbölyödik 
s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán hirtelen gömbölyödik s többnyire kisded csúcsban enyé
szik el. S z á r a rövid, elég vastag, fás vagy kissé húsos, rugalmas; 
vörhenyes mázzal bevont; a gyümölcs csúcsából, többnyire hiísos 
gytiremletböl, kissé ferdén kiálló. K e 1 y h e kisded, félig nyilt; ren
detlenül fölálló, rövid, barna, szarunemű osztványaival többnyire 
szépen kikanyarított, tágnyilású, de kevéssé mély üregben ülő, mely
nek falain és karimáján bordás vagy ránczos emelkedések nem for
dulnak elő. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, sima, gyöngédtapintatú; 
elejénte élénk zöld; értével zöldessárga vagy czitromsárga; napos ol
dalán kissé élénkebb sárga és néha némi narancspirossal színezett. 
Pontozata elég sűrű; finom, apró, fahéjszínű pettyecskékből álló, 
csak itt-ott szembetűnő. Finom, áttetsző, barnás vagy fahéjszínű 
rozsdamáz szakadozott foltokban, nemcsak a gyümölcs két sarkán, de 
fölületén egyebütt is, gyakran mutatkozik. 

Belseje. Hiisa fehéres, csaknem áttetsző, finom tömöttes, ol
vadó ; magtokja körül is alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve 
igen bő, czukros, finom savauynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden 
illatos, és fűszeresízű. Magtokja zárt-tengelyű; szűk tömlőcskéiben to
jásdad, kissé hegyes, világos barna, ép magot rejtő. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, később csak mérsékelten növő, 
de folyvást egészséges és edzett; elég korán és rendkívül bőven termő 
nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, elég sűrűlombos, de kellőleg szellős, gulaalakú 
koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; legal
kalmasabb gulafának. Helyben és talajban, úgy látszik, nem váloga
tós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

19* 
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Vesszei. Nem számosak, középhosszak, többnyire középvastagok; 
hegyök felé szelíden elvékonyodók, de hegyöknél többnyire bnnkósan 
végződök; nem egyenesek, igen könyökösek, bordázatlanok ; fölállók 
vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők ; gyenge korukban finoman 
molyhosak; ért korukban csiipaszak, zöldes vagy sárgás barnák; ap
róbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembe-
tünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a 
vesszőtói jól elállók s az erősebb hajtások derekán, sarkantyúlag ki-
szögellők; szürkével tarkázott sötétbarnák; jól kiduzzadó, bordázat-
lan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas és kissé hasaskuposak, hegye
sek, sötét vörössel árnyalt gesztenyeszínüek. 

Levelei. Az erősebb vesszőkön középnagyok, a gyengébb vessző
kön kicsinyek; tojásdadok vagy kerülékesek ; többnyire hirtelen el-
keskenyedö, rövidke, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy 
laposvölgyesek; alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók, 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, 
elég fényesek, élénk zöldek; széleiken kerekhegyű fogakkal nem mé
lyen és nem szabályosan íűrészesek. Levélnyelök a vesszők alján kö-
zéphosszii, íölebb a vesszőn rövid, középvastag, kissé hajlékony; majd 
vízirányosan el-, majd rézsimt fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fej
letlenek, fonál- vagy áridomuak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei jóval nagyobbak mint a vesszőkön levők, hosszas és széles to
jásdadok, völgyesek, íveltek, itt-ott hullámosak; rendetlenül föl- és 
szétálló, hosszú, rugalmas nyelőkről lefelé lógók. 

Hasonnevei. Beurré Léon Rey. 
Leírói. L e r o y, Qict. 3e, S^omof. II. 336. 

M a s , éPomcf. génézáía, I I I . 13. és mások. 
Eszrevétei. Fája vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik 

ugyan és terem is; de gyümölcsei kellő nagyságra csak kedvező 
évjáráskor képesek fejlődni. Nagyobb folyóvizeink mellékén s hazánk 
emelkedettebb tájékain, bizonyára e tekintetben sem lehet ellene pa
naszunk. Megérdemli, hogy egy-egy fának helyet juttassunk számára 
kérteinkben. 
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258. Royer Ágost. 
(Auguste Eoyer.) 

Származása. E kitűnő körte azon magonezok egyikéről került, 
melyek Van Monstól, Durienx belga gyümölcskertész birtokába jutot
tak. A belga királyi gyümölcsészeti bizottság 1853-ban mondott e 
fajról Ítéletet g mint kitűnő gyümölcsöt, Durieux indítványára, az 
említett bizottság elnökének, Royer Ágostnak nevéről keresztelte azt 
el. Bárha nagyon megérdemlené; napjainkig sincs még kellőleg elter
jedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Siraon-Louis testvérek hires 
faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámon több ízben termett már. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Sept. második fele; hűvösebb tájakon nov. végéig is 
elhúzódik. 

Minősége. Csaknem kitűnőleg I. rendű esemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Többnyire hasas és inkább vagy kevésbbé tompa csiga

alakú ; néha csigás körtealakú; elég szabályosan boltozott síkfölületű; 
egyik oldalán azonban mégis gyakran hízottabb, mint a másikon. 
Zöme majd középtájra, majd kissé alább, kelyhes vége felé esik, hon
nét kelyhe felé inkább vagy kevésbbé hirtelen gömbölyödve boltozó-
dik s kelyhe körül szűk és többnyire ferde karimában végződik; szára 
felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással is fogyva, többnyire 
rövid, karcsú s inkább vagy kevésbbé tompa kiipos végben enyészik 
el. S z á r a rövid, vékony vagy középvastag, fás, majd egyenes, majd 
kissé görbe, bunkósan végződő, sárgásbarna ; a gyümölcs csúcsán, szűk 
mélyedéskébe vagy csaknem a fölszínre helyezett s néha hiisos dudor-
tól ferdére nyomott. K e l y h e nyilt; hibásan fejlődött, rövid, csator
nás, szürkésbarna, szarunemű osztványaival szűk és nem mély üreg
ben ülő, melynek falait és karimáját bordás emelkedések nem teszik 
ugyan egyenetlenné, de a gyümölcs derekán elenyésző lapos bordák 
mégis észlelhetők. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, sima, száraztapintatú, bá
gyadtan fénylő; elejénte sápadt zöld; értével homályos sárga, miből 
azonban alig látszik ki tisztán egy-egy folt; mert csaknem az egész 
fölület elejénte barnás, később fahéjszínre változó, finom rozsdával 
van eltakarva vagy legalább behálózva és sűrűn pontozva. Néha azon
ban e rozsdamáz csak a gyümölcs száras és kelyhes végén mutatko
zik s ilyenkor az alapszínben a pontozat igen szembetűnő. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom olvadó; 
magtokja körül is csak finoman köves-szemcsés; leve igen bő, igen czuk-
ros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze-
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resízű. Magtokja csaknem zárttengelyű ; tömlöcskeiben tojásdad, hegyes, 
vörhenyesbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Víguövésü, egészséges, de vidékem mostoha viszonyai közt 
nem eléggé edzett; mert törzsének s idősebb ágainak kérge repedé-
ses és pörsögéses; különben korán és igen bőven termő; fölálló vagy 
éles szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól beruházkodnak, sűrülombos, sugár gulaalakú koronát alkotó. 
Vadonczon jól díszlik, sőt a leírások szerint még birsen is ; alkalmas 
gulafának és szálas fának is. Hogy vigan tenyészszék és bőven terem
jen; kellőleg nyirkos talajra van szüksége. Gyümölcsei igen jól állják 
hely őket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok, hegyök felé szelíden elvékonyodők; majd egyenesek, majd 
kissé görbék és könyökösek, csaknem bordázatlanok; fölállók vagy 
éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyho
sak; ért korukban csupaszak, barnássárgák, itt-ott kissé pirossal szí
nezettek; apróbb-nagyobb, kerek, többnyire azonban hosszas, fehéres 
pontokkal nem sűrűn, de elég szembetűnöleg pontozottak; rendetlen 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kissé szélestalpu kúposak, 
hegyesek a vesszőtől kissé elállók : szürkével és sötétbarnával tarká
zott pirosasbarnák; inkább vagy kevésbbé kiálló, bordázatlan talapon 
ülök. 

Virágrögyei. Elég nagyok, kúposak, hegyesek, szürkével és sötét
barnával tarkázott barnák. 

Levelei. Középnagyok, nem vastag, de elég keményszövetűek; a 
vesszők alján csaknem kerekdedek s parányi hegyben végződök, fölebb 
pedig tojásdadok s itt-ott csaknem lándsásak s laosszas, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy lapos völgyesek; a vesszők alján 
kanálformán öblözöttek vagyis széleikkel köröskörűi fölfelé hajlók; 
kissé íveltek ; gyenge kerukban alsó lapjukon ritkásan és finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk fűzöldek; 
széleiken apróbb-nagyobb, éles vagy tompa fogakkal szabálytalamll 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag és merev; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái fejletlenek, fonálidomuak, hamar elhullók. Virágrügyet 
körítő levelei változó nagyságúak, többnyire kerektojásdadok, kanál 
formán öblözöttek'; rézsunt fölálló merev nyelőkről bokrétásan szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leiről. B i V 0 r t, €(/nna{. Se, fomot. I I I . 11. 

L e r o y, Qict. de, fcmot. I. 168. Tudtommal mások még 
nem írták le. 

Észrevétel. Fája fiatal korában, vidékem mostoha viszonyaival 
nem bir megküzdeni. Álló helyökre kiültetett ojtványok koronájára 
ojtva azonban itt is elég jól tenyészik és terem is. Olyan helyeken 
tegyünk vele kísérletet, a hol a talajból nyáron át sem képes a ned
vesség teljesen elpárologni s hiszem, hegy ily helyeken, hazánkban 
mindenütt előnyös lesz tenyésztése. 
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259. Rokkantak kolmárja. 
(Colmar des Invalides; Colmar Van Mons.) 

Származása. Bivort szerint e körtefajt 1808-bau Duquesne nyerte 
magról Eughienben, (Belgium), s Van Mous nevéről elkeresztelve, 
kezdette elterjeszteni. Nagyon el van már terjedve mindenfelé a vi
lágon; de elterjedését annak köszönheti leginkább, bogy olyan ember 
nevéről volt elkeresztelve, a ki a gyümölesészet mezején hallhatatlan 
érdemeket szerzett magának. Van Mons minden tisztelője igyekezett 
azt megszerezni, azt hivén, hogy a Van Mons kolmárja csak is első 
rendű, kitűnő csemegegyümöles lehet. Minthogy azonban e hitökben 
csalatkoztak; a franczia gyümölcsészek nagyrésze elvetve a gyümölcs
nek eredeti, Van Monshoz nem illő nevét a fönnebbit adta és fogadta 
el számára. Több hiteles helyről bírom e fajt s több ízben termett 
nálam is. 

Érésideje. Nálam nov. január; hűvösebb tájakon májusig is eltart. 
Minősége. lII. rendű; néha csaknem II. rendű csemegegyümöles ; 

háztartási vagy konyhai czélokra igen becses. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban szabálytalan tompakupos; 

néha pedig hasas csigaalakú; kissé szabálytalanul boltozott és hova-
dásos-fölületű. Zöme a középtájnál jóval aölább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömböly dve boltozódik s kelyhe 
körül széles, laposas karimában végződik; szára felé pedig szelíden 
fogyva s gyakran behajlást is alkotva, zömök, tompakúpos végbea 
enyészik el. S z á r a többnyire rövid, kissé vastag, fás, néha kissé hú
sos, bunkósan végződő, barnás vagy vöröses mázzal csaknem végig 
bevont; inkább vagy kevésbbé szűk mélyedésbe helyezett, melynek 
többnyire szelíden hullámos karimája az egyik oldalon fölebb emel
kedik ; mint a másikon. K e l y h e többnyire kicsiny és nyil t ; kissé 
szétterülő, rövidke, barnás, szaruuemü osztványaival tágas, lapos mé
lyedésben ülő, melynek karimája néha szelíden hullámos s a gyü
mölcs derekán is néha széles, lapos bordák észlelhetők. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, elég sima, száraztapintatu, bá
gyadtan fénylő; elejénte világos vagy fehéres zöld; értével czitrom-
sárga; napos oldalán csak kissé élénkebb sárga s néha némi gyön
géd pirossal is színezett. Pontozata sűrű, egyenlően elhintett, fahéj-
színű pettyecskékből álló, szembetűnő. Rozsdaalakzatok néha sűrűb
ben, néha csak itt-ott mutatkoznak fölületén; de a gyümölcs kelyhes 
végét rendszerint barnás rozsdamáz szokta eltakarni. 

Belseje. Húsa fehér, félfinom, roppanós, néha félszerint olvadó; 
magtokja körül kissé köves-szemcsés; leve elegendő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, többnyire elég kellemes, noha kevéssé füsze-
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resízü. Maktokja kissé nyilt-tengelyű; tömlőcskéiben hosszas, he
gyes, feketés, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és igen edzett; korán és 
bőven termő; fölálló vagy fölfelé törekvő, merev ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, sűnilombos, de 
kellőleg szellős gnlaalakú koronát alkotó. Díszlik vadonczon inkább, 
mint birsalanyon; alkalmas gulafáuak és szálasfának is. Mindenütt 
jól díszlik; de kellőleg nyirkos talajban terem legszebb és legjobb 
gyümölcsöket, melyek nagyságuk mellett is jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé szelíden elvékonyodók; egyenesek, noha könyökösek, bordázatla-
nok; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge ko
rukban finoman hamvasak inkább, mintsem molyhosak; ért korukban 
csupp,szak, zöldes barnák, napos félőkön pirossal kissé mosottak; apró, 
kerek, fehéres pontokkal sűrűn és elég szembetűnőleg pontozottak; 
elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok, rövid, hasas kúposak, alig hegyesek, a 
vesszőtől elállók, szürkével sűrűn árnyalt pirosas barnák ; elég ki
emelkedő, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hosszas kúposak, elég hegyesek; al
juknál szürkével tarkázott, hegyöknél pirossal árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetűek; hosz-
szas kerülékesek vagy hosszas tojásdadok; majd hosszas, majd rövidke 
éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy igen lapos völgyesek ; 
kissé íveltek és huUámos-szélüek; nyelőkről lefelé konyulok; gyenge 
korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fénye
sek, világos vagy kissé sárgás zöldek; széleiken előre hajló, tompa 
fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
hosszas vagy középhosszú, vékony, rugalmas, tövénél gyakran pirossal 
kissé színezett; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái hosszasak, 
fonálidomuak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, kissé 
fölfelé állók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire ki
sebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, laposak, kissé íveltek és 
hiillámosak; szétálló, hosszú, vékony és rugalmas nyelőkről lefelé 
csüggök. 

Hasonnevei. Gros-Colmar van Mons; Crassan d'hiver, Poire des 
invalides ; Van Mons kolmárja. 

Leírói. L e r 0 y, 2>ict. da S'omoC. I. 584. 
M a s, J?e S^er̂ cí;, I. 20. szám alatt. 
J a h n, dUustz. Ma-]i9S. 9cz OéstL V. 153. és sokan mások. 

Észrevétel. E becses háztartási gyümölcs körtetenyésztésre ked
vező vidékeken megérdemelné, hogy hazánkban minden kertben he
lyet foglaljon. Olyan mostoha viszonyok közt, a milyenek vidéke
men uralkodnak, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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260. Saint-amandi vajoncz. 
(Benrrá de Saint-Amand.̂  

Származása. E jeles körte Belgiumból származik. A Fleixrus 
melletti Saint-Amand nevű község lelkésze, Grégoire nyerte magról s 
fönnebbi név alatt 1855-ben vezette be a világ forgalmába. IJárha 
megérdemelné; napjainkban sincs még kellőleg elterjedve. Ojtóvesz-
szejét 1873-ban a Simon-Loiiis testvérektől Plantiéresból; később pe
dig Leroy bires faiskolájából Angersból is egyezőleg kaptam meg. 
Fajfámon több ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. közepe; hűvösebb tájakon novemberig 
is eltart. 

Minősége. Kitűnőleg I. rendű csemegegyiimölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kissé változó; majd tojásdadgömbölyü, majd tompa 

csigaalakú, majd ismét rövid, hasas körtealakú; szabályosan boltozott 
síkfölületű. Zöme a középtájra vagy csak kissé alább, kelyhes vége 
felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül inkább vagy kevé.-ibbé szűk, de laposas karimában végződik, 
melyre jól fölállítható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán mind
inkább s néha némi behajlással is fogyva, rövid és inkább vagy 
kevésbbé tompakupos végben enyészik el. S z á r a rövid vagy közép
hosszú, elég vastag, fás, kissé bunkósan végződő, barnamázos; a gyü
mölcs csiicsán majd a fölszínre, majd csekélyke mélyedésbe kissé 
rézsTint helyezett. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt ; rendetlenül föl-
álló vagy szétterülő, szürkésbarna, szarnnemü osztványaival kissé 
tágas, de ritkán mély üregben ülő, melynek falain és karimáján 
csak néha mutatkoznak némi lapos emelkedések, melyek azonban a 
gyümölcs derekára nem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de keménykés, sima, gyöngédtapintatú, elég 
fényes; elejénte világos zöld; értével világossárga némi zöldes ár
nyalattal ; napos oldalán aranysárga és néha igénytelen pirossal szí
nezett. Pontozata sűrű; igen apró, fahéjszinű pettyecskékböl álló, 
alig szembetűnő. Némi áttetsző, finom, sugaras rozsda csak kelyhes 
és száras végén szokott jelenkezni. Itt-ott néha barnás ragyaszeplök 
is mutatkoznak fölül étén. 

Belseje. Húsa fehér, vagy sárgásba játszó fehér, finom, olvadó ; 
magtokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve igen 
bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden 
illatos és fűszeresízű. Magtokja zárttengelyü; tömlöeskéiben hasas, 
hegyes tojásalakú, sötétes barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Mérsékelt-növésű, de egészséges és edzett; korán és igen 
bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvő 
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ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beriiházkodnak, sűrűlom
bos, de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadouezon inkább 
díszlik mint birsalanyon; alkalmas gulafának is, szálasfának i s ; hely
ben és talajban, úgy látszik, nem válogatós. Gyümölcsei jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok, hegyök 
felé is alig észrevehetőleg vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
szeliden bordázottak ; gyenge korukban finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, szürkés barnák; apró, kerek, fehéres pontokkal 
ritkásan és nem szembetűnöleg pontozottak; rendetlen, többnyire 
azonban rövid levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől kissé elállók, 
szürkével kissé tarkázott világos gesztenyeszinűek; elég kiálló, szeliden 
bordázott talapon ülök. 

Virágriigyei. Középnagyok, kúpos tojásdadok, hegyesek, szürké
vel tarkázott, pirosas barnák. 

Levelei. Inkább kicsinyek, mint középnagyok; elég vastag és 
keményszövetűek; hosszas tojásdadok vagy lándsás tojásdadok; kissé 
hirtelen elkeskenyedő, elég hosszas, éles hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy lapos-völgyesek; alig íveltek; gyenge korukban fino
man molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, vilá
gos vagy csaknem sárgás zöldek; széleiken éles fogakkal elég mélyen 
és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök középhosszú, középvastag, 
elég merev ; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái középhosszak, áridomuak, 
szétállók, de hegyökkel a vessző felé kanyarodok, elég tartósak. Vi-
rágrügyet körítő levelei hosszas tojásdadok, csaknem laposak, itt-ott 
szeliden hullámosak; rövidebb vagy hosszabb, rugalmas nyelőkről 
mereven, de kissé lekonyultán szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , €Í/nnaí. 9c fomot. IV. 3. 

L e r 0 y, ®iat. de, •pomot. I. 423. 
Mas , Se 9^c^e^, III. 117. szám alatt. Német gyümöl-

csészek tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt is jól díszlik, de 

csak mérsékelten terem. Körte tenyésztésre kedvezőbb viszonyok közt, 
hiszem, hogy hazánkban mindenütt hálásan kifizeti a helyet, melyet 
a kertben elfoglal. 
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261. Saint-ghislain-i körte. 
(Oly. Szent-gizláni.) 

(Poire de Saint-Gliislain.) 

Származása. E becses körtefaj a folyó század elejéu kezdett el
terjedni Belgiumból, hihetőleg a Jemappe megyében fekvő Saint-
Ghislain nevű községből. Elterjedését főkép Van-Monsnak köszönheti, 
a ki Dielnek már 1810 körül megküldötte e fajt. Ojtóvesszejét 1879-
ben kaptam a Leroy faiskolájából, Angersból. Több ízben termett 
már fajfámon. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon oct. vé
géig is eltart. 

Minősége. I. rendű esemegegyümöles. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Tojásdad csigaalakii; néha hosszas, hasas csigaalakú; 

egyik oldalán hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, 
a kelyhes vég felé esik; honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körül elég széles karimában végződik; szára felé 
pedig elejénte szeliden, aztán szelid behajlással vagy behajlás nélkül 
is fogyva, rövid és inkább vagy kevésbbé vastag, kúpos véget alkot. 
S z á r a vastag, húsos, görcsös, hajlékony, végig fényesbarna mázzal 
bevont; a gyümölcs csúcsára kissé oldalt helyezett vagy onnan csak
nem annak folytatásaként hiisosan kiemelkedő. K e l y h e elég nagy, 
nyilt vagy félig nyilt ; fölálló vagy kissé szétterülő, hosszas, hegyes, 
csatornás osztványaival szűk és elég mély tányéralakú üregben ülő, 
melynek falain lapos barázdák és lapos emelkedések nyúlnak föl a 
karimára s ezt hullámossá tevén, néha a gyümölcs derekára is, hol 
ennek kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS ; sima, noha szeliden hovadásos, 
gyöngédtapintatú, elég fényes; elejénte bágyadt zöld; értével zöldes 
czitromsárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga, néha gyöngéd pi
rossal belehelt; néha minden pirosságot nélkülöző. Pontozata elég 
sűrű; egyenlően elszórt, barnás vagy fahéjszínű pettyecskékből álló; 
elég szembetűnő. Rozsdafoltok, a kehelyüreg falait kivéve, csak rit
kán miitatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa bágyadtfehér vagy sárgásba játszó fehér, elég 
finom, olvadó; magtokja körül sem köves-szemcsés; leve bő, ezukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és íűszeresízű. Mag
tokja zártteugelyű; tömlőcskéiben sárgásbarna, tojásdad, hegyes, ép 
magvakat rejtő. 

Fája. Erőteljes, csaknem bujanövésű, igen edzett; korán és igen 
bőven termő; éles szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, me
lyek gyümölespeczkekkel sűrűn beruházkodnak, szép lombos, de szel-
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lős, magas, giüaalakú koronát alfeotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; 
alkalmas szálas fának is, gulafának is ; mindenütt jól díszlik; gyü
mölcsei jól állják hely Őket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé 
lassúdan elvékonyodók, elég egyenesek, noha könyökösek; csaknem 
bordázatlanok; egyenest fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman 
fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, világos pirosasbarnák; ap
róbb-nagyobb, többnyire hosszas, fehéres pontokkal itt-ott sűrűbben 
itt-ott ritkábban, de elég szembetűnőleg pontozottak; rendetlen, töb-
nyire azonban hosszas levélközíiek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, kissé hegyesek, a vesszőtől 
kissé elállók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; elég kiemelkedő, 
alig észrevehetőleg bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, kúposak, kissé hegyesek; pikkelyeik 
kissé lazán állók, szürkével szegélyzett barnák. 

Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de keményszövetűek ; kerüléke-
sek; nyelők felé, gyakran inkább elkeskenyedők, mint hegyök felé; 
többnyire rövidke, szúrós hegyben végződök; csatornásak, kissé ível
tek; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; gyenge korukban ritká
san és finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, bágyad
tan fénylők, világos zöldek; széleiken jókora nagy tompa vagy it t-
ott kissé éles fogakkal elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosz-
szií, vékony, hajlékony; nyár végén, tövénél pirossal kissé színezett, 
kissé hanyatt görbülten fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, fonál-
idomiíak, a nyél tövétől kissé fölebb, a nyélre helyezettek, de azért 
kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, hosszabbak, 
mint a vesszőkön levők, csaknem laposak vagy lapos völgyesek, sze
líden hullámosak; igen hosszú, hajlékony nyelőkről, rendetlenül szé^ 
állók s kissé lefelé konyulok. 

Hasonneveí. Saint-Galen; Pigue de Holland.*) 
Leírói. D i e 1, S(e,iyno6stseyí.ie^i, almákat és körtéket tartalmazó 

II. 195. 
L e r o y, Siet. 9e, fomoi. II. 629. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Fája egészséges voltánál s rendkívüli termékenysé

génél fogva megérdemli, hogy hazánkban minden kertben helyet fog
laljon. 

*) Oberdieok ós utána Leroy hibásan tartják azonosnak a Hollandi füge 
körtét ( = Figue de HoUand; Hollándische FeigenbirnJ a Saint-Q-hislaim körtével. 
Az előbbinek növényzete szembeszököleg különbözik az utóbbi növényzetétől. 
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262. Száraz-MarczL 
(Martin-seo; Trookener Martin.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Leroy szerint, mondhatni, hogy 
Prancziaországban legalább is négy század óta folyvást tenyésztik e 
fajt. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek jóhirű 
faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Pajom 
valódisága kétségtelen. 

Erésideje. October végétől december elejéig; hűvösebb tájakon 
februárig is eltart. 

Minősége. II. rendű; néha csak III. rendű csemegegyümöles; de 
háztartási czélokra csaknem I. rendű. 

Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Többnyire hasas-körte, néha pedig csigaalakií; kissé 

szabálytalanul boltozott, buczkos és hovadásos, de különben elég sík-
fölületű. Zöme a középtájnál alább, a kelyes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé hirtelen gömbölyödve s többnyire kissé összébb is hiízódva 
boltozódik s kelyhe körül többnyire szűk talpban fogy el; szára felé 
pedig elejénte szeliden, aztán behajlással is fogyva, inkább vagy ke-
vésbbé hosszas, többnyire karcsvi. és tompakúpos végben enyészik el. 
S z á r a hosszas, vékony vagy középvastag, fás, többnyire görbe, bnn-
kósan végződő, barnás-vörhenyes; a gyümölcs csúcsán majd a föl
színre helyezett; majd hiisos dudorkák közé beszorított. K e l y h e 
jókora nagy, nyilt, rendetlenül fölálló, elég hosszas, barnás, szarune
mű osztványaival, melyek néha hiányzanak is, csaknem a fölszínre, 
vagy csekélyke, lapos mélyedéseié helyezett, melynek környékét hiísos 
dudorkák vagy lapos bordák teszik egyenetlenné. 

Színe. Bőre finom, vékony, elég sima, száraztapintatii, bágyadtan 
fénylő; elejénte világos-zöld; értével élénk sárga; napos oldalán in
kább vagy kevésbbé élénk pirossal színezett. Pontozata sűrű; apró, 
fahéjszínű pettyecskékböl álló, elég szembetűnő. A gyümölcsnek 
imént vázolt alapszíne többnyire csak egyes, kisebb-nagyobb foltok
ban tűnik elő tisztán; mert csaknem az egész fölület finom, barnás, 
de később vörhenyesre változó rozsdával van eltakarva. 

Belseje. Hilsa sárgásba játazó fehér, félfinom, tömöttes, roppanós ; 
magtokja körül köves-szemcsés; leve bő vagy csak elegendő, igen 
cziikros, gyöngéd savanynyal emelt, kellemes, illatos és fűszeres ízzel. 
Magtokja csaknem zárttengelyű; tömlőcskéi mindenikében egy-két 
ép mindkét sarkán hegyben végződő, világos-barna magot rejtő. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, igen edzett; elég korán és igen 
bőven termő; fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő; erős ágai-
valj melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak elég lombos, 
de kellőleg szellős, gulaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább dísz-
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lik, mint birsalanyon; alkalmas szálas fának is, gulafának is. Minde
nütt jól díszlik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és 
gazdagon. Gyümölcsei igen jól állják helyüket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, ha
gyok felé szeliden elvékonyodók: egyenesek, noha kissé könyökösek ; 
hegyök felé szeliden bordázottak; fölállók vagy kissé nyilt szögekben 
fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban 
csupaszak, aljuknál zöldesbarnák, hegyöknél pirosasbarnák, napos 
felükön jó darabon szürkés hártyával takartak; apróbb-nagyobb, ke
rek, fehéres pontokkal nem sűrűn, de szembetűnöleg pontozottak; ren
detlen levélközűek. 

Rügyeí. Kicsinyek, karcsú-kúposak, igen hegyesek, a vesszőtől 
elállók, szürkével kissé tarházott pirosasbarnák; elég kiálló, a vesz-
szők hegyénél észrevehetőleg bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdad kuposak, he
gyesek, szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Kicsinyek, nem vastag, de keményszövetűek; hosszas 
tojásdadok vagy kerülékesek; rövidke szúrós hegyben végződök; völ
gyesek vagy csatornásak, íveltek; nyelőkről csaknem víziráuyosan el
állók; gyenge korukban is csak finoman és ritkásan molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, elég fényesek, világos zöldek; széleiken 
apró, éles fogakkal elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides 
vagy középhosszú, középvastag elég merev; inkább vagy ke-
vésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fonálido-
múak, hamar elhullók. Virágrügyet körítő levelei majd széles, majd 
keskeny tojásdadok, laposak vagy kissé völgyesek, kissé hullámosak; 
rövidebb vagy hosszabb, vékony, rugalmas nyelőkről rendetlenül és 
kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Martin-sec d' hiver; Martin-see de Champagne és 
sok más, melyek azonban már elavultak. 

Leírói. L e r o y , Qiat. 9e, pomoí. II. 408. 
M a s , Se. 2^e«^e«, I. 81 . 

J a h n , d((v,dt,. áCa/iidé. de^ BőstL Y. 521. és sokan raások is. 
Észrevétel. Az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, ha

zánk emelkedettebb fekvésű, gyümölcstenyésztésre kedvező vidékein 
pedig mindenütt érdemes volna nagyban is tenyésztenünk. Vidékem 
mostoha viszonyai közt, csak hébe-korba képes kielégítő termést hozni. 
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263, Sickler frank hölgye. 
(Sicklers Franz-ltfadame.) 

Származása. E jeles körte származásáról serami bizonyosat nem 
mondhatok. Oberdieck 1874-ben kedveskedésül, ajándékban küldötte 
meg nekem Jeinsenból. Több ízben termett már nálam. Valódiságát 
illetőleg, — minthogy Sickler, régibb német gyümölcsész munkája, a 
hol e körtefaj hihetőleg leírva van, kezemben nem fordult meg, — 
elégnek tartom Oberdieck nevére hivatkozni, a kinek lelkiismeretessé
géről mindenki föltehet annyit, hogy nekem ajándékban hamis vagy 
előtte még ismeretlen fajt semmi esetre sem küldött volna. 

Érésideje. Augustns elején. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Alai<ja. Szabálytalan körtealakú vagy hosszas, hasas esigaalakú; 

egyik oldalán gyakran hízottabb, mint a másikon, de különben sík-
fölületü. Zöme a középtájnál alább, a kelyhes vég felé esik, honnét 
kelyhe felé az egyik oldalon szelíden, a másikon hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körül elég széles karimában fogy el; szára felé 
pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább és némi behajlással is 
fogyva, rövid, tompakiipos végben enyészik el. S z á r a hosszas, vékony 
fás, két végén bunkós sárgás zöld, nagy részt azonban sárgásbarna; 
a gyümölcs csúcsára húsos dudorkák közé helyezett vagy hiísos du-
dortól félre nyomva csaknem a fölszínből kiálló. K e l y í i e kicsi, zárt 
vagy félignyilt; fölálló, keskeny, barnás, szarunemű osztványaival 
szépen kikanyarított tágas és elég mély üregben ülő, melynek szelí
den hullámos karimájáról elenyésző, lapos bordák nyújtóznak gyakran 
a gyümölcs derekára s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, bágyadtan fénylő, 
elejénte sáppadt zöld, értével élénk zöldessárga; napos oldalán hal
vány téglavörössel befuttatott vagy csak belehelt, Pontozata igen 
sűrű; a bőr alul áttetsző, apró, sárgás pettyecskékből álló, a piros 
színben elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér, finom vagy félfinom, olvadó; magtokja körül 
is csak finoman köves-szemcsés; leve bő, czukros, alig észrevehető 
savanynyal, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja 
zárttengelyű; tömlőcskéiben világosbarna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; korán és bőven termő; 
éles szögekben fölfelé törekvő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, sűrűlombos, magas gulaalakú koronát alkotó. 
Vadonczon jól díszlik; alkalmas szálasfának is, gulafáuak is. Minde
nütt jól díszlik: de vidékem mostoha viszonyai közt csak akkor képes 
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kielégit61eg teremni, ha a megelőző év esős volt s a téli nedvesség 
mélyen átáztatta a földet. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei Elég számosak, hosszak, vastagok, hegyök felé siieliden 
elvékonyodók; elég egyenesek, többnyire azonban kissé görbék és 
könyökösek; hegyök felé elég szembetűnöleg bordázottak; fölállók vagy 
éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban sűrűn és finoman 
fehérmolyhosak; ért korukban csupaszak, zöldesbarnák, napos félő
kön sötétpirossal mosottak ; apró, többnyire kissé hosszas, fehér pon
tokkal sűrűn és elég szembetűnöleg pontozottak: rendetlen levélközűek. 

Rügyeh Kicsinyek, kúposak, laposhátuak, alig hegyesek, a vesz-
szőtől csak alig elállók, szürkével árnyalt sötétbarnák; csaknem talap 
nélküliek vagy alig kiálló, hosszan bordázott, szűk talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasas kúposok, alig hegyesek, szürké
vel és pirossal árnyalt sötétbarnák. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, egyebütt csak középna
gyok; elég vastag és keményszövetűek ; tojásdadok vagy hosszas és 
keskeny tojásdadok; majd szabályosan, majd hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; a vesszők alján csaknem laposak és 
hullámosak; a vesszők hegye felé csatornásak; inkább vagy kevésbé 
íveltek: gyenge korukban alsó lapjukon sűrűn és finoman fehérmoly-
hosak; ért korukban csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, vilá
gos zöldek; széleiken tompa fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Le-
vélnyelök rövid, elég vastag, merev; inkább vagy kevésbbé éles szö
gekben fölfelé álló. Levélpálhái rövidek, fejletlenek, áridomuak, ha
mar elhullók. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, szélesebbek, mint 
a vesszőkön levők, csaknem laposak, szelíden hullámosak; szétálló, 
merev nyelőkről kissé ívelten lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Tudtomal nincsenek. 
Leírói. Hacsak Sickler német gyümölcsész le nem írta; az 

ájabbkori német gyümölcsészek közül tudtommal még senki sem 
írta )e. 

Észrevétel. E jó nyári körte nagyon megérdemli, hogy körte 
tenyésztésre kedvező, mély termőrétegű, kellőleg nyirkos talajban 
minden kertben helyet foglaljon. Vidékem mostoha viszonyai közt 
kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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264. Tougard kobakja. 
(Calebasse Tougard ; Tougard's Flaschenbirne.) 

Származása. E becses körtét azou magonczok egyike szolgál
tatta, melyeket Van Mons 1840 körül eszközölt magvetés által nyert, 
s melyeket halála után az örökösöktől Bivort Sándor vásárolt meg. 
A magról kelt s Lőwenböl Greest-saint-Remybe került auyafa ] 845-ben 
termett először. Gyümölcseit kitünöeknek s így a fajt terjesztésre 
méltónak találván, Bivort nevezte el Tougard, roiien-i hires gyümöl
csész nevéről s kezdette elterjeszteni. Napjainkban mindenfelé el van 
már terjedve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktől, Jeinsenből. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam oet. nov.; hűvösebb tájakon decemberig is 
eltart. 

Mnősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Kissé változó; majd hosszas körte- vagy kobak-alakú, 

majd tojásdad körtealakú; kissé szabálytalanul boltozott, de külön
ben elég síkfelületű. Zöme a középtájnál jóval alább, a kelyhes vég 
felé esik, honnét kelyhe felé inkább vagy kevésbbé hirtelen gömbö
lyödve boltozódik s inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik ; 
szára felé pedig elejénte szelíden, aztán behajlással is fogyva, majd 
rövides, majd hosszas, többnyire karcsukupos végben enyészik el. 
S z á r a rövides vagy középhosszú, elég vastag, többnyire fás, nagyrészt 
barnamázos; a gyümölcs csúcsából, többnyire húsos emelkedés mellől, 
oldalvást kiálló, néha pedig húsos gyürömletbe vagy csaknem a föl
színre helyezett. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; majd rövid és föl
álló, majd hosszas és szétterülő, barnás szarunemű osztványaival 
inkább vagy kevésbbé szűk és sekély üregben ülő, sőt néha csaknem 
a íölszinre helyezett. 

Színe. Bőre vastag és keménykés, majd sima, majd érdestapin-
tatú, csaknem fénytelen; elejénte bágyadt zöld; értével zöldes-sárga; 
napos oldalán kissé élénkebb sárga, mely színezetből azonban gyak
ran alig tűnik elő tisztán egy-egy nagyobbka folt; mert az egész 
íölület elejénte barnás, később vörhenyesre változó, finom vagy érdes 
és cserepes rozsdával van befuttatva vagy szakadozottan márványozva. 
Pontozata elég sűrű; de csak a rozsdamentes foltokon szembetűnő. 

Belseje. Húsa többnyire lazacz-piros vagy bágyadt sárgás-piros, 
finom tömöttes, olvadó ; magtokja körül is csak alig észrevehetöleg 
köves-szemcsés ; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen 
kellemes, gyöngéden illatos és fűszeres-ízű. Magtokja zárt vagy kissé 
nyilttengelyü; tömlőcskéiben ritkán ép, hanem többnyire idétlen, fe
ketés magvakat rejtő. 

20 
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Fája. Nálam csak mérsékelt-növésű, de elég edzett; koráa és 
a neki kedvező helyen bőven is termő; fölálló vagy elég éles szö
gekben fölfelé tövekvő, merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervek
kel jól benibázkodnak, sürü-lombos, de kellőleg szellős, gulaalakú 
koronát alkotó. Vadonczou inkább díszlik, mintsem birsalanyon; 
alkalmas gulafának inkább, mintsem szálasfának; bogy vígan éljen 
és gazdagon teremjen; meleg vidéket, de kellőleg nyirkos földet 
kiváu. Gyümölcseit az erősebb szelek le szokták tizedelni a fáról. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középbosszak, elég vas
tagok vagy középvastagok, begyök felé is csak keveset vékonyodók 
és begyöknél többnyire bnnkósan végződök; ritkán egyenesek, banem 
kissé görbék és könyökösek, merevek, bordázatlanok; fölállók vagy 
elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is csak be-
gyök felé finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes-barnák, 
napos felükön és begyök felé pirossal kissé árnyaltak; apróbb-na
gyobb, többnyire kerek, fakó pontokkal sűrűn és elég szembetünőleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy csak középnagyok, kúposak, hegye
sek, a vesszőtől igen elállók, sötétbarnák, néha szürkével is árnyal
t ak ; elég kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok, tojásdad-kúposak, kissé begyesek, 
szürkével tarkázott gesztenyeszínüek. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; elég vastag és 
keményszövetűek; hosszas tojásdadok; a vesszők hegye felé csaknem 
lándsásak vagy láudsás-tojásdadok; többnyire szabályosan elkeske
nyedő, hosszas, éles és félrecsavarodó hegyben végződök; lapos-völ
gyesek, inkább vagy kevésbbé íveltek, itt-ott szeliden hvűlámosak; 
gyenge korukban alsó lapjukon és széleiken finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, fényesek, élénk-zöldek; széleiken alig 
észrevehetőleg, tompán fogazottak vagy csaknem épszélüek. Levél-
nyelök középhosszú, a vesszők hegye felé pedig mind-mind rövidebb, 
elég vastag és merev; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái vé
kony fonálidomuak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő levelei vál-
tozó-nagyságuak, csaknem laposak, szeliden hullámosak; nyelőkről 
lankadtan és lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Poire Tougard. 
Leírói. B i V 0 r t, €livtva(. 3e, fomoí. I I I . 95. 

L e r o y , Qiat. de. pomof. I. 521. 
M a s , Sin Q êug'ci;, III. 142. szám alatt. 
J a h n , Üííusk. SCan96. 9&z 06stA. V. 481. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjá-
ráskor képes teremni; de nagyobb folyóvizeink mellékén, hol a talaj 
nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat, bizonyára gyakrabban is, 
bővebben is, szebb és jobb gyümölcsöket is fog teremni, mint bárhol 
egyebütt. Azt mondják leírói, hogy hideg, nedves, agyagos talajban 
gyümölcsei megrepedeznek, megfoltosodnak s esős évjáráskor ízetle
nek is. E bajban itt az alföldön bizonyára nem fog szenvedni. 
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265. Tuerlinckx. 
Származása. Bivort szerint e körtefajt malinesi lakos, Tuerlinckx 

az ő falusi birtokán, melyet kevéssel 1848 előtt szerzett volt, találta 
föl. Mint igen nagy s kedvező viszonyok közt jő csemege gyümölcsöt 
termőfaj csakhamar elterjedt mindenfelé. Ojtóvesszejét még a hat
vanas években kaptam meg Bátorkesziből, Kovács József, veterán gyü-
mölcsészünktöl. Több ízben termett már nálam. Bárha fajom valódi
ságáról meg voltam győződve; folyvást készakarva halogattam leírá
sát ; mert fáját kényesnek s vidékem mostoha viszonyai közt termé
ketlennek találtam. 1883-ban hatalmas nagy gyümölcsöket termett, 
melyekről, a fajt leírtam s a nagy gyümölcsökben gyönyörködök ked
véért, ^ezennel közlöm is leírását. 

Erésideje. Nálam sept. végén oct. elején; hűvösebb tájakon de
cemberig is elhúzódik. 

Minősége. Néha II . rendű; néha pedig III, rendű csemegegyü
mölcs; de háztartási czélokra igen becses. 

Nagysága. Nagy; néha rendkivül nagy. 
Alakja* Változó; többnyire azonban tojásdad-körtealakú, néha 

pedig hasas, tompa csigaalakú; szabálytalanul boltozott, buczkós és 
hovadásos-fölületű; aztán egyik oldalán többnyire hízottabb, mint a 
másikon. Zöme a középtájnál inkább vagy kevésbbé alább, a kelyhes 
vég felé esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbölyödve boltozódik s 
kelyhe körül elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelí
den, aztán behajlással is fogyva, majd vastag és tompa, majd kissé 
karcsú, de rendszerint rövid-kupos végben enyészik el. S z á r a rövi
des vagy középhosszú, vastag vagy elég vastag, fás, görcsös tövénél 
húsos, hegyénél bunkós, szürkés vagy sárgásbarna mázzal végig be
vont; többnyire szűk üregbe helyezett, melynek rendszerint ferdén 
álló karimáján ormós emelkedések és lapos barázdák szoktak válta
kozni. K e l y h e zárt, néha félignyilt; rendetlenül fölálló vagy ösz-
szehajló, szarunemű, molyhos osztványaival többnyire szűk és mély 
üregben ülő, melynek hullámos karimájáról mindinkább elszélesedő 
lapos bordák nyújtóznak a gyümölcs derekára s annak kerekded ségét 
gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre vastag, elég sima, majd gyöngéd, majd kissé érdes-
tapintatu, bágyadtan fénylő, elejénte élénk zöld, értével sárgás-zöld; 
napos oldalán is csak kissé élénkebben színezett, mintsem árnyas fe
lén, Pontozata sűrű ; egyenlően elszórt, apró, fahéjsziníi pettyecskék-
ből álló, szembetűnő. Eozsda-alakzatok itt-ott, gyakran fordulnak elő 
fölületén. 

Belseje, Húsa sárgásfehér, finom vagy félfinom, olvadó vagy fól-
szerint olvadó; magtokja körül kissé kÖves-szemcsés ; leve bő, czuk-
ros, üdítő savanynyal emelt, elég kellemes, gyöngéden illatos és fű-

20* 
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szeresízű. Kár, hogy savanyába gyakran összebnzó fanyarság is ve
gyül! Magtokja csaknem zárttengelyű; szűk tömlöcskéiben, hosszas 
karcsú, barna, ép, néha pedig idétlen magvakat rejtő. 

Fája. Elég vígnövésű, egészséges és elég edzett, kissé későn és 
csak mérsékelten termő; fölálló, vagy nyilt szögekben szétálló ágai
val, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, sűrülombos, 
terjedelmes koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsala
nyon ; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva egyébb alakit fák
nak is. Mindenütt jól díszlik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem 
rendesen és legszebb-fejlödésű gyümölcsöket, melyek, nagyságuk 
mellett is, jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, elég vastagok, vagy csak 
középvastagok, hegyök felé lassiídan elvékonyódók; ritkán egyenesek, 
hanem kissé görbék és könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy nyilt 
szögekben szétállók; gyenge korukban pgész hosszukban sűrűn fehér-
molyhosak ; ért korukban csnpaszak, barnás sárgák; apróbb-nagyobb, 
hosszas, fehéres pontokkal nem sűrűn, de szembetűnőleg pontozottak; 
rendetlen levélközűek. 

RÜgyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpii kúposak, he
gyesek, a vesszőtől csak kissé elállók, szürkével árnyalt sötét-barnák; 
inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Nagyok, rövid, hasaskuposak, kissé hegyesek; szür
kével tarkázott világos gesztenyeszinűek. 

Levelei. Nagyok vagy elég nagyok; elég vastag és elég ke-
ményszövetűek; kerülékesek ; hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy ke
vésbbé hosszas, éles hegyben végződök; laposak, alig íveltek, de he-
gyökkel lefelé és félre is görbülök; a vesszőtől csaknem vízirányosan 
elállók; gyenge koriakban jellemzőleg sűrűn és tartósan fehérmoly-
hosak; ért korukban sem egészen csupaszak, simák, elég fényesek, 
csaknem sötétzöldek; széleiken előrehajló, éles fogakkal majd sűrűb
ben, majd ritkábban, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
hosszas, vagy középhosszú, középvastag, csaknem merev; inkább vagy 
kevésbbé éles szögekben és kissé hanyatt görbülten, fölfelé álló. Le-
vélpálhái hosszak, fonál- vagy ár-idomuak, kissé szétállók, kevéssé tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei nagyobbak, hosszabbak, mint a 
vesszőkön levők, hosszas kerülékesek, laposak, hullámosan elgörbülök, 
épszélüek; igen hosszú, rugalmas nyelőkről kissé lekonyultán szétte
rülök. 

Hasonnevei. Thuerlinckx; Beurré Thuerlinckx. 
Leírói. L e r 0 y, S)icí. 3e, fomot. II. 709. 

M a s , S'oinot. fénézatu^ I. 3. német gyümölesészek tud
tommal még nem írták le. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közt, a milyenek vidékemen 
uralkodnak, kevés haszonnal járna tenyésztése. Hazánk hegyes vidé
kein vagy nagyobb folyóvizeink mellékén az alföldön is, hiszem, hogy 
hálásan kifizetendi a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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266. Tömzsi körte. 
(Bondelet.) 

Származása. Bizonytalan. Dumortier belga gyümölcsnek tartja s 
szerinte a múlt század végén Dehove nyerte volna magról. Oberdieek 
Angolországban gyanítja bölcsőjét. Szerintem alkalmasint újkori 
gyümölcs; mert alig hihető, hogy ilyen, minden tekintetben becses 
gyümölcsöt a francia gyümölcsészek napjainkig le nem írták volna 
körülményesen és elterjeszteni ne igyekeztek volna. Ekkoráig tud
tommal csak Dumortier és Oberdieek ismertették e fajt körülménye
sen és pedig Dumortier 1869-ben, Oberdieek pedig 1875-ben. Ojtő-
vesszejét 1874-ben kaptam Plantiéresból, a Simon-Louis testvérektől. 
Azóta több ízben termett nálam nemcsak a fajfán, de még álló he
lyére kiültetett ojtványomon is. 

Érésideje. Nálam sept. elején; hűvösebb tájakon nov. végéig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemege és piaczosgyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is. 
Alakja. Hasas tompa csigaalakú, szélesebb, mint magas; egyik 

oldalán kissé hízottabb, mint a másikon. Zöme középtájra esik, hon-
pét kelyhe felé elejénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödik s elég 
széles, hullámos karimában végződik; szára felé pedig rendszerint 
kissé összébb húzódva boltozódik s rövid tompa végben enyészik el. 
S z á r a középhosszú, középvastag, néha pedig elég vastag, fás, ban
kosán végződő, sárgás zöld és néha sárgásbarna mázzal is befutta
tott ; a gyümölcs csúcsán, szűk mélyedésbe mintegy erőszakosan benyo
mott vagy húsos emelkedés mellől kissé ferdén kiálló. K e l y h e 
nyilt vagy félignyilt; rendetlenül fölálló, rövides, szarunemű, hegyes 
osztványaival tágnyilásu, de szűk és nem mély üregben ülő, melynek 
falain csinos lapos bordák váltakoznak, melyek a karimát hullámossá 
teszik s elenyészőleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak 
kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre elég vékony, elég sima, noha szelíden hovadásos, 
bágyadtan fénylő; elejénte homályos fűzöld ; értével élénk sárga ; napos 
oldalán aranysárga és néha szelíd pirossal gyöngéden színezett. Pon-
tozata sűrű ; egyenlően elszórt, zölddel szegett, fahéjszinű pettyecs-
kékből álló, szembetűnő. Rozsdafoltok vagy alakzatok csak néha és 
elvétve találkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás vagy fehéres sárga, finom, de nem tömött, 
olvadó; magtokja körül finoman köves-szemcsés; leve igen bő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és fűszeres-
ízű. Magtokja zárttengelyű; szűk tömlöcskéiben széles tojásdad, lapo-
sas, de ép, világos barna magvakat rejtő. 
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Fája. Csaknem bujanövésű, erőteljes, igen edzett; korán és rend
kívül bőven, többnyire csomósán termő; nyilt szögekben föl és szét
álló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól 
beruházkodnak, elég sűrülombos, de kellőleg szellős, terebélyes koro
nát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, mint birsalanyon; alkalmas 
szálasfának inkább, mintsem gulafának; mert a nyesésnek nem ba
rátja. Még alföldi, mostoha viszonyaink közt is jól díszlik és terem. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók ; elég egyenesek, noha kissé könyökösek; bor-
dázatlanok, fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak ; ért korukban csnpaszak, 
zöldesbarnák; apró, kerek vagy itt-ott hosszas, fakó pontokkal elég 
sűrűn, de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azon
ban rövid levélközűek. 

RÜgyei- Kicsinyek, kúposak, hegyesek, a vesszőtől elállók s néha 
sarkantyusan kiszögellők; szürkével tarkázott pirosas gesztenyeszí-
nűek; a vesszők alján alig, a vesszők hegye felé eléggé kiálló, bor-
dázatlan talapra helyezkedők. 

Virágrügyei. Kicsinyek , hasaskuposak, alig hegyesek, szürkével 
kissé tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Középnagyok, kissé vastag és keményszövetűek; kerülé-
kesek vagy lándsásak, itt-ott tojásdadok ; majd szabályosan, majd hir
telen elkeskenyedö és kissé lefelé görbülő, rövidke hegyben végződök; 
laposak, de a vesszők hegye felé kissé völgyesek, íveltek; gyenge 
korukban ritkásan és finoman molyhosak és szelíd pirossal bele
heltek; ért korukban csupaszak, simák, ragyogó fényesek, elég sötét 
zöldek; széleiken előrehajló tompa vagy itt-ott éles fogakkal nem 
mélyen, de elég sűrűn és szabályosan fűrészesek. Levélnyelök közép-
hosszií, vékony, hajlékony, inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben föl
felé álló. Levélpálhái fonálidomuak, a nyél tövétől kissé fölebb a 
nyélre helyezettek, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei jóval 
nagyobbak, mint a vesszőkön levők, laposak, széleiken lefelé hajlók, 
rendetlenül hullámosak és hegyökkel csavarosán elgörbülök; elég hosszá, 
elég vastag, de rugalmas nyelőkről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D u m o r t i e r , S'omone, toui>na4stcft/!Pc, 93. lapján. 

O b e r d i e c k , S'^^uiít. <!fCan96. Qcz ©ádsÁunQe, VII. 457. 
Mások tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Jól beillik alföldi viszonyaink közé is : de itt már 
aiig. vége felé le kell szüretelni gyümölcseit; hazánk fölvidókén, 
hiszem, hogy még bővebben fog teremni s gyümölcsei is későbben 
fognak érni, mint itt az alföldön. Széles elterjesztésre méltóknak talá
lom hazánkban mindenfelé. 
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267. Uj-Poiteau. 
(OlT. Uj-Poató ) 

(Nouveau-Poiteau; Neue-Poiteau.) 

Származása. Napjainkban híressé vált , ezen körtét, Ober-
dieck szerint, Bouvier Simon nyerte magról, Jodoigueban (Belgium), 
de Oberdieck ezen állítása egészen téves; mert nem Bouvier nyerte 
azt magról, hanem Van Mons. A belga és franczia gyümölesészek 
valamennyien Van Monsnak tulajdonítják e körte létrehozatalát. A 
magról kelt anyafa 1843-ban, tehát Van Mons halála után, termett 
először. Van Mons fiai aztán, Bouvier tanácsára, atyjuk jó barátjának, 
Poiteau, hires franczia gyümölcsésznek nevéről ,Uj-Poiteau'-nak ke
resztelték el. „Uj''-nak azért, mert atyjuk már előbb egy másik ma-
gonczát szintén Poiteau nevéről keresztelt volt el. Több hiteles hely
ről birom ezen fajt, mely több ízben is termett már nálam. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. derekán; hűvösebb tájakon novem
berig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemegegyümölcs; száraz évjáráskor, nálam 
alig érdemelte ki a II. rangot. 

Nagysága. Középnagy; kedvező viszonyok közt jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire tojásdad körtealakú vagy szabályta

lan hasas tojásalakú; elég sík, noha többnyire buczkos-fölületű. Zöme 
többnyire középtájra esik, honnét kelyhe felé szelíden fogyva boltozó-
dík s kelyhe körűi többnyire igen szűk talpban végződik, melyre föl 
sem állítható; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva 
s rendszerint behajlást is alkotva, rövid, karcsú, kúpos végben enyé
szik el. S z á r a többuyire középhosszú, vastag vagy elég vastag, fás, 
de rugalmas, bunkós és tövénél gyakran húsos, csaknem végig sár
gásbarna mázzal bevont; a gyümölcs csúcsából húsos gyűrűzetből kissé 
ferdén kiálló, néha pedig a csúcsból csaknem annak folytatásaként 
kiemelkedő. K e l y h e nyílt vagy félig nyílt; fölálló, rövid, szaru
nemű osztványaival inkább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben 
ülő, melynek falai ránczosak s karimájáról, mely többnyire ferdén áll, 
bordás emelkedések nyúlnak a gyümölcs derekára, a hol rendszerint 
ellapulnak, de a gyümölcs egyik oldalát hízottabbá teszik, mint a 
másikat. 

Színe. Bőre vékony, sima gyöngéd vagy itt-ott kissé érdestapin-
tatu, bágyadtan fénylő; elejénte csaknem sötét zöld; értével világos 
vagy kissé sárgás zöld; napos oldalán gyakran világosbarna rozsdá
val fátyolozott. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, barnás pettyek 
alakjában jelenkező, igen szembetűnő. Majd finom, majd kissé érdes 
rozsda kisebb-nagyobb foltokban mindig mutatkozik fölületén. 
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Belseje. Hilsa többnyire üöldes fehér, igen finom, gyöngéd, ol
vadó; magtokja körül sem köves-szemcsés ; leve bő, cznkros, finom 
savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. Száraz évjáráskor nálam 
nem volt leves, hanem csaknem lisztes; aztán cznkrossága és fűsze-
ressége sem volt kielégítő. Magtokja csaknem egészen zárttengelyű; 
S2sűk tömlőcskéiben sovány, fekete, ritkán ép, hanem többnyire idét
len magot rejtő. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és elég edzett; korán és 
igen bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, 
merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
szép, sűrülombos, gnlaalakú koronát alkotó. Vadonczon inkább díszlik, 
mint birsalanyon; alkalmas szálasfának is, giilafáuak is. Könnyen 
kiszáradó, laza talajomban a tartós szárazságot megsínyli és keveset 
terem; míg kellőleg nyirkos talajban mindenütt jól díszlik és jól te
rem. G-yümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok vagy középvas
tagok, hegyök felé sem igen vékonyodók, sőt hegyöknél hízottan végző
dök ; elég egyenesek, noha könyökösek, bordázatlanok; fölállók; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, piros
sal árnyalt zöldes vagy itt-ott sárgásbarnák; apró, kerek, fehéres 
pontokkal elég sűrűn, de nem szembetűnőleg pontozottak; rendetlen 
levélközűek. 

Riigyei. Középnagyok, szélestalpit rövidkuposak, kissé hegyesek, 
a vesszőkkel csaknem párhuzamosan fölfelé állók; szürkével sűrűn 
tarkázott sötétbarnák; jól kiduzzadt bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, kissé hegyesek; szürkével és 
sötét barnával tarkázott világosbarnák, 

Levelei. Nagyok, kissé vastag és keményszövetűek; tojásdadok 
vagy széles tojásdadok; elég hirtelen elkeskenyedő, inkább vagy ke-
vésbbé rövid, éles hegyben végződök; völgyesek vagy csatornásak; 
inkább vagy kevésbbé íveltek; nyelőkről kissé lefelé konyulok; gyenge 
konikban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, fénye
sek, világos zöldek; széleiken előrehajló, tompa fogakkal ritkásan, de 
elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszií, elég vastag, de haj
lékony ; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái hosszak, fonálidomuak, nem 
tartósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire szélesebbek, mint a 
vesszőkön levők; laposak vagy laposvölgyesek, széleiken itt-ott hul
lámosak; hosszii, hajlékony nyelőkről lankadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Choix d'un amateur; Juteuse de Braimau; Retour de 
Romé; Tombeau de l'amateur. 

Leírói. B i v o r t , GtnnaL 3c pc/mct. IV. 21. 
L e r 0 y, S)ict. da pomoí. II. 466. 
M a s , £& ^ciíf&'z,, III . 138. szám alatt. 
O b e r d i e c k , ifCüvst'^í. Ma-n36. dw G^M. V. 105. és 

többen mások is. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé nem való. Hazánk 

föl vidékén vagy az alföld nagyobb folyóvizei mellékén tegyünk vele 
kísérletet s ott, hol fája vigan tenyész s gyümölcsei mindig finom-
ízüek, tenyésszük nagyban is. 



313 

268. Vauquelin körtéje. 
(Vauquelin; Saint-Germaia Vauquelin.) 

Származása. E jeles körtét Vauqnelin, rouen-i kereskedő 1835 
körül nyerte magról. Minthogy gyümölcsei kezdetben igen tartósak 
voltak; elejénte pünkösdi körtének ( = Poire de la Pentecőte) nevezte 
el Vauquelin ; de később mind-mind kevesebb ideig levén eltarthatok, 
a roueni kertész társulat helyesebbnek vélte annak nevéről elkeresz
telni, a ki azt magról nyerte volt. Napjainkban meglehetősen el 
van már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senbőL Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon januárig is eltart,. 
Minőségö. I rendű; néha csak II. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha jókora nagy. 
Alakja- Változó; többnyire azonban szabálytalan csigás-körte

alakú vagy szabálytalan tojás-alakii; egyik oldalán hízottabb, mint a 
másikon s néha egyik oldalán oly lapos, hogy a gyümölcs féloldalú
nak látszik. Zöme a középtájnál többnyire alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé szeliden gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül inkább vagy kevésbbé szűk karimában végződik ; szára felé pedig 
elejénte szeliden, aztán mindinkább s néha némi behajlással is fogyva 
inkább vagy kevésbbé rövid, kúpos végben enyészik el. S z á r a rövi
des, vagy középhosszú, elég vastag, fás, bunkósan végződő; a gyü
mölcs csxiesára kissé oldalt és bemélyedés nélkül a fölszinre helyezett 
vagy húsos emelkedéstől kissé ferdére nyomott. K e l y h e nyilt vagy 
félignyilt; kissé rendetlenül fölálló, rövid, barna, szarunemü osztvá-
nyaival szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain szabálytalan 
lapos bordák miüatkoznak, melyek gyakran a gyümölcs derekára is, 
— bár nem szembetünöleg, — fölvonulnak s annak gömbölydedsógét 
megzavarják. 

Színe. Bőre kissé vastag és keménykés, elég sima, száraztapin-
tatú, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt zöld; értével zöldes-sárga; 
napos oldalán földvörössel inkább vagy kevésbbé szinezett. Pontozata 
elég sűrű ; igen apró, fahéjszínű pettyecskékböl álló ; majd alig, majd 
eléggé szembetűnő. Rozsda majd sűrű, érdes, fahéjszínű mázzá össze-
folytan, majd szakadozott foszlányokban, többnyire csak a gyümölcs 
kelyhes végén, de néha, ritkásan, egyebütt is szokott rajta mu
tatkozni. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, 
tömöttes, olvadó ; magtokja körül köves-szemcsés; leve igen bő, czuk-
ros, finom, de gyakran összehúzó savanynyal, elég kellemes, de nem 
mindenkor és mindenütt kellőleg fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; 
tömlőcskéiben tojásdad, sárgásbarna, ép magvakat rejtő. 
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Fája. Egészséges és igen edzett; elég korán és bőven termő; 
fölálló vagy nyilt szögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól beruházkodnak, elég sürülombos, gulaalakű koro
nát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas gulafának, de 
szálas fának csak ott, a hol gyümölcsei az erősebb szelek ellen oltal
mat találnak. Mindenütt jól díszlik; de, hiszem, hogy Jiellöleg nyirkos ta
lajban bővebben is, szebb és jobb gyümölcsöket is terem, mintsem 
száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok; 
hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyö-
kösek, bordázatlanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé tö
rekvők ; gyenge korukban finoman és ritkásan molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, pirosas szennyesbarnák; apró, kerek, fakó pon
tokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; többnyire hosz-
szas levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidkuposak, hegyesek, a vesszőtől elállók, 
feketés gesztenyeszínűek; elég kiálló, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyüek, sötétbar
nával tarkázott világos gesztenyeszinüek. 

Levelei. Középnagyok; elég vastag és igen keményszövetüek; 
hosszas tojásdadok vagy csaknem lándsásak; szabályosan elkeske
nyedő, hoszszas, éles hegyben végződök; csatornásak; íveltek, he-
gyökkel hátra és gyakran fölfelé is kunkorodok; nyelőkről rendsze
rint lefele görbülök; gyenge korukban is csak ritkásan és finoman 
molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, elég fényesek, vüágos 
zöldek; széleiken előre hajló, jókora nagy fogakkal elég svírün és elég 
szabályosan íűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, közép
vastag, rugalmas; nyilt szögekben elálló. Levélpálhái elég kifejlődöt-
tek, áridomuak vagy igen keskeny-] ándsásak, elég tartósak. Virágrü-
gyet körítő levelei többnyire nagyobbak, szélesebbek, mint a vesz-
szőkön levők, lapos völgyesek, szelíden hullámosak; hosszas rugalmas 
nyelőkről lefelé és hanyatt kunkorodok. 

Hasonnevei. Poire de la Pentecóte; Vauquelin's St. Germaia. 
Leírói. L e r o y, S)ict. 9c S'omoí. II. 723. 

M a s , Se, '^cr^cr, I. 17. 
T 0 u g a r d, 0/nna(. dn S'omoC. I. 101. 
J a h n, aeCust. ^a-ndí. dez &ásM. V. 525. és mások. 

Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt kevés haszonnal jár 
tenyésztése; de, hiszem, hogy hazánkban, főkép nagyobb folyóvizeink 
mellékén s mindenütt, a hol a föld nyáron át is kellőleg nyirkos ma
radhat, bőven ki fogja fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal, 
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269. Varenne de Fenille vajoncza, 
(Beurré Varenne de Fenille.) 

Származása. E jeles körte Praneziaországból származik. Magról 
nyerte Curciat-Dongalonban, bizonyos Parisét nevű egyén, kinek en
gedelmével Mas Alfonz elkeresztelte ez líj körtefajt Varenne de Fe
nille, adószedő nevéről, a ki a miilt század vége felé, a fÖldmíve-
lésről és fatenyésztésröl becses könyvet írt volt. Még folyvást az új
donságok közé tartozik e faj is. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a 
Simon-Louis testvérek szép hirben álló gyümölcstelepéről, Plantiéres-
ból. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Oct. november; Mvösebb tájakon dee. jan. 
Minősége. I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha nagyobb is. 
Alakja. Majd szabálytalan gömbalakú; majd ismét tojásdad gömb

alakú; többnyire hoporjas és bordás-fölületű. Zöme középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik; néha kissé 
a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve 
boltozódik s kelyhe körül elég talpasán végződik; szára felé pedig 
elejénte szelíden, aztán hirtelen fogyva s néha behajlást is alkotva 
igen rövidke, tompa csúcsban enyészik el. S z á r a hosszú, középvas
tag, fás, két végén bunkós, kissé görbe és félre csavarodó, csaknem 
végig fényes barnamázos vagy legalább barnafoltos; a gyümölcs 
csxicsán, néha, egymástól jellemzőleg mély barázdával elválasztott, la
pos emelkedések közül húsosán kiálló vagy a földszínre helyezve hú
sos dudortól ferdére nyomott. K e l y h e nyilt vagy félig nyilt; apró 
és rövidke, szarunemű osztványaival inkább vagy kevésbbé mély, de 
többnyire szűk üregben ülő, melynek falain és karimáján változó 
nagyságú lapos bordák és barázdák váltakoznak, melyek rendetlenül 
a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak fölületét bordássá és 
barázdássá, szóval egyenetlenné teszik. 

Színe. Bőre kissé vastag és kemény kés, száraz-tapintatú, csak 
nem fénytelen ; elejénte sápadt zöld ; értével bágyadtsárga; napos ol
dalán, néha némi földvörössel belehelt. Pontozata sűrű ; igen apró 
barna pettyecskékből álló, a napos oldalán elég szembetűnő. Finom, 
áttetsző, sugaras rozsda csak kelyhes végén s néha száras végén is, 
de egyebütt ritkán mutatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa szép fehér; néha sárgásba és zöldesbe is játszó 
fehér, igen finom, tömött, olvadó, vajszerű; magtokja körül is alig 
észrevehetöleg köves-szemesés; leve bő, igen czukros, gyöngéd sa-
vanynyal emelt, illatos és igen kellemes fűszeresízű. Magtokja zárt
tengelyű; tömlöcskéiben jókora nagy, zömök, de hegyes tojásalakú, 
kávészín-barna magot rejtő. 
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Fája. Erőteljes, edzett; korán, rendesen és bőven termő; nyilt 
szögekben szétálló vagy fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól bernházkodnak, elég lombos, de kellőleg szellős, gula-
alakú koronát alkotó. Díszlik birsen is, vadonczon i s ; alkalmas giila-
fának is, szálas fának is ; helyben és talajban, úgy látszik, nem válo
gatós. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsnak, hegyök felé is csak ke
veset vékonyodók s hegyöknél kissé hízottan végződök; elég egyenesek; 
kissé kÖnyökösek; fölállók vagy nyilt szögekben fölfelé törekvők, 
csaknem bordázatlanok; gyenge korukban finoman molyhosak; ért 
korukban csupaszak, simák, sárgás vagy zöldes-barnák, hegyök felé 
pirossal színezettek; igen apró, sárgás pontokkal elég sűrűn, de nem 
szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban rövid le-
vélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek vagy közép nagyok, rövid kúposak, csaknem 
háromszögüek, alig hegyesek, a vesszőtől elállók s néha sarkan-
tyiílag kiszögellők; szürkével árnyalt sötétbarnák; alig kiemelkedő, 
bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Elég nagyok, zömökkuposak, alig hegyesek szür
kével és sötétbarnával tarkázott világos gesztenyeszínűek. 

Levelei. Kicsinyek; nem vastag, de keméuy-szövetűek; tojás
dadok, itt-ott pedig kerülékesek, többnyire hirtelen elkeskenyült, rö
vidke, éles hegyben végződök; laposak vagy kissé laposvölgyesek, itt-
ott hullamos-szélüek; íveltek és hegyökkel kissé félrecsavarodók; 
gyenge korukban finoman molyhosak; ért korukban csupaszak, simák 
fényesek, világos zöldek ; széleiken előre hajló, tompa fogakkal sza
bálytalanul fűrészesek; néhol csaknem épszélüek. Levélnyelök a 
vesszők alján hosszas, fölebb mind-mind rövidebb, elég vastag; majd 
vízirányosan elálló, majd rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek 
többnyire fogas áridomuak, elég tartósak. Virágrügyet körítő s a gyü-
mölcspeczkeken levő levelei néha nagyobbak, néha kisebbek, mint a 
veszszőkön levők, laposak vagy kissé völgyesek, szeliden hullámosak, 
épszélüek ; ívelten szétterülő, hossztí nyelőkről kissé lefelé irányulok. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. M a s , £& '2^ci>^&^,l. 53. Mások tudtommal még nem írtak le. 
Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közé, a milyenek vidékemen 

uralkodnak, azért nem való; mert itt, fája csak kedvező évjáráskor 
terem s gyümölcsei erőtetve érnek; de olyan helyeken, a hol a föld 
nyáron át is kellőleg nyirkos, bizonyára előnyös volna nagyban is 
tenyésztenünk. 
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270. Worontzow vajoncza. 
(Beurré de Woroutzow; Worouteow's Butterbirn.) 

Származása. E jeles körte Krim-ben lépett a világra. Magról 
nyerte Hartwiss, a császári kertek igazgatója Nikitán, hihetőleg az 
ötvenes évek elején és az ismeretes orosz államférfi, Worontzow ne
véről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1870-ben kap
tam Oberdiecktól, Jeinsenből. Fajfámon több ízben termett azóta 
Oberdieek leírásával teljesen egyező gyümölcsöket. 

Erésideje. Nálam sept. eleje, hűvösebb tájakon oct. közepéig 
is eltart. 

Minősége. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Kúpos vagy nyakas körtealakú, szelíden bordás és hova-

dásos fölületű. Zöme a közóptájnál jóval alább, a kelyhes vég felé 
esik, honnét kelyhe felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s kelyhe 
körül elég talpasán végződik; szára felé pedig elejénte szelíden, aztán 
hirtelen fogyva rendszerint vállat alkot s hosszas, karcsú és többnyíre 
csak kevéssé tompa kúpos végben enyészik el. S z á r a hosszú vagy 
hosszas, elég vastag vagy közép vastag, fás, de rugalmas, hegyénél 
bunkósan végződő, fényes sárgásbarna mázzal végig bevont; a gyü
mölcs csúcsán, húsos dudorkák közül kiálló vagy legalább hvisos dudor-
tól ferdére nyomottan a fölszíiiből kiemelkedő. K e l y h e nyílt; föl
álló, de hegyökkel hátra görbülő, törékenyhegyű szarunemű osztvá-
nyaival, szűk és sekélyke mélyedésben ülő, melynek falain és karimá
ján csak alig észrevehető, lapos bordák mutatkoznak, melyek azonban 
a gyümölcs derekán, néha eléggé kiemelkednek s a gyümölcs derekát 
egyik oldalon rendszerint hízottabbá teszik, mint a másikat. 

Színe. Bőre elég finom, nem egészen sima, mert szelíden hova-
dás OS, bágyadtan fénylő; elejénte sáppadt zöld; értével zöldes-sárga; 
napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, többnyíre minden piros
ság nélkül. Pontozata sűrű; egyenlően elszórt, zölddel szegett, fahéj
színű pettyecskék alakjában jelenkező, elég szembetűnő. Száras végén 
és kehelyüregének falain gyakrabban mutatkozik némi finom rozsda-
máz; de felületén csak elvétve fordul elő rozsdafolt. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom és olvadó; 
magtokja körül is csak alig észrevehetőleg köves-szemcsés; leve bő, 
igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízzel. 
Magtokja nyilttengelyü; tömlőcskéíben jókora nagy, széles tojásdad, 
hegyes, barna, ép magvakat rejtő. 

Fája. Fiatál korában vígan, később csak mérsékelten növő, de 
folyvást egészséges és igen edzett; nem éppen korán, de elég bőven 
termő; fölálló vagy nyílt szögekben elálló, merev ágaival, melyek gyü-
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mölcsöz6 szervekkel jól beruliázkodnak, elég lombos, de kellőleg szel
lős, giilaalakú koronát alkotó. Vadonczon jól díszlik: alkalmas szá
las fának is, gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de kellőleg nyirkos 
talajban gazdagabban és gyakrabban is terem, mintsem könnyen kiszá
radó, laza talajban. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, vastagok vagy középvasta
gok, hegyök felé is csak keveset vékonyodók és hegyöknél többnyire bun-
kósan végződök; elég egyenesek, noha könyökösek; bordázatlanok; 
mereven fölfelé- vagy nyilt szögekben elállók; gyenge korukban fino
man molyhosak; ért korukban csupaszak, simák, olajszín zöldek, napos 
félőkön pedig zöldesbarnák; apró, kerek, fehéres pontokkal sűrűn, 
de nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen vagyis itt-ott hosszas, 
itt-ott rövid levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, kúposak, hegyesek, a 
vesszőtől elállók; szürkével kissé tarkázott sötétbarnák; inkább vagy 
kevésbbé duzzadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí, Kicsinyek, hosszas és kissé hasaskuposak, hegyesek; 
szürkével és sötétbarnával tarkázott világosbarnák. 

Levelei. Középnagyok, elég vékony és hajlékony-szövetüek; ke-
rülékesek, itt-ott tojásdadok; többnyire szabályosan elkeskenyedő, 
éles hegyben végződök; laposak, kissé íveltek, nyelőkről kissé lefelé 
konyulok; gyenge korukban ritkásan és finoman molyhosak; ért ko
rukban csupaszak, simák, fényesek, világoszöldek; épszélüek. Levélnye-
lök hosszas vagy középhosszií, vékony, hajlékony ; rézsiint fölfelé álló. 
Levélpálhái fejletlenek, igen hamar elhullók. Virágrügyet körítő 
levelei változó nagyságúak, többnyire keskenyebbek, mint a vessző
kön levők, laposak, hullámosak; hosszít, hajlékony nyelőkről, lankad-
tan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , S^i-sh. éfCan9(. 9ct BÉM. VII. 369. Mások 

tudtommal még nem írták le 
Észrevétel. Könnyen kiszáradó, laza talajomban jól megbirkózott 

fája a több évig tartó szárazsággal i s ; de teremni csak akkor volt 
képes, a midőn a megelőző év nyara nem volt túlságos száraz és 
forró. E tapasztalatból itélve következtetem, hogy inkább való e faj 
hazánk emelkedettebb fekvésű vidékeire, mintsem az alföldre. 
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271. Nantesi vajoncz. 
(Bearré de Nantes; Butterbirne von Nantes,) 

Származása. E jeles körtét Maisonnenve Ferencz, nantesi gyü-
mölcskertész véletlenül fedezte föl egy tanyai birtokon. 1845-beu ter
mett először. Meglehetősen el van már terjedve mindenfelé és elterje
dését valóban meg is érdemli. Ojtóvesszejét 1874-beu kaptam a Si-
mon-Lonis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Aug. vége, sept. eleje; hűvösebb tájakon oct. végéig 
is elhúzódik. 

Minősége. I. rendű, kedvező viszonyok közt kitünőleg I. rendű 
csemegegyümölcs. 

Nagysága. Középnagy, gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban hasas és hosszas körtealakú; 

elég szabályosan boltozott és többnyire síkfölületű. Zöme a középtáj
nál jóval alább, a kelyhes vég felé esik, honnét kelyhe felé szelíden 
gömbölyödve boltozódik s kelyhe körül szűk, de laposas karimában 
végződik, melyre elég jól fölállítható ; szára felé pedig elejénte sze
líden, aztán behajlással vagy behajlás nélkül is, mindinkább fogyva 
hosszas és inkább vagy kevésbbé karcsú, többnyire tompaknpós véget 
alkot. S z á r a rövid, vastag, fás, néha húsos, görcsös, végig barna-
mázos; a gyümölcs csiTcsából, többnyire húsos gyűrűzetből kiálló vagy 
húsos emelkedés mellé, kissé oldalt, csaknem a fölszínre helyezett. 
K e l y h e nyilt; többnyire szétterülő, törékenyhegyü osztványaival 
szűk és ritkán mély üregben ülő, melynek falain és karimáján némi 
lapos bordák és lapos barázdák is váltakoznak s ezek néha, elenyé-
szőleg, a gyümölcs derekán is nyomozhatok. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, gyöngédtapintatú, bágyadtan 
fénylő ; elejénte sáppadt zöld; értével szalmasárga vagy itt-ott zöl
des szalmasárga; napos oldalán kissé élénkebb sárga és néha némi 
igénytelen pirossal és márványozott vagy színezett. Pontozata elég 
sűrű; zölddel szegett, igen apró, barnás pettyecskékből álló, alig 
szembetűnő. Rozsdaalakzatok csak ott mutatkoznak fölületén, a hol a 
bőr, fejlődés közben, sérülést kapott. 

Bejseje. Húsa fehér, finom, gyöngéd, olvadó; magtokja körül 
sem köves-szemcsés; leve bő vagy csak elegendő, igen cznkros, alig 
némi gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden füszeresízű. 
Magtokja csaknem zárttengelyű; szűkes tömlőcskéiben majd idétlen, 
majd ép, hosszas és mindkét végén hegyben végződő barna magva
kat rejtő. 

Fája. Mérsékelten növő, de egészséges és igen edzett; elég ko
rán és igen bőven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé tö
rekvő, nyúlánk és mégis merev ágaival, melyek gyümölcsöző szervek-
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kel jól beruházkodnak, — sűrűlombos, gulaalakú koronát alkotó. 
Díszlik birsen is, vadonczon is ; alkalmas gnlafának és szálas fának 
is. Mindenütt jól díszlik; de, hogy rendesen és gazdagon teremhessen, 
kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, rövidek vagy középhosszak, vékonyak 
vagy középvastagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; elég 
egyenesek, noha könyökösek, bordázatlanok; íölállók vagy éles szö
gekben fölfelé törekvők; gyenge korukban finoman hamvasak inkább, 
mintsem molyhosak; ért korukban csupaszak, zöldes vagy sárgás bar
nák, hegyök felé pirossal kissé árnyalt barnák; apró, kerek vagy itt-
ott hosszas, sárgás pontokkal nem sűrűn és nem szembettinőleg pon-
tozoltak; rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, kissé hasaskuposak, hegyesek, a vesszőtől kissé 
elállók, szürkével és sötétbarnával tarkázott, pirosasbarnák ; kissé duz
zadt, bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyeí. Kicsinyek, hasaskuposak, alig hegyesek, pirosas 
gesztenyeszínűek. 

Levelei. Kicsinyek; elég vastag és keményszövetűek; lándsásak 
vagy lándsás tojásdadok; többnyire szabályosan elkeskenyedö, hosszas 
éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy laposvölgyesek; kissé 
íveltek; nyelőkről kissé lefelé konyulok; gyenge korukban is csak 
ritkásan és alig észrevehetőleg molyhosak; ért korukban csupaszak, 
simák, fényesek, világos vagy élénk zöldek; széleiken előrehajló, jó
kora nagy, tompa fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fürésze-
sek. Levélnyelök hosszú vagy hosszas, vékony, rugalmas; csaknem 
vízirányosan elálló. Levélpálhái hosszak, fonálidomuak, nem tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, laposvölgyesek, hullá
mosak, hegyökkel gyakran félrecsavarodók ; szétálló, vékony, rövides 
nyelőkről lankadtan lefelé konyulok. 

Hasonnevel. Beurré nantais; Poire de Nantes. 
Leírói. De L i r o n d ' A i r o l l e s , €l'n/na(. de, S'omoí. II. 17. 

L e r o y, S)icL 9& 8'tmioC. I. 403. 
M a s , Xc '^c'íga^, II. 47. 
O b e r d i e c k , SíCust. S(an3. Bar ®6slá. V. 421 és mások. 

Észrevétel. Megérdemli, hogy minden kertben helyet jutassunk 
számára, még a sík alföldön is. 
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B.) ALMÁK. 
134. Magyar rozmarín. 
(Eomarin hongrois; Ungarischer Eosmarinapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Boldogemlékü Bazalicza Mátyás, volt 
pereszlényi plébános födözte föl s kezdette mindenfelé elterjeszteni. 
Valószinü, hogy Trencsénmegyében lépett a világra; mert Mednyánszky 
Sándor, barátom 1883. oct. 14-röl Mednéröl így ír ezen fajról. 
„Nálam egy fa van e fajból. Lehet 80 éves. Mióta emlékszem, mindig 
oly nagy, mint ma.*) Igen termékeny és gyümölcse, ba jó pinczébe 
tartják, két évig is eláll. A ki az édes, kemény és kissé aromatikns 
almát szereti ; nagyon jónak fogja találni." Először Bazalicza utódjá
tól, Oszczitby Mátyás plébános xirtól kaptam meg e fajt ojtóvesszők-
ben, Pereszlényből; később mások is teljesen egyezőleg küldöttek meg 
hozzám. Termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jan.—April; hűvösebb tájakon njig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Kisded; néha csaknem középnagy. 
Alakja. Többnyire kissé ferde t jjásalakn; néha kiipós gömbalakií ; 

majd szabályosan, majd kissé szabálytalanul boltozott síkfölületű; 
egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme a középtájnál rendszerint jóval alább, a száras vég felé esik, 
honnét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozó-
dik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig mindinkább összehiízódva boltozódik s inkább vagy ke-
vésbbé szűk és többnyire térdén álló karimában fogy el. S z á r a kö
zéphosszú, vékony vagy elég vékony, fás, kissé görbe és kissé bun-
kósan végződő; tágnyilású, de csakhamar összeszűkölő, inkább vagy 
kevésbbé mély üregbe helyezett, melynek falai rendszerint rozsda
mentesek. K e l y h e zárt; fölálló és hegyökkel összeboruló, zöldes 
és finoman molyhos osztványaival szűk és nem mély üregbe helye
zett, melynek falain szelid ránezok nyúlnak föl a kariraára s ezt kissé 
hiülámossá tevén elenyészőleg a gyümölcs derekára is, de annak 
kerekdedségét észrevehetőleg nem zavarják meg. 

Szine. Bőre vékony, de igen SZÍVÓS, sima, gyöngéd és álltában 
zsirostapintatu, bágyadtan fénylő ; elejénte világos vagy sáppadt zöld; 
értével zöldes sárga; napos oldalán néha igénytelen barnás pirossal 
belehelt vagy sűriln pettyezett. Pontozata apró, alig szembetűnő, 
többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskékből álló. Rozsda 

*) Lehet, hogy ez a fa az, a íjielyikríSl Bazalicza elterjeiztelte a fajt. 
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csak elvétve mutatkozik fölületén; de egy-egy, zölddel szegett, 
barnás ragyaszeplő néha találkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy zöldesfehér, finom, igen tömött, rop
panó ; leve bö, czukros vagy igen ezukros, finom, gyöngéd savany-
nyal emelt, igen kellemes, élénken illatos és fűszeresízű. Magtokja 
kissé nyilttengelyű; zárt vagy kissé nyilt, hosszas kagylőalakú 
fiókjaiban kevés ép, hanem többnyire idétlen magot rejtő. Kehelycsöve 
hegyes kupalakii. 

Fája. Vígnövésü, egészséges, igen edzett; elég korán és a neki 
kedvező helyen rendesen és igen bőven termő; fölálló vagy éles szö
gekben fölfelé törekvő, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szer
vekkel jól beruházkodnak, elég sürűlombos, magas gömbalakú koro
nát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; szálas iának legalkalma
sabb, mindenütt jól díszlik ugyan, de, úgy látszik, csak kellőleg nyir
kos, kötött földben terem rendesen és gazdagon. Gryümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, vékonyak, rugalmasak, hegyök felé 
még inkább elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, itt-ott 
szelíden bordázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; 
aljuk felé ritkásan, hegyök felé sűrűn fehérmolyhosak; aljuknál zöl
desbarnák, hegyök felé pedig pirosasbarnák; apróbb-nagyobb, kerek, 
fehéres pontokkal elég sűrűn, de nem szembettinőleg pontozottak ; 
rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközüek. 

RÜQyei. Középnagyok, hosszas kúposak, kissé hegyesek, lapulók, 
szürkével árnyalt pirosasbarnák, hegyökuél sűrűn fehérmolyhosak; 
alig kiálló, a vesszők hegye felé szelíden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, hosszas karcsú-kúposak, kissé hegyesek, 
szürkével tarkázott sötétbarnák. 

Levelei. Az erősebb hajtások alján jókora nagyok, egyebütt csak 
középnagyok; elég vékony és hajlékony-szövetűek: kerülékesek vagy 
kerek tojásdadok és itt-ott visszás tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; laposak vagy lapos-teknősek, itt-ott 
hullámosak, nem íveltek; nyelőkről, rézsunt fölfelé állók ; alsó lap
jukon molyhosak; felső lapjukon esupaszak, elég simák, bágyadtan 
fénylők, világos zöldek; széleiken előre hajló, éles fogakkal elég mé
lyen, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök középhosszú, elég 
vastag és merev, finoman molyhos, tövénél violaszín pirossal színezett; 
többnyire igen éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, ár-
idoniuak vagy keskenylándsásak, nem tartósak. Virágrügyet körítő 
levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, 
kerülékesek, laposteknősek, szelíden hullámosak; föl- és szétálló nye
leikről bokrétásan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D r . E n t z F e r e n c z, Kertészeti füzetek V. 25. Má

sok tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Hazánk emelkedettebb fekvésű vidékein mindenütt 

megérdemí'lné, hogy helyet juttassunk számára; de az alföldön csak 
nagyobb folyóvizeink mellékén, a hol a föld nyáron át is kellőleg 
nyírkos szokott maradni, lehetne biztos haszonnal tenyésztenünk. Me
leg éghajlat alá száraz talajba egyáltalán fogva nem való e faj. 
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135. Kék muskotály. 
Származása. Bizonytalan. "Valószínű azonban, hogy ez is Erdély 

egyik, ös gyümölcse. Az almák azon családába tartozik, a hova a 
Czigány-alma ( = Branner Matapfel) és Hamvas-alma ( = Weisser 
Matapfel): de ezeknél szabályosabb termetű és tőlük egyébb, lényeges 
vonásokban is különböző. A gyümölcsészet lelkes barátja, a nem rég 
elhalt, gogány-váraljai birtokos, P. Dániel Lőrincz, barátom 1877-ben 
ismertette meg velem állítván, hogy e jeles faj, fönebbi neve alatt, 
Küküllőmegyében, régóta el van már terjedve. Minthogy könyveim
ben vele azonosnak vehetőt nem találok; többszöri termése után ter
jesztésre méltónak ítélvén e fajt, ezennel bemutatom. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon, hiszem, hogy ta
vaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha valamivel nagyobb is, kisebb is. 
Alakja. Lapos gömbalakú; szabályosan boltozott síkfölületű. 

Zöme középtájra vagy csak kissé alább, száras vége felé esik, hon
nét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára körül inkább 
vagy kevésbbé széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig 
elején te szelíden, aztán mind-mind inkább fogyva boltozódik s kelyhe 
körül rendszerint szűk, de szintén laposas karimában enyészik el. 
S z á r a hosszas vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, néha 
hilsos, bunkósan végződő; tágnyílású, de szűk és mély üregbe helye
zett, melynek sokáig zölden maradó falai majd rozsdamentesek majd 
pedig áttetsző, finom, sugaras rozsdával bevontak. K e 1 y h e kiesi, zár t ; 
összehajló és hegyökkel egy csomóban fölálló, rövides és molyhos oszt-
váuyaival inkább vagy kevésbbé tágas, lapos mélyedésben ülő, mely
nek aljáról, elenyészöleg, ránezok indulnak a karima felé, de azok a 
karimán nem okoznak hullámos emelkedéseket s bordák alakjában a 
gyümölcs derekára sem vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, de elég szívós, sima, gyöngédtapintatú; fá
ján kissé hamvas, ledörzsölve elég fényes, elejénte elég élénk zöld; 
értével zöldessárga; napos oldalán, sőt gyakran csaknem az egész 
gyümölcsön, kékes vérpirossal inkább vagy kevésbbé mosott s e szí
nezetben sötétebb vérpíros, szakadozott csíkokkal is, ritkásan becsap
kodott ; árnyékban nőtt gyümölcsöknél e pírosság csak némi barnás 
füstös-píros leheletként szokott jeleakezní. Pontozata ritkás, de kely-
hes végén elég sűrű, fehér pettyekből álló, a piros színben elég szem
betűnő. Rozsda nem miitatkozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesbe játszó fehér, finom, tömöttes, 
porhanyó; leve elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kel
lemes, fűszeresízű. Magtokja zárt vagy csaknem zárttengelyü; zárt 
fiókjaiban tojásdad, hegyes, világosbarna, ép magvakat rejtő. Kehely-
csöve rövid tölcséralakú. 

21* 
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Fája. Fiatal korában csaknem bujanövésű, később is egészséges 
és igen edzett; elég korán és igen bőven termő ; fölálló vagy kissé 
nyilt szögekben fölfelé törekvő és kérőbb a termés súlya alatt lefelé 
is görbülő, nyúlánk ágaival elég sűrülombos, de kellőleg szellős ter
jedelmes, gömbalakví koronát' alkotó. Díszlik mindenféle almaala
nyon ; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva egyébbalakú fák
nak is. Mindenütt jól díszlik, de csak ott terem rendesen és gazdagon, 
a hol a föld nyáron át sem veszti el nyirkosságát. Gyümölcsei jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsilak vagy középvastagok, he-
gyök felé mind-mind inkább elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyökö-
sek, szelíden bordázottak; fölállók vagy kissé nyiltszögekben fölfelé 
törekvők ; csaknem egész hossziikban finoman és ritkásan molyhosak 
itt-ott csupaszak, violaszín pirossal árnyalt barnák; igen apró, több
nyire kerek, fehér pontokkal majd sűrűbben, majd ritkábban, de nem 
szembetünőleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban középhosszú 
levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, rövidek, laposhátúak, kerekhegyüek, lapulók, 
barnával tarkázottak, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, három hosszú 
bordával jelölt talapon ülök. 

VirágrÜQyei. Kicsinyek, hasaskuposak, igen tompa-hegyűek, bar
nák, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok; elég vékony és hajlékony-szövetűek; to
jásdadok vagy széles tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyedő hosszas, 
éles hegyben végződök ; csaknem laposak vagy laposteknősek, alig ível
tek ; alsó lapjukon kissé molyhosak; felső lapjukon csupaszak, uem 
simák, bágyadtan fénylők, világos fűzöldek; széleiken itt-ott torapa 
itt-ott éles fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levéluyelök hosszas 
vagy középhosszú, elég vastag, merev, kissé hamvas, tövénél sötét vi
olaszínnel mosott; inkább vagy kevésbbé nyiltszögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái rövidlándsásak, szétállók, elég tartósak. Tirágrügyet 
körítő levelei hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, ke-
rtilékesek, csaknem laposak, szelíden hiillámosak; szétálló, hajlékony 
nyeleikről lefelé konyulok. 

Hasonnevei. Tudtommal nincsenek. 
Leírói. Hihetőleg ez az első leírása. 
Észrevétel. Kötött, de termékeny és kellőleg nyirkos földben, 

bár hol is hazánkban hálásan kifizetendi a helyet, melyet a kertben 
elfoglal. Még vidékem mostoha viszonyai közt is ritka év, a melyben 
teljesen meddő maradna. 
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136. Markodi alma. 
Származása. E jeles alma is Erdély egyik, ős gyümölcse. Nagy 

Ferencz, tanár szerint Marosszék haáonnevü községében, Brandeeker 
Simon és Dr. Bélteki Zsigmond, jeles pomologok a harminczas évek
ben fedezték fel és „Markodi uözsér alma" csudálatos*) elnevezés alatt 
kezdették elterjeszteni. Talán épen ezen csudálatos elnevezésnek is 
némileg a gyümölcs azon fogyatkozásának is, hogy kedvezőtlen év-
járással, búsában, a bőr alatt taplós foltok támadnak, lehet felrónunk 
azt, hogy ez ahnafaj még napjainkban sincs kellőleg elterjedve ?! — 
Ojtóvesszejét 1874. óta többen is megküldötték hozzám. Fajfámon több 
ízben termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Nálam nov. jau.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. néha pedig csak II. rendű csemege- és háztartási gyü

mölcs. 
Nagysága. Nagy vagy legalább jókora nagy. 
Alakja. Majd lapos majd kúpos gömbalakií; elég szabályosan 

boltozott síkfölületű; de egyik oldalán többnyire hízottabb és emel-
kedetebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára 
körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig szelíden 
és mindinkább fogyva boltozódik s többnyire ferdén álló, tompa kari
mában enyészik el. S z á r a rövid vagy középhosszú, közép vastag, fás, 
molyhos, kissé bunkósan végződő; szűk és mély üregbe helyezett, 
melynek falait áttetsző, finom, sugaras rozsda szokta borítani. K e l y h e 
nagy, nyilt vagy félig nyilt; rendetlenül álló, rövidke, törékeny és molyhos 
osztványaival kissé tágas, de nem mély üregben ülő, melynek alján 
és falain igen finom, lapos ránczocskák láthatók, de karimája nem 
hullámos és a gyümölcs derekán bordás emelkedések nem mutatkoznak. 

Színe. Bőre elég vastag és SZÍVÓS, sima áltábau zsirozstapin-
tatu, elég fényes ; elejénte sápadtzöld; értével zöldes vagy sá
padt sárga; napos oldalán csak kissé élénkebb sárga s néha némi 
gyöngéd pirossal árnyalt vagy piros pettyekkel ritkásan behintett. 
Pontozata elég sűrű, apróbb-nagyobb, íahéjszínü pettyekből álló, elég 
szembetűnő. Rozsda csak száras végén és néha kelyhes végén is, de 
egyebütt csak elvétve mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba s néha zöldesbe játszó fehér, elég finom, 
kevéssé tömött, de keményes és roppanó; leve elég bő, czukros, gyön
géd savanynyal emelt, kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja zárfc-

*) Azért mondom, hogy csudálatos, mert „nözsór" annyi, mint no-zsír, a mit 
csak emberevök találhattak olyan jónak, mint a Markodi alma. A jó iílé.st meg
botránkoztató és a müveit világ gyümölosészetáben ilyen hallatlan (nöznér!) jelzőt 
a gyümölcs nevében többé nem szabad megtörnünk. 
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tengelyű; fiókjában számos, tojásdad, laposas, világosbarna, ép magot 
rejtő. Kehelycsöve tölcséralakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Önálló fám nem lévén e fajról, csak próbaágamról gya
nítom, hogy mérsékelt-növésű és elég edzett; korán és igen bőven 
termő; rendetlenül föl- és szétáló, erős ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beniházkodnak, sürülombos, szabálytalan alakú koro
nát alkotó. Vidékem mostoha viszonyai közt keveset és ritkán terem ; 
mert itt kötődött gyümölcseit a kártékony rovarok majd mindig el
pusztítják idő előtt. Megmaradt kevés gyümölcse jól daczol a fán az 
erősebb szelekkel is. 

Vesszei. Nem számosak, középhosszak, elég vastagok vagy közép
vastagok, hegyök felé, mindinkább elvékouyodók; elég egyenesek, nem 
könyökösek, bordázatlanok; fölállók vagy nyiltszögekben szétállók; 
hegyök felé sűrűn és finoman molyhosak, aljuk felé csaknem esu-
paszak, zöldesbarnák, hegyök felé pirossal árnyalt barnák; apró, 
kerek, fehéres pontokkal elég sűrűn és elég szembetünőleg ponto-
zottak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

Rögyei. Kicsinyek, rövidek, laposhátuak, kerekhegyüek, lapulók, 
sűrűn fehér molyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan szűk tala
pon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, tojásdadok, igen. tompa 
hegyűek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony és hajlékony-szövetüek; to
jásdadok vagy itt-ott lándsás tojásdadok; hirttílenelkeskenyedő, hosszú, 
éles hegyben végződök; laposak, kissé íveltek, nyelőkről csaknem vízirá-
nyosan elállók ; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, csaknem fénytelenek, világos zöldek; széleiken előre hajló, 
tompa vagy kissé éles fogakkal elég sűrűn, de nem mélyen és nem 
szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, vékony 
vagy középvastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszín-pirossal 
kissé színezett; inkább vagy kevésbbé nyiltszögekben fölfelé álló. 
LevéJpálhái kicsinyek, keskenylándsásak, szétállók, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságuak és alakúak, majd kissé 
széles, majd keskeny-kerülékesek, laposak, itt-ott szelíden hullámosak; 
föl- és szétálló nyelőkről lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Markodi nözsér. 
Leírói. Tiidtommal ekkoráig még senki sem írta le. Boldogult 

Nagy Fereucz tanár csak röviden jellemezte. 
Észrevétel. Magasabban fekvő tájék szülötte levén inkább való 

hazánk hegyes vidékeire, mintsem az alföldre; hiszem azonban, hogy 
kellőleg nyirkos talajban még itt is mindenütt képes lesz hálásan ki
fizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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o. 

137. Mauss renetje, 
(Beinette de Mauss; Mauss Reinette.) 

Származása. E jeles almát magról nyerte a herrnhauseni hires 
yümöicstelep kertésze, Maiiss s nevéről elkeresztelve kezdette elter

jeszteni. Mikor tájban ? nem jegyezte fel Oberdieck, a ki először írta 
le s a kitől ojtóvesszőkben 1871-ben én is megkaptam Jeinsenböl e 
fajt. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon Januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Jókora nagy. 
Alakja. Kissé magasnak látszó gömbalakú; néha lapos gömb

alakú; többnyire szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme majd közép
tájra, majd kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé majd 
szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül elég 
széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint sze
líden fogyva gömbölyödik s kelyhe körül szűk karimában enyészik 
el. S z á r a rövid, ritkán emelkedik a szárüreg karimája színvonaláig, 
többnyire fás és kissé bunkósan végződő; mély és többnyire szűk töl
cséralakú üregbe helyezett, mélynek falait majd részben, majd egé
szen is finom, sugaras rozsda szokta borítani. K e l y h e zárt vagy fé
lig nyilt; fölálld, rövidhegyű és molyhos osztványaival szűk és nem 
mély üregben ülő, melyek falai majd szépen kikauyarítvák, majd 
némi lapos bordákkal jelölvék, melyek azonban a karimát alig teszik 
hullámossá s a gyümölcs derekára, észrevehetőleg, ritkán vonulnak föl. 

Színe. Bőre vékony, sima, gyöngédtapintatú, fáján kissé ham
vas, ledörzsölve fényes ; elejéüte zöldessárga ; értével élénk sárga vagy 
aranysárga, miből azonban csak a gyümölcs árnyas oldalán vagy 
az árnyékban nőtt példányokon látszik ki tisztán egy-egy, kisebb-
nagyobb folt; mert csaknem az egész gyümölcsöt majd élénk és sö
tétes, majd pedig csak halvány pirosság lepi el, mely színezet azon
ban gyakran csak sűrűbb vagy ritkább, szakadozott csikókban és el
mosódó pettyekben jelenkezik rajta. Pontozata ritkás ; jókora nagy 
sárgás pettyekből álló, a piros színben igen szembetűnő. Rozsda vagy 
éppen nem vagy csak elvétve fordul elő rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, fiuom, tömött, porhanyó; 
leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeres 
ízzel. Magtokja nyilttengelyű; kissé nyilt, tágas és lapos fiókjaiban 
hosszas és hegyes tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve 
kúpalakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája, Mérsékelt-növésű, elég edzett; nem korán, de aztán, a neki 
kedvező helyen, rendesen és igen bőven termő, rendetlenül föl és 
szétálló és idöjártával lefelé görbülő, nyúlánk ágaival, melyek gyü-
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mölesöző szervekkel csak gyéren ruházkodnak be, kiiszált-Iombozatú 
terebélyes, szellős koronát alkotó. Vadouczon jól díszlik; alkalmas 
szálas fának is, bokoralakú fának is. Vidékem könnyen kiszáradó 
laza talajában a tartós szárazságot megsínylette: kellőleg nyirkos ta
lajban vígan éli világát és gazdagon terem. Gyümölcseit többnyire az 
ág-begyeken hozza, honnan az erősebb szelek sem egy könnyen bír
ják azokat leverni. 

Vesszei. Nem számosak, elég hosszak, vékonyak vagy középvas
tagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyö-
kösek, bordázottak, fölfelé törekvők; hamvasak inkább, mintsem 
molyhosak; itt-ott csnpaszak, pirosasbarnák; igen apró, kerek vagy 
kissé hosszas, fehér pontokkal elég síírün, de nem szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, hosszasak, kissé hegyesek, laposhátuak, 
lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, három bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, szögletes-kúposak, 
alig hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak s aljuknál szennyesbarnák. 

Levelei. Nagyok; vékony és hajlékony sző vetüek; a vesszők alján 
hosszas kerülékesek; a vesszők hegye felé, hosszas tojásdadok vagy 
csaknem lándsásak; elég szabályosan elkeskenyedö, hosssas, éles hegy
ben végződök; laposvölgyesek, itt-ott csatornásak . és hullámosak; 
majd alig, majd éppen nem íveltek; rézsunt fölfelé állók; alsó lap
jakon finoman molyhosak, felső lapjukon csiipaszak, elég simák, alig 
fényesek, világos vagy csaknem sárgás zöldek; széleiken előrehajló, 
tompa vagy itt-ott éles fogakkal nem mélyen és nem szabályosan fű-
részesek. Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, hajlé
kony, molyhos, sötét violaszinnel inkább vagy kevésbbé befuttatott; 
többnyire éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái keskenylándsásak, 
szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosszabbak, keskenyeb
bek, mint a vesszőkön levők; fölálló, pirosas nyelőkről lekonyultán 
szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , SCUstr^.SCa'nSUaft.daz &6st&. IV. 321. Mások* 

tudtommal még nem írták .e. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé nem való; de al-

matenyésztésre kedvezőbb vidékeken, megérdemelné, hogy hazánkban 
is minden kertben helyet foglaljon. 
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138. Vandenabeele. 
Származása. E jeles almát magról nyerte Vaadeuabeele, urasági 

kertész Lembeke-ben, keleti Flandriában. Első termését 1857-beu 
mntatta be. Nevét viseli annak, a ki magról nyerte. Meglehetősen el 
van már terjedve minden felé. Ojtóvesszejét l87;3-ban kaptam a Si-
mon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Több ízben ter
mett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nov. febr.; hűvösebb tájakon gyümölcse késő tava
szig is fonnyadás nélkül eláll. 

Minősége. Csaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysápa. Nagyobb a középszerűnél; gyakran jókora nagy. 
Alakja. Változó; többnyire azonban kapós gömbalakú; kissé sza

bálytalanul boltozott s egyik oldalán kissé hízottabb, mint a mási
kon. Zöme a középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé hirtelen gömbölyödve boltoKÓdik s szára körül széles, laposas 
karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint kúposán összehú
zódik s elég széles, hullámos karimában fogy el. S z á r a rövid vagy 
rövides, elég vastag, fás, molyhos, bunkósan végződő; tágnyilásxí és 
többnyire szabálytalanul kikanyarított, mély és szűk üregbe helye
zett, melynek falait finom, fahéjszinű, sugaras rozsda szokta borítani. 
K e l y h e elég nagy, zárt vagy félig nyílt; fölálló vagy összeboruló, 
keskeny hegyes és molyhos osztványaival inkább vagy kevésbbé tág 
és elég mély üregben ülő, melynek falain lapos bordák nyúlnak a ka
rimára, a hol hullámos emelkedéseket alkotnak s aztán inkább vagy 
kevésbbé kiemelkedve a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak 
kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, fényes; elejénte sáppadt 
zöld, értével czitromsárga; napos oldalán aranysárga s a napnak jól 
kitett példányokon szelidpiros, szakadozott csikókkal is ritkásan be
csapkodott. Pontozata ritkás; rendetlenül elszórt, barnás, de fehérrel 
szegett, néha pedig csak a bőr alul áttetsző, fehér pettyeeskékből 
álló, itt-ott elég szembetűnő. Eozsda a szármélyedést kivéve, nem 
fordul elő fölületén. 

Belseje. Húia sárgásfehér, finom, tömött, roppanós, teljes érté
vel elég porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes fűszeresízű. Magtokja csaknem zárttengelyű; zárt és szűk 
fiókjaiban hosszas tojásdad, barna, ép magot rejtő. Kehelycsöve 
kupalakú. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; korán és bőven termő; nyiltszö-
gekben szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel csak 
mérsékelten ruházkodnak be, rendetlen alakú, szellős, terjedelmes la
pos koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szá
lasfának és léczezet melletti művelésre formafáknak is. Mindenütt 



330 

jól díszlik: de száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban keveset 
terem. Gyümölcsei jól állják kelyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé kissé elvékonyodók; egyenesek, kissé könyökösek, bordá-
zatlanok, csaknem egész hosszukban ritkásan és finoman fehérmoly-
hosak; itt-ott csupaszak, zöldesbarnák, napos félőkön pirossal 
árnyalt barnák; jókora nagy, kerek, fakó pontokkal itt-ott ritkásan, 
itt-ott sűrűbben és elég szembetiinöleg pontozottak; rendetlen levél-
közüek. 

Riigyei. Elég nagyok vagy középnagyok, csaknem három szö-
güek, tompahegyűek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiemel
kedő, bordázatlan, széles és laposas talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, rövidek, tojásdadok, tompahegyűek, sűrűn 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Elég nagyok, vagy középnagyok; elég vastag és durva-
szövetűek; szép tojásdadok, itt-ott kerülékesek; majd szabályo.san, 
majd hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem 
laposak vagy lapos völgyesek; kissé íveltek; alsó lapjukon molyho
sak ; felső lapjukon csupaszak; bágyadtan fénylök világos zöldek; 
széleiken előrehajló, apróbb-nagyobb, többnyire kissé éles fogakkal 
szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, elég 
vastag és merev, finoman molyhos, tövénél violaszin-pirossal színezett; 
inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái elég 
hosszak, áridomiiak vagy igen keskenylándsásak, szétállók, tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire hosszabbak, mint a vesszőkön 
levők, kerülékesek, laposak, néha visszásán öblözöttek, hullámosak; 
rézsunt fölálló nyelőkről ívelten szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. S c h e i d w e i l e r , Sínnal. de. -pomol. V. 43. 

B i v o r t , Za, fzioiti 9n, jaz9én ^aii, cfllaw. — Almák, 15. 
lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 

Észrevétel. Ilyen mostoha viszonyok közt, a milyenek vidékemen 
uralkodnak, kevés haszonnal járna tenyésztése; de, almatonyésztésre 
kedvező helyeken, hazánkban is mindenütt hálásan fogja kifizetni a 
helyet, melyet a kertben elfoglal. 



331 

139. Van Mons renetje, 
(Eeinette van Mons ; Van Mons Eeinette) 

Származása- E jeles almát Meuris Péter, Van Mons fökertésze 
nyerte magról s főnöke nevéről keresztelte el. Diel, a ki először írta 
le körülményesen, Van Monstól kapta volt e fajt. Napjainkban meg
lehetősen el van már terjedve mindenfelé. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Kár, hogy a gyümölcs áltában fonnyadni szokott; de e fogyatkozás
ban minden kormos alma kisebb-nagyobb mértékben szenvedni szokott. 

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

Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is . 
Alakja. Majd hengeres, majd kúpos görabalaká; néha pedig lapos 

gömbalakií, kisüé szabálytalanul boltozott, de különben síkfölületű. 
Zöme majd középtájra, majd kissé alább, a száras vég felé esik, hon
nét szára felé majd szelíden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik, 
s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik és szűkebb karimában 
fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid, vastag, néha csaknem 
középhosszú, elég vékony, fás; tágnyilású, de csakhamar összeszű
külő, mély tölcséralakii üregbe helyezett, melynek falait többnyire 
finom, áttetsző, zöldes fahéjszínü rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e 
zárt vagy félig nyílt; fölálló, de hegyökkel hátragörbülö, molyhos és 
törékeny osztványaival tágas és elég mély üregben ülő, melynek 
falain finom lapos ránczok mutatkoznak, melyek a karimát szelíden 
hullámossá tevén, igen széles, lapos bordák alakjában a gyümölcs 
derekán is végig nyiijtóznak s néha annak kerekdedségét kissé meg
zavarják. 

Színe. Bőre vastag és szívós, itt-ott sima, itt-ott érdestapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt, vagy csaknem sárgás zöld; érté
vel zöldessárga; napos oldalán aranysárga és néha némi földvörössel 
színezett. Pontozata elég sűrű ; jókora nagy, fahéjszínü, szögletes pety-
tyek alakjában jelenkező, szembetűnő. Rozsda-alakzatok különösen a 
gyümölcs kelyhes és száras végén gyakran mutatkoznak; néha pedig 
finom vagy cserepes rozsda-hálózattal csaknem az egész felület, el 
van takarva. 

Belseje. Húsa zöldes vagy sárgásfehér, igen finom, tömött, rop
panós vagy pezsgő; leve bő vagy csak elegendő, igen czukros, gyön
géd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízü. Magtokja kissé nyílt-
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tengelyű; fiókjai mindenikében egy-két, tojásdad, hegyes, barna, ép 
magot rejtő. Kebelycsöre rövid kúpalakú. 

Fája. Vígnövésű, egészséges, igen edzett; elég korán és kedvező 
viszonyok közt igen bőven termő; fölállő vagy elég éles szögekben 
fölfelé törekvő, számos ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól 
beruházkodnak, sürűlombos, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik min
denféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva 
gulafának is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyirkos talajban 
képes rendesen és böveu teremni. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vastagok 
vagy középvastagok, hegyök felé szeliden elvékouyodók, de hegyök-
néi kissé bimkósaii és gyakran termő rügyben végződök; egyenesek, 
merevek, kissé köuyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy éles 
szögekben fölfelé törekvők; finoman fehérmolyhosafc vagy csak ham
vasak, violaszínpirossal árnyalt barnák; aljuknál, különösen pedig 
napos félőkön, fehéres hártyával takartak; igen apró, hosszas vagy 
kerek, fehéres pontokkal elég svirűn és elég szembetünőleg pontozot-
tak; rendetlen, többnyire azonban rövid levélközüek. 

Rügyeí. Kicsinyek, laposhátuak, kerekhegyűek, lapulók pirosas
barnák, fehér molyhozattal inkább vagy kevésbbé eltakartak; alig 
kiemelkedő, bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, kupostojásdadok vagy 
zömöktojásdadok, tompahegyüek, homályospirosak, nagjTészt fehér-
molyhosak. 

Levelei. Középnagyok, nem vastag, de nlég keményszövetűek ; 
tojásdadok vagy — főkép a vesszők alján — csaknem kerekdedek; 
hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem lapo
sak vagy széleiken kissé fölhajlók; kissé íveltek, széleiken itt-ott hul
lámosak; nyelőkről kissé hanyatt görbülten fölfelé állók; alsó lapju
kon is csak ritkásan molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
fényesek, világos zöldek; széleiken előre hajló, apróbb-nagyobb, éles 
fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszú, középvastag, elég merev, molyhos, alsó felén violaszín
nel kissé belehelt; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé álló. 
Levélpálhái áridomuak vagy keskenylándsásak, szétállók, tartósak. 
Virágrügyot körítő levelei változó nagyságúak és alakúak, csaknem 
laposak, íveltek, hullámosak; rövides, vékony, rugalmas nyelőkről 
kissé lekonyultán szétterülök. 

Hasonnevei. Van Mons Goldreinette. 
Leírói. D i e l , §Ux/no6stsox.t&n, Almák-körték I. 128. 

L u c a s Ede, 9(tu^tz. i^a^i96. S&v OSsíAunSc, I. 157. 
M a s , £e, %t:̂ <í«, IV. 119, és mások. 

Észrevétel. Nagyobb folyó vizeink mellékén, hol a talaj nyáron 
át is kellőleg nyirkos szokott maradni, megérdemelné, hogy minden 
kertben helyet juttassunk számára; de oly mostoha viszonyok közt, 
a milyeneket vidékemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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140. Téli fehér pogácsa. 
(Pogácsa blanc d'hiver; Weisser Pogácsa-Apfel.) 

Származása. Bizonytalan. Hazánk délnyugati részében és a vele 
határos tartományokban van leginkább elterjedve. Boldogult Glocker, 
enyingi fökertész, barátom kezdette bevezetni a nagy világba is min
denfelé. Bárha Glocker azon állítása, hogy a Fehér pogácsa jóságra a 
Fehér kalvillal vetekedik, nem is áll teljesen: de annyit saját tapasz
talatom után én is bizonyíthatok róla, hogy csemegegyümölcsuek a 
Téli piros pogácsa almánál mindenesetre jobb s benne ez utóbbinak 
kesernyés ízét sohasem tapasztaltam. Ojtóvesszejét a 70-es évek ele
jén Glockertól, Enyingről és bold. Belke Tivadar, kertésztanár bará
tomtól, Keszthelyről teljesen egyezőleg kaptam meg. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. Csaknem I. rendű csemege-, háztartási és piaczop-

gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alai<ja. Lapos gömbalakú vagy kupos-gömbalakú ; egyik oldalán 

rendszerint hízoítabb és emelkedettebb, mint a másikon; de különben 
elég szabályosan boltozott, noha szelíden bordásfölületű. Zöme csak
nem középtájra vagy csak kissé alább, a száras vég felé esik, honnét 
szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül igen szóles, 
laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhu-
zódva boltozódik és rendesen szűkebb karimában fogy el, mintsem 
száras végén. S z á r a rövides vagy középhosszií, középvastag, fás, 
molyhos, bunkósan végződő; tágnyilású, de elég szűk s igen mély 
üregbe helyezett, melynek falai majd rozsdamentesek, majd finom, 
sugaras rozsdával részben vagy egészen is bevontak. K e l y h e jó
kora nagy, zárt vagy félig nyilt; fölálló vagy összehajló, hosszas, he
gyes, molyhos osztványaival szabálytalanul kikanyarított elég tágas 
és mély tányéralakn üregben ülő, melynek falain szelíd lapos bordák 
nyúlnak a karima felé s ott hullámos emelkedéseket alkotván inkább 
vagy kevésbbé szembetünőleg az egész gyümölcsön végig vonulnak s 
annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de pzivós, sima, érte'vel csaknem zsirostapin-
tatú, bágyadtan fénylő; elejénte sápadt-zöld; értével szalraasárga 
vagy czitromsárga; napos oldalán is csak kissé élénkebb sárga, min
den pirosságot nélkülöző. Pontozata ritkás, alig szembetűnő, többnyire 
csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyecskék alakjában jelentkező. 
Rozsdaalakzat csak elvétve mutatkozik föltiletéu. 

Belseje. Húsa sárgásba vagy zöldesbe is játszó fehér, finohi, ke
véssé tömött, velős és porhanyó; leve bő, czukros, finom savauynyal 
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emelt, igen kellemes, a Téli piros pogácsánál finomabban fűszeresízű. 
Magtokja kissé uyilttengelyű; kissé nyilt fiókjaiban hosszastojásdad, 
barna, ép, néha csak idétlen magvakat rejtő. KehelyscsÖTe öblös kup
alakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; elég korán és bőven 
termő; kuszáitan föl- és szétálló, merev ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, sűrülombos, terjedelmes koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; szálasfának csak sugárnövésű ala
nyok koronájába ojtva alkalmas, mert szép egyenes törzset nem képes 
nevelni. Mindenütt jól díszlik: de csak alma-tenyésztésre kedvező 
helyeken képes bőven teremni. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, középvas
tagok, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, merevek, 
könyökösek, szelíden bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben szét-
állók; sűrűn és finoman fehérmolyhosak, pirosasbarnák; aljuknál 
és napos felükön fehéres hártyával takartak; apró, kerek, itt-ott hosszas, 
fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, kúposak, duzzadt 
hátúak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, 
hárombordás, széles talapon ülők. 

Vírágrügyei. Jókora nagyok, zömök tojásdadok, tompahegyűek, 
szürkével árnyalt szennyes barnák. 

Levelei. Elég nagyok vagy csak középnagyok; vastag és ke-
ményszövetűek; széles kerülékesek vagy tojásdadok; hirtelen elkeske
nyedő, hosszas és többnyire félrecsavarodó, éles hegyben végződök ; 
csaknem laposak vagy lapos-teknősek; itt-ott hullámosak, alig ível
tek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos-zöldek; széleiken előre hajló éles fogakkal 
itt-ott szabályosan, itt-ott szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rö
vid, vastag, merev, molyhos, tövénél sötét violaszínnel mosott, csak
nem vízirányosan elálló. Levélpálhái fejletlenek, áridomuak, nem tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire nagyobbak és hosszabbak, 
mint a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak ; 
rövidebb vagy hosszabb, szétálló, merev nyelőkről bokrétásan vagy 
csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. Tudtommal ekkoráig még senki sem írta le . 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közt csak kedvező évjá-

rással képes kielégitöleg teremni; de almatenyésztésre kedvezőbb vi
szonyok közt mindenütt gazdagon terem és ilyen helyeken aztán meg
érdemelné, hogy nagyban is tenyészszük. 
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141. Téli piros parmén. 
(Pearmain rouge d'hiverf Rothe Winter-Parmane.) 

Származása. Bizonytalau. Diel, a ki először írta le körülménye
sen, Angolhonbó] kapta e jeles fajt: dó az angol gyümölcsészek mű
veiben, e név alatt, vele azonosnak vehető faj nem fordul elö és így 
kérdés, togy Angolországban lépett-e először a világba vagy nem? 
Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben 
termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. jan.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Többnyire hengeres csonka kupalakú; néha kupos-gömb-

alakú; szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme középtájra vagy kissé 
alább, száras vége felé esik; honnét szára felé szeliden gömbölyödve 
boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; 
kelyhe felé pedig szeliden összébbhúzódva boltozódik s vastag, 
csonka-kupos végben enyészik el. S z á r a rövid, majd vastag és hú
sos, majd vékony és fás; tágnyilású, de szűk és mély üregbe, néha 
pedig csaknem a fölszínre helyezett. Szárüregének falait többnyire 
finom, sugaras rozsda szokta eltakarni. K e l y h e zárt vagy félig-
nyilt; fölálló, rövid, hegyes és molyhos osztványaival szűk ós lapos 
mélyedéskében ülő, melynek falain finom, lapos ránczocskák láthatók, 
de ezek az üreg karimáját nem teszik hullámossá s a gyümölcs de
rekára sem vonulnak föl. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngéd, de száraztapintatú, elég fé
nyes ; elejénte zöldessárga vagy szalraasárga; értével világos czitrom-
sárga; napos oldalán s a napnak jól kitett példányokon csaknem kö
röskörül, inkább vagy kevésbbé homályos vérpirossal befuttatott s a 
világosabb piros színben még élénk-piros, keskeny, szakadozott csí
kokkal is ritkásan becsapkodott. Pontozata elég sűrű; egyenlően el
hintett, jókora nagy, fehéres pettyekből álló, a piros színben elég 
szembetűnő. Rozsda, a szármélyedést kivéve, nem fordul elő fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás vagy sárgásba játszó fehér, finom, tömött, 
porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű ; 
fiókjaiban szép tojásdad, hegyes, pirosas-barna, ép magvakat rejtő. 
Kehelycsöve szűk tölcséralakií, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges és edzett; nem korán, de aztán, ha 
jól kifejlődött; gazdagon termő; fölfelé törekvő nyúlánk ágaival, me
lyek gyümölcsöző szervekkel hamar és jól beruházkodnak, elég sűrű-
lombos, de kellőleg szellős, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik min
denféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, gulafának is. Mindenütt 
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jól díszlik, de csak kellőleg nyirkos talajban terem rendesen és gaz
dagon. G-yümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsilak, hegyök felé még in
kább elvékonyodók; egyenesek, noha könyökösek, finoman bordázofc-
tak ; felállók vagy elég éles szögekben fölfelé törekvők; egész hosz-
szukban ritkásan és finoman fehérmolyhosak; itt-ott e<!iipaszn,k, piro
sas barnák, aljuknál, kivált pedig napos félőkön, áttetsző, fehéres 
hártyával takartak; apró, többnyire kerek, fakó pontokkal ritkásan és 
kevéssé szembetiinöleg ponfcozottak; rendetlen, többnyire azonban 
hosszas levélközüek. 

RQgyei. Középnagyok, elég rövidek, duzzadthátuak, tompahe-
gyüek, lapulók, pirosas barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak; 
kissé kiálló, három bordás talapra helyezkedők. 

Virágrügyeí. Középnagyok vagy jókora nagyok, hosszas és szög
letes tojásdadok, torapahegyűek, aljuknál szennyesbarnák, hegyöknél 
sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és keményszövetűek, mere
vek ; többnyire szép tojásdadok, itt-ott pedig csaknem kerekdedek; 
hirtelen elkeskenyedő, többnyire hosszas, éles hegyben végződök; 
lapos-völgyesek vagy széleiken kissé fölhajlók; alig íveltek; nyelők
ről rézsiint fölfelé vagy csaknem vízirányosan elállók ; alsó lapjukon 
finoman molyhosak, felső lapjukon csupaszak, simák, fényesek, vilá
gos fűzöldek; széleiken előrehajló, apróbb-nagyobb, elég éles fogak
kal sűrűn, de szabálytalanul fürészesek. Levélnyelök középhosszú, 
középvastag, elég merev, molyhos, tövénél violaszínpirossal kissé be
lehelt; inkább vagy kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái 
elég kifejlődöttek, szétállók, sarlós-lándsásak, tartósak. Virágrügyet 
körítő és a vesszők alján levő levelei rendszerint nagyobbak és hosszab
bak, mint a vesszőkön levők hosszas kerülékesek, laposak, hullámosak, 
ragyogó fényesek, élénk zöldek; hosszas, rugalmas nyeleikről mere
ven szétterülök. 

Hasonnevei. Red Wiuter Pearmain; Englisehe rothe Winter-
parmáne. 

Leirői. D i e l , SíazivoéstsozUn. Almákat és körtéket tárgyazó 
III. 51. 

P 1 0 t O W, Mustz. SCanBS. 9at> eSstfiu7i9c. I , 3 2 1 . 
M a s , Se Q^et^ez, IV. 147. és mások. 

Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező helyeken megérdemlené, 
hogy minden kertben helyet foglaljon: de száraz vagy könnyen ki
száradó, laza talajban kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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142. Tartós piros alma. 
^iser rouge ; Bother Eiserapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínű azonban, hogy Németor
szágban Hessen nagyherczegségbeu lépett a világba; mert Crede, 
tanár e jeles, tartós, téli almafajt onnan küldötte meg Christnek, a 
ki aztán körülményesen leírta s Németországban mindenfelé nagyban 
elterjesztette. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam meg Oberdiecktól, Jein-
senből. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Még nálam is Decembertől kezdve tavasz végéig hű
vösebb tájakon, mint mondják, három évig is eltart. 

Minősége. 11. rendű csemege- de I. rendű háztartási és piaczos-
gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy. 
Alal<ja. Hasaskupos vagy magasnak látszó, inkább vagy kevésbbé 

tompa-knpos gömbalakú; többnyire szabálytalanul boltozott és gyak
ran kalvilszerűen bordás fölületű. Zöme középtájra, többnyire azon
ban alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbö
lyödve boltozódik s szára körül széles, laposas talpban végződik; 
kelyhe felé pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik s majd szűk, 
majd elég széles, többnyire ferdén álló karimában végződik. S z á r a 
rövid vagy csak nem középhosszú, elég vastag vagy középvastag, hú
sos vagy fás; tágas és mély tölcséralalal üregbe helyezett, melynek 
falait majd finom és áttetsző, majd érdes, zöldesbarna, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. K e l y h e többnyire zárt, néha félig nyilt; rendet
lenül fölálló, sokáig zölden maradó, hosszas, hegyes és molyhos oszt-
ványaival inkább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, mely
nek aljáról inkább vagy kevésbbé kiemelkedő bordák indulnak ki s 
ezek a karimát hullámossá tevén, gyakran az egész gyümölcsön végig 
nyújtóznak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, de igen szívós, sima, száraz-tapintatú, a fá
ján szelíden hamvas, ledörzsölve elég fényes; alapszíne halványzöld; 
értével czítromsárga, miből azonban csak ott látszik ki tisztán egy-
egy foltocska, hol a gyümölcsöt ág vagy levél szorosan eltakarta; mert 
az egész fölület majd halavány, majd élénk és a gyümölcs napos ol
dalán csaknem sötétpirossal van befuttatva és még élénkebb piros 
csíkokkal is sűrűn becsapkodva. Pontozata ritkás ; jókora nagy sár
gás pettyekből álló, igen szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutat
kozik fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom vagy fél 
finom, roppanós, velős; leve bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes, noha kevéssé fűszeresízü. Magtokja nyiltten-

22 
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gelyü; zárt vagy néha nyilt fiókjaiban kevés, tojásdad, barna, ép ma
got rejtő. Kehelyesöve rövid, begyes kupalakú. 

Fája. Csaknem bujanövésű, egészséges, igen edzett; elég korán és 
igen bőven termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, 
de időjártával szétterjeszkedő, izmos ágaivul, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól benibázkodnak, elég sürülombos, de kellőleg szellős, 
terjedelmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; legal
kalmasabb szálas fának. Mindenütt jól díszlik, de, hogy rendesen és 
bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. Gyümölcsei igen jól 
állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy csak közép
vastagok ; hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
bordázottak, fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
csaknem egész hosszukban sűrűn, és finoman molyhosak; itt-ott csu-
paszak, YÍolaszinnel árnyalt sötétbarnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy 
itt-ott tojásdad, fehéres pontokkal igen ritkán és alig szembetünöleg 
pontozottak; rendetlen, többnyire azonban hosszas levélközűek. 

Rügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu kúposak, 
tompa-hegyüek, kissé duzzadthátuak, lapulók, aljiiknál pirosasbar
nák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, hosszan és laposan 
bordázott talapon ülök. 

Virágrügyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek, aljuknál szeny-
nyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok; elég vékony és hajlékony-szövetűek ; hegyes 
tojásdadok, itt-ott csaknem szívalakúak; majd szabályosan, majd hir
telen elkeskenyedő, többnyire hosszas, éles hegyben végződök; csak
nem laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; alig vagy éppen nem 
íveltek; nyelőkről csaknem vízirányban elállók; alsó lapjukon moly
hosak ; felső lapjiikon csupaszak, elég simák, csaknem fénytelenek, 
világos fűzöldek ; széleiken előre hajló, éles fogakkal elég mélyen 
és elég szabályosan fűrészesek, Levélnyelök rövid, vastag, merev és 
molyhos, csaknem egész hosszában sötét violaszínnel mosott; majd 
éles, majd nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái áridomuak vagy 
rövid és keskenylándsásak, kevéssé tartósak. Virágrügyet körítő le
velei változó-nagyságnak és alakúak, többnyire hosszas kerülékesek, 
laposak, rendetlenül hullámosak; nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Rother, drei Jahre dauernder Streifling; Pomme 
roHge rayée dnrable trois ans; Rother Calvillartiger Süssapfel stb. 

Leí ró i . D i e l . cf(iiX,no('>kor,t<y>i,. V . 1 7 5 . 
0 b e r d i e c k, aCCw^t^. Sfan9S. Sez &SsU. IV. 353. 
L e r o y, S>ict. 3c fomoC. III. 285. és mások. 

Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező helyeken úgy a felföldön, 
mint az alföldön is, kivált nagyobb folyóvizeink mellékén megérdem-
iené, hogy elárúsítás czéljából nagyban is tenyészszük. Vidékem mos
toha viszonyai közt, csak különösen kedvező évjáráskor találtam ter
mékenynek. 
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143. Téli fehér galambka. 
(Weisser Winter-Taubenapfel.) 

Származása. -Régi, bizonytalan.. Sok, egymástól különböző alma
faj viseli e nevet elannyira, hogy a sok közt, az eredetit, a valódit 
fölismerni meg sem kísértik már a gyümölcsészek. Fönnebbi fajt Diai 
írta le először s a Téli piros galambka változványának tartja azt. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is 
termett már néhány szép példányt, melyek egyezvén a leírásokkal, 
fajom valódiságát bebizonyították. 

Érésideje. Nálam oct. nov.; hűvösebb tájakan tavaszig is eltart. 
Minősége. J. rendű esemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kisebb is. 
Alakja. Magasnak látszó, tojásdad vagy kúpos gömbalakú; elég 

szabályosan boltozott, noha egyik oldalán kissé hízottabb és emelke
dettebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál többnyire alább, a 
száras vég felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig elejénte szeliden, aztán mindinkább fogyva boltozódik 
s rendszerint elég szűk, tompa karimában enyészik el. S z á r a rövi
des, vékony, fás, kissé molyhos és kissé bunkósan végződő ; majd sza
bályosan, majd kissé szabálytalanul kikanyarított, tágnyilástí, de szűk, 
és mély üregbe helyezett, melynek falait néha finom, sugaras rozsda 
szokta eltakarni. K e l y h e zárt; fölálló, hosszas, keskeny és moly
hos osztványaival csaknem a fölszínre helyezett vagy tágas, lapos 
mélyedésben ülő, melynek alján és falain csinos lapos ránczok és néha 
dudorkák is észlelhetők, de ezek a karimán többnyire elenyésznek s 
gyümölcs derekán csak némi lapos bordák alakjában nyomozhatok. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, értével kissé zsirostapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte zöldes viaszfehér; értével élénk sárga; 
napos oldalán szakadozott, szelidpiros csíkokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott 
ritkábban becsapkodott. Néha e csíkoknak úgyszólván csak halvány 
nyomai látszanak s a pirosság csak szelíd leheletként és szakadozottan 
jelenkezik a gyümölcsön. Pontozata ri tkás; alig szembetűnő. Rozsda 
csak elvétve, de egy-egy barnás ragyaszeplő néha mutatkozik rajta. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, töraöttes, 
porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal 
emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűszeresízű. Magtokja zárt 
vagy csak kissé nyilttengelyű; fiókjaiban sötétbarna, hegyes tojásdad, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsőve kúpos vagy tölcséralakú, a gyümölcsbe 
kissé lehatoló. 

Fája. Fiatal korában elég vígan, de később csak mérsékelten növő ; 
a neki kedvező helyen egészséges és edzett; korán és rendkívül bőven 
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termő; fölálló vagy kissé nyilt szögekben elálló és idöjártával lefelé 
is frörbülö ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn beruház-
kodnak, elég sűrülombos, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik minden
féle almaalanyon; szálas fának korona magasságban ojtandó; de, mert 
nagy fává nem növekszik, inkább való törpefáknak, mintsem szálas 
fának. Vidékem mostoha viszonyai közt megsínyli a tartós szárazsá
got; miből következtethetem, hogy csak kellőleg nyirkos talajban 
díszlik és terem legjobban. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsúak, hegyök felé szeliden 
elvékonyodók; egyenesek, noha kissé könyökösek, csaknem bordázat-
lanok; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; csaknem 
egész hosszukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak ; itt-ott csnpaszak, 
olajszín sárgák, napos félőkön halavány-pirosas barnák; apró, kerek, 
fehér pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg pontozottak; rendet
len levélközűek. 

RÜgyel Középnagyok, kissé hosszasak, csaknem kerekhegyűek, 
lapulók, siírűn fehérmolyhosak; elég kiálló, bordázatlan talapon ülök. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, hosszaskuposak, 
csaknem hegyesek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Kicsinyek vagy középnagyok; kissé vastag, de elég haj-
lékony-szövetűek; hosszas tojásdadok; majd lassudan, majd hirtelen 
elkeskenyedő, hosszas, éles hegyben végződök; lapos völgyesek, ren
detlenül hullámosak, alig íveltek; nyelőkről csaknem vízirányosan 
elállók; alsó lapjukon sűrűn fehérmolyhosak; felső lapjukon is csak rit
kán csupaszak, fénytelenek, homályos zöldek; széleiken előre hajló tompa 
fogakkal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövid vagy rövi
des, elég vastag és merev, sűrűn és finoman molyhos, tövénél hal
vány pirossal kissé színezett; csaknem vízirányosan elálló. Levélpálhái 
többnyire fejletlenek, itt-ott azonban hosszas, keskeny-lándsásak, 
rendetlenül szetállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosz-
szas, keskeny kerülékesek, laposak, szeliden hullámosak; szétálló, 
rugalmas nyelőkről csaknem vízirányosan szetállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok. 
Leírói. D i e 1, éfía/ncCstscíten, VII . 61. 

O b e r d i e c k , ÜCetnk. cf(an9S. 5e« GőstL í. 447. és mások. 
Észrevétel. Vidékem mostoha viszonyai közé egyáltalán fogva 

nem való. Almatenyésztésre kedvező viszonyok közt, hiszem, hogy 
hazánkban mindenütt haszonnal tenyészthetjük. 
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144. Spanyol pepin. 
(Spanisoher Pepping.) 

Származása. Bizonytalan. Oberdieek Nienburg mellett Schafer-
hof-nevü uradalomban, fönnebbi név alatt találta föl e beesés és ter
jesztésre méltó fajt, melyhez hasonló vagy vele azonosnak vehető alma
fajt könyveiben leírva nem találván, úgy vélekedett, hogy az egy, még 
akkorig ismeretlenül maradt faj, melyet jónak látott körülményesen 
leírni s fönnebbi neve alatt mindenfelé elterjeszteni. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Feistkorntól, Meiningenböl. Több ízben termett 
már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésídeje. Nálam oct. jau.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Többnyire magasnak látszó gömbalakú; néha lapos vagy 

kúpos gömbalakú; elég szabályosan boltozott, noha egyik oldalán gyak
ran hízottabb és emelkedettebb kissé, mint a másikon. Zöme több
nyire középtájra esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bolto-
zódik s szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe 
felé pedig szelíden fogyva boltozódik s kelyhe körül szintén laposas 
karimában enyészik el. S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony, 
fás, kissé bunkósan végződő; elég mély tölcséralakú üregbe helyezett, 
melynek sokáig zölden maradó falait, néha-néha rozsdamáz szokta 
borítani. K e l y h e nyilt vagy félignyilt; fölálló, molyhos és so
káig zölden maradó osztványaival majd a fölszinre helyezett, majd 
tágas, de sekély, tányéralakú üregben ülő, melynek alján szelid, la
pos ránezok láthatók, de ezek a karimán elenyésznek s a gyümölcs 
derekára nem vonulnak föl. 

Szine. Bőre finom, sima, álltában gyöngéd- vagy kissé zsirosta-
pintatu, bágyadtan fénylő; elejénte fehéres zöldessárga; értével élénk 
sárga; napos oldalán halvány pirossal belehelt s élénkebbpiros, sza
kadozott csíkokkal kissé becsapkodott. Pontozata elég sűrű, de nem 
szembetűnő. Érdes, barnás rozsdával bevont szemölcsök vagy bar
nás ragyaszeplők itt-ott találkoznak felületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, tömöttes, porha
nyó ; leve oő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes 
fűszeresízű. Magtokja kissé szabálytalanul nyilttengelyü; fiókjaiban 
jókora nagy, hosszas-tojásdad, barna, ép magvakat rejtő. Kehely-
csőve kupalakú. 

Fája. Erőteljes, igen edzett; elég korán és igen bőven termő ; 
föl- és szétálló, izmos ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól be
ruházkodnak, elég lombos, terjedelmes gömbalakú koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának is, nyesés alatt 
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tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik; de, ha a föld nem eléggé 
nyirkos, tartós szárazságkor keveset terem. Gryümölcsei igen jól áll
ják helyüket a fán; mert a ía többnyire az idősebb gyümölcspeczkeken 
és nem a vesszők hegyein szokta azokat hozni. 

Vesszei. Elég számosak, középhosszak, középvastagok hegyök 
felé kissé elvékonyodók; elég egyenesek, csak alig könyökösek, finoman 
bordázottak; föUálók vagy nyilt szögekben elállók; aljuknál fehéres 
hártyával takartak; hegyöknél finoman fehérmolyhosak, barnás vagy 
csaknem feketés violaszínüek; apró, kerek, fehéres pontokkal nem 
sűrűn és nem szembetünőleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, háromszögüek, laposhátuak, tompahegyűek, 
lapulók, szürkével tarkázott pirosasbarnák; alig kiálló, a vesszők 
hegye felé hárombordás talapon ülök. 

Virágrügyei. Középnagyok; kupostojásdadok, alig hegyesek, aljuk
nál szenynyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony és elég hajlékony-szövetűek; 
széles tojásdadok; itt-ott kerülékesek ; többnyire rövidke, szúrós hegy
ben végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé íölhajlók; alig 
íveltek, kissé hullámosak; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; 
alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon esupaszak, si
mák, bágyadtan fénylők, elég élénk zöldek; széleiken apró, több
nyire tompa fogakkal elég sűrűn és elég szabályosban fűrészesesek. 
Levélnyelök rövides vagy középhosszú, elég vastag, merev és molyhos; 
tövénél élénk violaszínnel mosott ; rézsunt fölfelé álló. Levélpálhái 
kicsinyek, áridomuak vagy rövidlándsásak, szétállók, tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei változó nagyságúak, többnyire kerülékesek, lapo
sak, hullámosak, finoman és élesen fogazottak; rendetlenül föl- és 
szétállók. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , 3CUisti>. ^Candé. &c eCstL ÍV. 275. Mások 

tudtoramal még nem írták le. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező helyeken, hazánkban min

denütt megérdemelné, hogy elterjeszszük. Vidékem mostoha viszo
nyai közt csak akkor képes bőven teremni, ha a megelőző év esős 
volt s a kedvező tavasz elég hűvös arra, hogy a kötődött gyümölcsö
ket pusztító, kártékony rovarok el ne szaporodhassanak. 



343 

145, Szövetségi parmén. 
(Fédérale; Amerikanische Staatenparmane.) 

Származása. Bizonytalan. Diel, a ki 1833-ban először írta le, mit 
sem jegyzett föl eredetéről: de valószínűleg az amerikai Egyesült-ál
lamokból származottnak gyanította; különben fönnebbi zárjel közt 
kiírt német nevet nem adta volna a gyümölcsnek. Amerikai és angol 
gyümölcsészek, csak Diel után, jóval később emlegetik föl ezen be
cses almafajt; de eredetéről ezek sem tudtak serami bizo
nyosat följegyezni. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeiu-
senböl. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam nov. dec.; hűvösebb tájakon s alkalmas hűvös 
helyen tavasz derekáig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy ; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Lapos gömbalakú, gyakran pedig kúpos gömbalakú ; elég 

szabályosan boltozott, noha egyik oldalán többnyire hízottabb és emel
kedettebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál alább, a száras vég 
felé esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve boltozódik s szára 
körül elég széles, laposas talpban végződik; kelyhe felé pedig rend
szerint összébbhuzódva boltozódik és rendszerint szűkebb karimában 
fogy el, mintsem száras végén. S z á r a rövid vagy rövides, középvas
tag, fás, kissé bunkósan végződő; tágnyilású, de feneke felé tölcsér-
alakúlag összeszűkülő, elég mély üregbe helyezett, melynek falait több
nyire finom, sugaras rozsdamáz szokta borítani. K e l y h e zárt vagy 
féliguyilt; bokrétásan fölálló vagy összehajló, rövides és molyhos 
osztványaival elég tágas és inkább vagy kevésbbé mély tányéralakú 
üregben ülő, melynek alján és falain szelid lapos ránczocskák észlel
hetők; de ezek a karimán többnyire elenyésznek s a gyümölcs dere
kán bordás emelkedéseket nem alkotnak. 

Színe. Bőre elég finom, de SZÍVÓS, sima, száraz és itt-ott kissé 
érdestapintatú, bágyadtan fénylő; elejénte bágyadt zöld; értével bá
gyadt sárga; napos oldalán majd élénkebb, majd halványabb piros, 
szakadozott, keskeny csíkokkal becsapkodott s közben-közben halvány 
pirossal színezett vagy pettyezett. A gyümölcs árnyas oldalán csak 
igénytelen szálcsákban vagy pettyekben jelenkezik itt-ott a pirosság. 
Pontozata sűrű; elég szembetűnő, fahéjszíuű, egyenlőtlenül elszórt 
pettyekből álló. Rozsdaalakzatok hálózatos szálasakban vagy foszlá
nyokban, többször mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, néha sárgásfehér, finom, gyöngéd, porha
nyó ; leve bő, czukros, finom savanynyal emelt, gyöngéden illatos és 
fűszeresízű. Magtokja inkább vagy kevésbbé nyilttengelyü; fiókjaiban 
kevés, többnyire idétlenül fejlődött magot rejtő. Kehelycsőve rövid 
kupalakú. 
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Fája. Vígnövésű, erőteljes, edzett; elég korán és bőven termő; 
íölálló- vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvő, később azonban 
szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beraház-
kodnak, elég lombos, de szellős, terjedelmes koronát alkotó. Díszlik 
mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva 
egyébbalakil fáknak is. Mindenütt jól díszlik: de csak kellőleg nyir
kos talajban terem rendesen és bőven. Gyümölcsei jól állják helyöket 
a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók; elég egyenesek, noha könyökösek, alig észreve-
betőleg bordázottak; fölállók vagy kissé éles szögekben fölfelé törek
vők; csaknem egész hosszukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak; 
itt-ott csupaszak, tövüknél és árnyas félőkön zöldesbarnák, napos fé
lőkön violaszinpirossal árnyalt barnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehér 
pontokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott csak gyéren pontozottak; rendetlen 
levélközüek. 

Rűgyei. Elég nagyok vagy középnagyok, szélestalpu knposak, 
tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, röviden bor
dázott, széleses talapon ülők. 

Virágrügyei. Elég nagyok vagy középnagyok, tojásalakúak, tom
pahegyűek; szennyesbarnával árnyaltak, hegyüknél sűrűn fehér
molyhosak. 

Levelei. A vesszők alján elég nagyok, a vesszők hegye felé kö
zépnagyok; elég vékony és hajlékony-szövetűek; rövid tojásalakúak 
vagy kerek-tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő hosszas, éles hegyben 
végződök; lapos-völgyesek vagy széleiken inkább vagy kevésbbó föl-
hajlók; alig vagy éppen nem íveltek; nyelőkről nyiltszögekbeu föl
felé állók; alsó lapjukon molyhosak, felső lapjukon csupaszak, elég 
simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken jókora nagy, éles 
fogakkal mélyen és elég szabályosan fűrészesek. Levélnyelök rövid, 
elég vastag, merev, finoman molyhos, tövénél violaszínnel mosott vagy 
csak belehelt; elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái eléggé 
kifejlődöttek, inkább vagy kevésbbé keskeny lándsásak, szétállók, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei változó-nagyságiiak és alakúak, több
nyire azonban kerülékesek, laposak, szelíden hullámosak; fölálló, hosz-
szas, rugalmas nyelőkről rendetlenül szétterülök. 

Hasonnevei. Federal pearmain. 
Leírói. D i 11 r i c h, ®6sMun3&, I. 365. 

O b e r d i e c k , ^(í^tsiv. Sla^vdÉ. dw BőstL I. 493. 
L e r oy, S>ici. 9e, íPcmcf. III. 291. és mások. 

Észrevétel. Ez a becses faj is inkább való hazánk hegyes vidé
keire, mintsem az alföldre: de alraatenyésztésre kedvező helyeken, bár
hol is, hálásan fogja kifizetni a helyet, melyet a kertben elfoglal. 
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146. Simonffy piros. 
(Eouge de Simonffy; Eother von Simonfify.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Debreczen határában régóta 
nagyban el van terjedve s egy, odavaló régi és előkelő család nevé
től kapta fönnebbi, általánosan elfogadott, népszerű nevét. Arról, bogy 
e kitűnő almát a tisztelt Simonffy-család valamelyik tagja nyerte 
volna magról vagy hozta volna Debreezenbe; — hallgat a krónika, 
valamint arról is, hogy valóban Debreczen határában lépett volna-e 
legelőször a világba ? El van ez terjedve a Jászságban is, a hol Ma-
gyalné almája név alatt ismeretes s Justus József, alattyáni esperes
plébános, kedves öcsém szerint, valószínű, hogy Egerből származik, a 
hol ,Magyal* névvel egy régi szőlőhegyet is neveznek. Elég az hozzá, 
hogy eredeti magyar faj, mely fönnebbi név alatt már külföldön is 
kezd elterjedni. Ojtóvesszejét Tamásy Károly t. barátomtól kaptam 
Debreczenből 1880-ban, azóta nemcsak próbafámon, de még faiskolai 
ojtványaimon is termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Oct. dec.; hűvösebb tájakon s alkalmas hűvös helyen, 
néha májusig is épségben eltarthatok gyümölcsei. 

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemege-, háztartási és 
piaczosgyümölcs. 

Nagysága. Középnagy, néha nagyobb is, de gyakran kissebb is. 
Alakja. Kissé változó, majd gömbölyded, majd lapos gömbalakú; 

többnyire azonban tojásdad-gömbölyű; rendszerint szabályosan bolto
zott síkfölűletű. Zöme többnyire középtájra esik, honnét mindkét vége 
felé csaknem egyenlően boltozódik, de kelyhes végén rendszerint szű
kebb karimában végződik, mintsem száras végén. S z á r a majd rövid, 
majd középhosszii, középvastag, fás, bvmkósan végződő; tágnyílásií, de 
szűk és elég mély tölcséralakú üregbe helyezett, melynek falait finom, 
zöldes, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e zárt; összehajló, 
de hegyökkel hátragörbtilö, apró, hegyes, molyhos és sokáig zölden 
maradó osztványaival majd szűk, majd tágas, többnyire lapos és ke
véssé mély üregben ülő, melynek alja molyhos s karimáján csak néha 
mutatkoznak némi szelid emelkedések, melyek azonban a gyümölcs 
derekára nem vonulnak s gyümölcs gömbölydedségét nem zavar
ják meg. 

Színe. Bőre vékony, de szívós, sima, gyöngédtapíntatú, fáján 
rendszerint hamvas, ledörzsölve ragyogó fényes; elejénte zöld; értével 
bágyadt sárga, miből azonban csak ritkán látszik ki tisztán egy-egy 
foltocska; mert az egész felület sötétpíroasal van befuttatva és még 
sötétebb, csaknem feketés-piros, szakadozott csíkokkal is becsapkodva. 
Napszegte darabjain a sötét-piros színben a csikozat észre sem vehető. 
Pontozata ritkás, alig szembetűnő; többnyíre csak a bőr alul áttetsző, 
fehér pettyecskékből álló. Rozsdaalakzatok csak elvétve mutatkoznak 
fölületén: de, — ha előfordulnak ilyenek, — ezek rendszerint igen 
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furcsa, jellemzőleg szeszélyesalakú, pirossal kissé belehelt fahéjszínű, 
széles csíkokban jelentkeznek a gyümölcsön. 

Belseje. Hiísa fehér vagy zöldesfehér, a sötétebb piros példányok
nál pedig a bőr alatt rendszerint pirosba játszó fehér, finom, gyön
géd, porhanyó és pezsgő; leve bő, igen cziikros, finom savanynyal 
emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; tágas fiók
jaiban tojásdad, hegyes, barna, ép magvakat rejtő. Kehelycsöve kiip-
alaku, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán, rendesen és igen 
bőven termő; nyiltszögekben fölfelé törekvő ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkei hamar és jól beriiházkodnak, elég sűrűlombos, de 
kellőleg szellős, gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma-
alanyon ; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva gulafának is. 
Mindenütt jól díszlik és rendesen terem. Gyümölcsei igen jól állják 
helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé lassudan 
elvékonyodók, hajlékonyak; egyenesek, alig könyökösek, észrevehetőleg 
bordázottak; fölállók vagy elég nyiltszögekben fölfelé törekvők; egész 
hosszukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak; itt-ott csupaszak, al
juk felé zöldesbarnák, hegyök felé pirossal árnyalt barnák; apró, kerek, 
fehéres pontokkal ritkásan és nem szembetünőleg poutozottak; ren
detlen, többnyire azonban rövid levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek vagy középnagyok, csaknem háromszögüek, 
tompahegyüek, lapulók, sűrűn fehér-molyhosak; kissé kiálló, hosszan 
bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok, zömök-kuposak, tom
pahegyüek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; nem éppen vastag, de keményes-szövetűek; 
kerül ékesek, itt-ott tojásdadok; többnyire hirtelen elkeskenyedő és 
kissé félre is görbülő, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem lapo
sak vagy igen lapos-völgyesek, alig íveltek, nyelőkről rézsunt fölfelé 
állók, de hegyökkel lefelé görbülök; alsó lapjukon finoman molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég sioiák, bágyadtan fénylők, homályos 
zöldek; széleiken előre hajló, apróbb-nagyobb, többnyire tompa fogak
kal elég sűrűn, de nem szabályosan fürészesek. Levélnyelök rövides 
vagy középhosszú, elég vastag és merev, molyhos, tövénél pirossal kissé 
színezett; elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái középnagyok, 
lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó nagy
ságnak, többnyire hosszabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, 
laposak, szelíden hullámosak; nyelőkről mereven, de kissé ívelten 
szétterülök. 

Hasonnevei. Magyalné almája; Simonffy roth. 
Leirói. T a m á s y K á r o l y , Gyüm. füzetek 1880.évf. 139. lapján 

és líjból is ugyanott az 1883. évf. 361. lapján. Mások tudtommal még 
nem írták le. 

Észrevétel. Széles elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt és 
kivétel nélkül mindenfelé. Alföldi mostoha viszonyaink közé talán 
egyetlenegy almafaj sem illik annyira be, mint a Simonffy piros alma' 
melynek itt egyetlenegy kertből sem volna szabad hiányoznia. 
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147. Sorgviieti renet. 
(Ottolanders Eeinetto von SorgvHet.) 

Származása. A gyümölcsészet birodalmábau egymástiíl külöuböző, 
két almafaj ismeretes már ezen név alatt. Egyik a fönnebbi, mely 
Ottolanderboz Boskoopba a gravenhagen melletti ,Zorglviet"-nevü 
lovagbirtokről. került; a másik a Diel-féle Sorgviieti renet, mely 
Dielhez Hágából Hagen nevű ékszerésztől került. Fönnebbi név alatt 
Knoop hollandi gyümölcsész ismertetett meg először egy almafajt s 
az ö leírása inkább ráillik az Ottolander-féle Sorgviieti renetre, mint
sem a Diel-félére; minél fogva a fönnebbi levén az eredeti és valódi 
faj szükségtelennek láttam a gyümölcs nevében az Ottolauder nevét 
is meghagyni. Ojtóveszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól Jeinseuből. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érósideje. Nálam oet. dec.; hűvösebb tájakon decembertől kezdve 
tavaszig is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Majd lapos gömbalakn, majd ismét knpos gömbalakú; 

rendszerint szabályosan boltozott síkfölületű. Zöme középtájra vagy 
kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé majd szelíden, 
majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül széles, lapos ka
rimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint kissé összébbhuzódva 
boltozódik, de mindemellett elég széles, laposas és kissé hullámos 
karimában végződik. S z á r a rövidke, vastag, bunkós, molyhos; tág-
nyilástí, de szűk és elég mély üregbe helyezett, melynek falain finom, 
fahéjszinü rozsda szokott elterülni s szakadozott foszlányokban még 
az üreg karimáján túl is nyiijtózkodni. Ke 1 y h e zárt vagy félignyilt; 
összehajló, törékenyhegyű, molyhos osztványaival tágas és inkább vagy 
kevésbbé mély tányéralakú üregben ülő, melynek alján és falain sze
líd ránczok s karimáján némi hullámos emelkedések láthatók, de ezek 
a gyümölcs derekára csak elenyészöleg vonulnak föl s annak kerek-
dedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre kissé vastag és SZÍVÓS, sima, száraztaplntatu, itt-
ott elég fényes; elejénte zöldessárga; értével czitromsárga; napos 
oldalán kissé élénkebb sárga és néha némi uarancspirossal is színe
zett. Pontozata elég sűrű; itt-ott fahéjszinü, itt-ott pedig csak a bőr 
alul áttetsző, fehér pettyecskék alakjában jelenkező, többnyire elég 
szembetűnő. Finom rozsda-alakzatok némely gyümölcsön sűrűbben, 
némelyiken ritkábban, de rendszerint mindig mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött, de gyöngéd és porhanyó; 
leve elegendő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle
mes, renetszerű fűszeresízzel. Magtokja nyilttengelyű; kisded, zárt 
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vagy kissé nyilt fiókjaiban több-kevesebb, zömök tojásdad, hegyes, 
sötétbarna, ép, többnyire azonban idétlen magot rejtő. Kehelycsöve 
tölcséralakú, a gyümölcsbe mélyen lehatoló. 

Fája. Vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és igen bő
ven termő; fölálló vagy elég éles szögekben fölfelé törekvő, sűrű 
ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, éppen 
olyan sürülombos gömbalakú koronát alkotó, mint milyent alkot a 
Királyi kurtaszáru alma. Díszlik mindenféle almaalanyon; szálas fának 
alkalmasabb, mintsem egyébb formafáknak. Mindenütt jól díszlik: de, 
hogy bőven és rendesen teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Igen számosak, hosszak, elég vastagok vagy középvasta
gok ; hegyök felé is alig vékonyodók; egyenesek, alig könyökösek, 
szeliden bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők; egész hosszukban sűrűn és finoman molyhosak; csak itt-ott 
csupaszak, violaszin-barnák; apró, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, 
fehéres pontokkal síirün, de nem szembetünöleg pontozottak; rövid 
levélközűek. 

Rügyeí. Középnagyok, kúposak igen tompahegyűek, lapulók, 
sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, csaknem bordázatlan talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, karesu-tojásdadok, alig hegyesek; al
juknál pirosas szennyesbarnák; hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok ; elég vastag és elég kemény-szöve-
tüek; hosszas tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszas, éles hegy
ben végződök; laposvölgyesek, a vesszők hegye felé pedig csa
tornásak ; íveltek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csu
paszak, elég simák, bágyadtan fénylök, homályos zöldek; szélei
ken jókora nagy, kissé éles fogakkal mélyen, de szabálytalanul 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, vastag, merev, molyhos, sötét viola
színnel egész hosszában mosott; nyilt szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái áridomuak vagy lapátszerű keskenylándsásak, szétállók, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei kerülékesek, laposak, hullámosak ; 
rövidke nyelőkről csaknem vízirányosau szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , d{(»,stt,. SCcm9(. St^ 0SsU. VIII. 95. Mások

tól még nem olvastam leírását. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező helyeken megérdemelné, 

hogy hazánkban mindenütt nagyban is tenyészszük. Vidékem mos
toha visszonyai közt csak kedvező évjárással terem; míg száraz év-
járáskor a kártékony rovarok rendszerint idő előtt leszüretelik szépen 
kötődött gyümölcseit. 
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148. Sándor czár. 
(Empereur Alexandra; Kaiser Alexander.) 

Származása. Ez a világhírű alma Oroszországban, Moszkva kör
nyékén jAporta' vagy ,Aporta nalivia' név alatt volt kezdetben el
terjedve, honnan, Leroy szerint, 1817-ben Lee, angol gyümölcsész 
hozta először Európába s , 1 . Sándor" muszka czár (szül. 1777. f 
1825.) nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Napjainkban már 
nincs olyan ország a földgömbön, a hol almát tenyészteni lehet, 
melyben ez a faj ne volna föltalálható. Ojtóvesszejét 1872-ben kap
tam Reutlingenböl, Dr. Lucastól. Több ízben termett már nálam. Fa
jom valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam aiig. közepetáján; hűvösebb tájakon oct. nov. 
Minősége. II. rendű csemege- de I. rendű háztartási és kitűnő 

piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Szélestalpu kupalakií vagy kúpos gömbalakú; szelíden 

bordázott fölületű. Zöme a középtájnál jóval alább, a száras vég felé 
esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltoződik s szára körül 
igen széles és hullámos karimában végződik; kelyhe felé pedig ele-
jénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódík s kelyhe körül 
szűk karimában enyészik el. S z á r a többnyire középhosszú, közép
vastag, fás, kissé bunkósan végződő; tág nyilásu, de feneke felé 
összeszűkülő, tölcséralaku üregbe helyezett, melynek falai majd 
rozsdamentesek, majd pedig sugaras rozsdával finoman bevontak. 
K e l y h e zárt vagy félígnyílt; fölálló, hosszas és molyhos oszt-
ványaival elég szűk és mély üregben ülő, melynek falait bordás 
emelkedések teszik egyenetlenné s karimáján ormos emelkedések vál
takoznak, melyek lapos bordák gyanánt az egész gyümölcsön végig 
nyújtóznak s annak kerekdedségét kissé megzavarják. 

Színe. Bőre finom, sima, álltában csaknem zsirostapintatú; fáján 
kissé hamvas, ledörzsölve szép fényes; elejénte világos zöld; értével 
zöldes szalmasárga; napos oldalán mosolygó karminpirossal belehelt 
vagy színezett s e színezetben élénkebb piros, szakadozott csíkokkal 
is becsapkodott. E pirosság mind-mindinkább elhalványultán, gyakran 
a gyümölcs árnyas oldalára is átszokott húzódni. Pontozata ri tkás; 
többnyíre csak a bőr alul áttetsző, fehéres pettyekből álló, alig szem
betűnő. Bozsda nem szokott mutatkozni fölületén. 

Belseje. Húsa fehér vagy zöldesbe játszó fehér, finom, gyöngéd, 
velős; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, 
fűszeres ízzel. Magtokja nyilttengelyű; nyílt és tágas fiókjaiban 
zömök-tojásdad, pirosas-barna, ép, néha azonban csak idétlen magva
kat rejtő. Kehelyesöve kupalakú, a gyümölcsbe elég mélyen lehatoló. 
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Fája. Vígnövésű, egészséges és igen edzett; korán és igen bőven 
termo; fölálló, vagy nyiltszögekben fölfelé törekvő, de idöjártával 
szétálló ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég sürűlombos, terebélyes koronát alkotó. Díszlik mindenféle alma
alanyon ; alkalmas szálas fának és formafának is. Mindenütt jól dísz
lik : de csak kellőleg nyirkos talajban terem gazdagon és legszebb 
fejlödésü gyümölcsöket, melyek nagyságuk mellett is jól állják he-
lyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, közép vastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók ; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, kissé 
bordázottak; fölállók vagy nyiltszögekben fölfelé törekvők; csak
nem egész hosszukban finoman és ritkásan molyhosak; itt-ott csupa-
szak; tövüknél és árnyas félőkön zöldesek vagy zöldesbarnák; napos 
félőkön pirosasbarnák; apró, többnyire kissé hosszas, fehéres pontok
kal nem sűrűn és alig szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek, szélestalpu rövidkuposak, alig hegyesek, 
lapulók, pirosasbarnák, nagyrészt sűrű, fehér molyhozattal takartak; 
alig kiálló, röviden bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, hasaskuposak, alig hegyesek, szür
kével tarkázott pirosasbarnák. 

Levelei. Nagyok; elég vékony és hajlékony-szövetűek; széles 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, többnyire rövides, éles hegyben 
végződök; csaknem laposak vagy széleiken kissé fölhajlók; itt-ott 
rendetlenül hullámosak; majd alig, majd éppen nem íveltek; alsó 
lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, 
bágyadtan fénylők, világos vagy csaknem sárgás zöldek széleiken; 
jókora nagy, tompa fogakkal elég mélyen, de nem szabályosan fűré-
szesek. Levélnyelök elég hosszas, vastag vagy középvastag, elég merev, 
molyhos, tövénél violaszín-pirossal színezett; többnyire éles szögek
ben fölfelé álló. Levólpálhái rövidek vagy középhosszak, széleslán-
dsásak, szétállók, elég tartósak. Virágrügyet körítő levelei változó 
nagyságnak, többnyire azonban hosszabbak és keskenyebbek, mint a 
vesszőkön levők, csaknem laposak, kissé rendetlenül hullámosak; 
rézsimt fölfelé álló nyeleikről, kissé lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Aporta ; Aporta nalivia ; Alexandre; Empereur 
Alexandre I-er; Empereur de Russie ; Corail; Pomona-Britannica; 
Aubertin ; Grand—Alexandre, stb. 

Leírói. H e n n a u, Qmiaí. 9<i poncí. IV. 35. 
L e r 0 y, S)ict. de, fxyinoL III. 333. 
M a s , £a 'ü^ct^az, V. b\. 
L u c a s, SCfusfz. SíaiiSS. 9e.z GístL 1.109. és sokan mások is. 

Észrevétel. Nagyobb folyóvizeink mellékén és mindenütt, a hol 
a föld nyáron át is kellőleg nyirkos szokott maradni, megérdemlené, 
hogy minden kertben helyet juttassunk számára. Népes városok köze
lében piaczi elárúsításra igen előnyös volna nagyban is tenyésztenünk. 
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149. Scipio renetje. 
(ileinette de Scipio; Soipio's Reinette.) 

Származása- E jeles alma fajt Scipio, plébános és lelkes gyü-
mölesész találta föl Wrexeuben, (Rlaodenhoz közel a Waldeck herczeg-
zégben) a plebánia-kert egy elhanyagolt, faiskolai táblájában, a hol 
a csemete ojtatlannl növekedett föl. Oberdieck, a kinek Scipio meg
határozás végett gyümölcsöket küldött e fajról, terjesztésre méltónak 
találván azt, fönnebbi névre elkeresztelve körülményesen leírta és 
kezdette elterjesztem. Ojtóveszejét én is Oberdiecktól kaptam Jein-
senböl, 1873-ban. Azóta több ízben termett már nálam. Fajom való
disága kétségtelen. 

Érósideje. Nálam oct. dec.; hűvösebb tájakon tavaszig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy, gyakran kisebb is. 
Alakja. Kissé szabálytalan tompa knpalakii; egyik oldalán rend

szerint hízottabb, mint a másikon. Zöme a középtájnál jóval alább, 
a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve bol-
tozódik s szára körül széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé 
pedig rendszerint összébbhuzódva boltozódik s tompaknpos véget 
alkot. S z á r a rövid, néha középhosszú, vékony, fás, tövénél néha 
hiísos, kissé bnnkósan végződő; tágas és mély tölcséralakvi üregbe 
helyezett s néha oda egy-egy húsos dudortól mintegy beszorított. 
Ezen üreg falai néha rozsdamentesek, néha pedig finom sugaras 
rozsdával bevontak. K e l y h e uyilt, néha csak félignyilt; fölálló, 
rövid és molyhos osztványaival inkább vagy kevesbbé szűk, de sekély 
és lapos mélyedésben ülő, melynek aljáról csak szelid, lapos ránczok 
nyúlnak a karima felé, a hol rendszerint elenyésznek s a gyümölcs 
derekán bordás emelkedéseket nem alkotnak. 

Szína. Bőre finom, sima, száraz-tapintatn, bágyadtan fénylő; 
elejénte sárgás zöld; értével homályossárga; napos oldalán arany
sárga s néha némi sárgás pirossal belehelt. Pontozata elég sűrű; 
többnyire igen apró, fehérrel és néha pirossal szegett pettyekből 
álló, csak itt-ott szembetűnő. Rozsda-alakzatok majd minden gyü
mölcsön fordulnak elő; de e rozsdázat csak finom, szakadozott fátyol
ként borul a gyümölcsre. 

Belseje. Húsa sárgás, finom, tömött porhanyó; leve elég bő, 
czuicros, finom savauynyal emelt, igen kellemes íűszeres-ízü. Magtokja 
i;árt, néha kissé nyilttengelyű; fi<)kjaiban hosszas, hegyes, feketésbarna, 
ép magvakat rejtő. Kehelycsőve tölcséralakú, a gyümölcsbe elég 
mélyén lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; korán és igen bőven 
termő, fölálló vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvő, nyúlánk 



352 

ágaival, melyek gyümölcs-peezkekkel sűrűn beruházkodnak, ritkás, 
szellős koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálas fának is és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól 
díszlik: de, hogy rendesen és gazdagon teremhessen, kellőleg nyirkos 
földet kivan. Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, karcsxiak, hegyök felé is csak 
keveset vékonyodók, egyenesek, alig könyökösek, hegyök felé szeliden 
bordázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; egész 
hosszukban sűrűn, de finoman molyhosak; itt-ott esupaszak, olajszín 
barnák; aljuknál finoman fehérhártyásak; apró, kerek, fehér pontokkal 
csak itt-ott és gyéren pontozottak; rendetlen levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok, tompahegyűek,lapulók, szürkés molyhozat-
tal takart szennyesbarnák; alig kiemelkedő, laposan bordázott talapon 
ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, szürkével 
árnyalt szennyesbarnák. 

Levelei. Középnagyok ; elég vastag és kemény-szövetűek ; hosszas 
tojásdadok, itt-ott pedig kerülékesek; majd szabályosan, majd hirtelen 
elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem laposak vagy 
laposvölgyesek; alig íveltek; nyelőkről csaknem víziráuyosan elállók; 
alsó lapjukon molyhosak; felső lapjiikon esupaszak, elég simák, bágyad
tan fénylők, homályos zöldek; széleiken előre hajló, éles fogakkal 
elég mélyen, sűrűn és szabályosan fűrészesek. Levélnyelök hosszas vagy 
középhosszú, közép vastag, merev, finoman molyhos; tövénél pirossal 
néha belehelt; rézsimt fölfelé álló. Levélpálhái többnyire fejletlenek, 
áridomuak, hamar elhullók. VirágrUgyet körítő levelei többnyire 
kisebbek, mint a vesszőkön levők, laposak; hosszas vékony nyelőkről 
mereven széterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e c k , mUsh. ManSL d&x. OSM. VIII. 243. 

Mások tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is ritka év, 

melyben teljesen meddő maradna; de itt a kártékony ravarok majd 
mindig idő előtt elpusztítják a szépen mutatkozó termést. Hazánk 
hegyes vidékein nagyon méltó volna nagyban is tenyésztenünk: 
míg az alföldön csak nagyobb folyóvizeink mellékén járna némi 
haszonnal tenyésztése. 
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150. Régibb császári alma. 
(Inpáriale anoienne.) 

Származása. Bizonytalan. Valószínű azonban, hogy Pranczia-
országból származik, a hol, mikép Leroy állítja már 1670-ben isme
retes volt és jlmpériale" (== Császári, császárnak való) elnevezését 
is kitűnő jósága végett kaphatta. Vidékem mostoha viszonyai közt még 
eddig éppen nem mutatta magát nagyhangú nevére méltónak : de rend-
kivüli termékenysége végett még itt is a becsesebb fajok közé sorol
ható. Ojtóvesszejét 1871-ben bold. Griocker Károly, barátomtól, Enying-
ről és 1879-ben Leroy faiskolájából, Angersból kaptam. Mindkét 
helyről került fajom több ízben termett már teljesen egyező gyümöl
csöket. 

Érésideje. Nálam sept. oct.; hűvösebb tájakon mártiasig is eltart. 
Minősége. 11. rendű, kedvezőbb viszonyok közt I. rendű csemege

gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint nagyobb a középszerűnél. 
Alakja. Változó; többnyire azonban hasaskupos vagy kúpos 

gömbalakú; egyik oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, 
mint a másikon ; majd szabályosan boltozott, majd szelíden bordás-
fölületű. Zöme a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödik s szára körül széles, laposas karimában végződik ; kelyhe 
felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva boltozódik s 
ferdén csonkázott kúpos végett alkot. S z á r a rövid, ritkán emelkedik 
a mélyedés karimája színvonaláig, elég vastag, fás vagy kissé húsos, 
molyhos, bunkósan végződő; tágnyilásu, de szűk és mély üregbe 
helyezett, melynek fala finom, fahéjszínű, sugaras rozsdával van 
bevonva. K e l y h e elég nagy, zárt vagy félignyilt; rendetlenül 
fölálló és összeboruló, molyhos osztványaival tágas és elég mély 
tányéralaku üregben ülő, melynek falai szelíden ránczosak, karimáján 
pedig hullámos emelkedések váltakoznak, melyek lapos bordákként a 
gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerekdedségét néha meg
zavarják. 

Szine. Bőre elég finom, de szívós, sima, álltában zsírostapintatu, 
bágyadtan fénylő; elejénte homályos vagy sárgás zöld; értével kissé 
zöldessárga; napos oldalán pirossal belehelt és élénkebb piros, 
szakadozott csíkokkal tarkázott. Pontozata ritkás; többnyire csak a 
bőr alul áttetsző fehéres pettyekből álló és nem szembetűnő. Rozsda 
nincs rajta: de barnás ragyaszeplők itt-ott, néha mutatkoznak fÖlü-
letén. 

Belseje. Húsa fehér, magtokja körül zöldes erekkel és néha a 
bőr alatt taplós foltokkal, félfinom, roppanós, de elég porhanyó ; leve 
bő vagy elegendő, czukros, üdítő savanynyal emelt, kellemes, noha 

28 
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nem mindeukor eléggé fűszeresízü. Magtokja kissé nyilttengelyű; 
fiókjaiban tojásdad, hegyes, vörhenyes, ép magvakat rejtő. Kehely-
csőve rövid kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésű, igen edzett; korán és szerfölött 
bőven termő; fölfelé álló, nyalánk ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, sürülombos, magas gömbalakú koronát 
alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának és 
formafáknak is. Mindenütt jól díszlik, de kellőleg nyirkos talajban 
gyümölcsei szebb fejlődésüek és ízesebbek, mint száraz talajban. Gyü
mölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, elég hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók; egyenesek, noha igen könyökösek, szelíden 
bordázottak; fölállók vagy kissé nyilt szögekben fölfelé törekvők; 
egész hosszukban sűrűn és finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, sötét
vörössel árnyalt barnák; apró, kerek, itt-ott pedig hosszas, fehér 
pontokkal itt-ott sűrűbben, itt-ott ritkábban pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban középhosszú levélközüek. 

Rügyei. Elég nagyok, kissé hosszaskuposak, laposhátuak, tompa-
hegyüek, lapulok, sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiemelkedő, három
bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, zömöktojásdadok, tompahegyüek, 
szennyes pirossal árnyalt barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok, elég vastag és kemény-szövetüek ; hosszas 
tojásdadok; szabályosan elkeskenyedö és kissé félre is görbülő, éles 
hegyben végződök; itt-ott laposak, többnyire azonban mind csatornásak; 
kissé íveltek; nyelőkről rézsunt fölfelé állók ; alsó lapjukon molyhosak ; 
felső lapjukon csupaszak, bágyadtan fénylők, világos zöldek; széleiken 
előrehajló, éles fogakkal elég mélyen, de szabálytalanul fűrészesek. 
Levélnyelök középhosszú, középvastag, merev, molyhos, tövénél 
halvány violaszínnel mosott; elég éles szögekben fölfelé álló. Levél-
pálhái aprók, keskenylándsásak vagy áridomuak, elég tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei aránylag hosszabbak, mint a vesszőkön 
levők, hosszas kerülékesek, laposak; hosszú, rugalmas nyelőkről mereven 
szétállók. 

Hasonnevei. Frangée; Magnifique; Impériale magnifiqiie. 
Leírói. L e r 0 y, 2)ict. 3c pomoC. III. 394. Mások tudtommal még 

nem írták le. 
Észrevétel. Az alfödön csak nagyobb folyóvizeink mellékén, de 

hazánk emelkedettebb fekvésű tájain csaknem mindenütt érdemes 
volna tenyésztenünk. Száraz vagy könnyen kiszáradó, laza talajban 
kevés haszonnal járna tenyésztése. 
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151 Rózsa-kalvil. 
(Oalville rose; Lothringer buater Streifling?) 

Származása. Bizonytalan. Leroy szerint aligha nem azonos ez a 
faj a Diel által leírt „Lothringer bnnter Streifling" almával, melyet 
Valerius Cordus, tudós fűvész már 1544-ben, mint hazájában, Hessen-
ben elterjedt gyümölcsöt , E c k ap f el," latin néven „Angulosa longa* 
név alatt leírt; de ez csak gyanítás lehet; mert a leírások fölüle-
tesek s egymás közt több lényeges pontban különbözők. Ojtó vesszejét 
egyszerre kaptam meg a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból és 
Leroy örököseitől, Angersból, még pedig mindkét helyről teljesen 
egyezőleg. Fajfámon löbb ízben termett már. Fajom valóban az, a 
mit Leroy e név alatt leírt. 

Érésideje. Nálam sept. végétől oet. végéig; hűvösebb tájakon 
januárig is eltart. 

Minősége. Kedvező viszonyok közt I., nálam csak IL rendű cse
mege- és háztartási gyümölcs. 

Nagysága. Középnagy; gyakran jóval nagyobb is. 
Alakja. Többnyire magas- és néha csaknem hengeres gömbalaká; 

egyik oldalán gyakran hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme középtájra esik, honnét szára felé szelíden gömbölyödve bol-
tozódik s szára körül laposas és kissé hallámos karimában végződik ; 
kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva bolto-
zódik s kelyhe körül rendszerint szűkebb karimában fogy el, mint
sem száras végén. S z á r a rövid vagy középhosszú, vékony, fás, bun-
kósan végződő; szűk és igen mély, néha húsos dudorodvány által még 
inkább elszűkített, tölcséralakú üregbe helyezett, melynek falait 
finom, sugaras rozsda szokta gyakran eltakarni. K e 1 y h e zárt vagy 
félignyilt; bokrétásan fölálló, hosszas és molyhos osztványaival in
kább vagy kevésbbé szűk és nem mély üregben ülő, melynek falain 
és karimáján bordák láthatók, a melyek majd kiemelkedve, majd ella
pulva az egész gyümölcsön végig nyújtóznak s azt kaivilszerűen szög
letessé teszik. 

Színe. Bőre vékony, de szivós, sima, száraztapintatú, fényes ; 
elejénte sárgás zöld; értével aranysárga, miből azonban csak az ár
nyékban nőtt példányokon látszik ki tisztán egy-egy foltocska; mert 
az egész fölület élénk vagy itt-ott szelídebb rózsapirossal vau befut
tatva és sötétebb piros, szakadozott csíkokkal és foltokkal is szelíden 
tarkázva. Pontozata elég sűrű; jókora nagy, fahéjszínü pettyekből 
álló, a piros színben elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve találkozik 
fölületén: de egyes, feketés ragyaszeplők néha mutatkoznak rajta. 

Belseje. Húsa fehéres vagy sárgásfehér, elég finom, kÖnnyü, rop
panós; leve elég bő, czukros, finom savanynyal emelt, kellemes, fű-

a3* 
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szeresízü. Magtokja nyilttengelyü; fiókjaiban kevés, tojásdad, barna, 
ép, gyakran pedig csak idétlen magot rejtő. Kehelycsöve rövid, 
tompa kúpalakú. 

Fája. Erőteljes, vígnövésü, edzett; korán és igen bőven termő; 
fölfelé törekvő, nyiilánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel 
hamar és jól beruházkodnak, szép lombos, de kellőleg szellős, terje
delmes koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas 
szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik : 
de csak almatenyésztésre kedvező viszonyok közt képes gazdagon te -
remni s gyümölcseinek teljes finomságát kifejteni. Gyümölcsei elég 
jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé szelíden elvékonyodók; elég egyenesek, alig könyökösek, 
alig észrevehetőleg bordázottak, fölállók vagy elég éles szögekben 
fölfelé törekvők; sűrűn, de finoman molyhosak; itt-ott csupaszak, al
juknál olajszín-barnák, hegyöknél violaszín-pirossal árnyalt barnáig; 
apró, kerek, többnyire azonban kissé hosszas, fehéres pontokkal itt-
ott sűrűbben, itt-ott ritkábban és nem szembetünőleg pontozottak; 
rendetlen, többnyire azonban elég rövid levélközüek. 

Riigyei. Kicsinyek, kúposak, laposhátuak, lapulók, sűrűn fehér-
molyhosak; elég kiemelkedő, laposan bordázott talapon ülök. 

Vírágriigyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyüek, aljuknál szeny-
nyesbarnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; kemény, de elég hajlé-
kony-szövetüek; hosszas tojásdadok; itt-ott kerülékesek vagy széles 
tojásdadok; hirtelen elkeskenyedő, hosszabb vagy rövidebb, éles hegy
ben végződök; lapos-völgyesek, alig vagy éppen nem íveltek, itt-ott 
hullámosak; nyelőkről csaknem vízirányosan elállók; alsó lapjukon 
finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák, fényesek, 
csaknem sötétzöldek; széleiken előre hajló, jókora nagy, éles fogakkal 
elég mélyen és sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levélnyelök 
középhosszú, középvastag, elég merev, molyhos; rézsunt fölfelé álló. 
Levélpálhái igen hosszak, keskenylándsásak, szétállók, igen tartósak. 
Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek, raint 
a vesszőkön levők, kerülékesek, laposak, hullámosak; hosszú, rugal
mas nyeleikről rendetlenül szétállók. 

Hasonnevei. Bizonytalanok, 
Leírói. L e r 0 y, S)ic(. 9c •pomoí. III. 188. Az, hogy ugyanezen 

fajt írták volna le azon német gyümölcsészek, a kikre Leroy hivat
kozik, kétséges előttem; mert a leírások lényeges pontokban külön
böznek egymás közt. 

Észrevétel. Olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidé
kemen talál, kevés haszonnal járna tenyésztése; de ott, hol a vidék 
kedvező az almatenyésztésre, megérdemli, hogy minden kertben he
lyet foglaljon. Hazánk emelkedettebb fekvésű tájékain méltó volna 
nagyban is tenyésztenünk. 
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152. Piros Margit alma. 
(Pomme Marguerite; Eother Margarethen-Apfel.) 

Származása. Régi, bizonytalan. Angolországban és Irlandban 
rég idő óta szaporítják. El van már terjedve egyebbütt is minden
felé. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam bold. Dr. Lucastól, Rentlingeu-
böl. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Jul. közepe táján; hűvösebb tájakon ang. elejéig is 
eltart. 

Minősége. II. rendű csemege- de első rendíl piaczos gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy. 
Alakja. Kissé magasnak látszó, szabálytalan gömbalakú; egyik 

oldalán többnyire hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme 
a középtájnál kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé 
elejénte szelíden, aztán hirtelen gömbölyödve boitozódik s szára kö
rül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig szelí
den fogyva boitozódik s elég szűk karimában enyészik el. S z á r a rö
vid, többnyire középvastag, fás, bunkősan végződő, tágnyilásu, de 
csakhamar összeszűkölő, tölcséralakú üregbe helyezett, melynek szé
pen kikanyarított, zöldes falait néha finom, sngaras rozsda szokta el
takarni. K e l y h e zárt vagy félignyilt; fölálló, hosszas, molyhos és 
sokáig zölden maradó osztványaival inkább vagy kevésbbé mély és 
szűk üregbe helyezett, melynek falain éles ránczok hnzódnak a ka
rima felé, a hol ormós emelkedéseket alkotnak s aztán elszélesedvén, 
lapos bordákként a gyümölcs derekára is fölvonulnak s annak kerek-
dedségét kissé megzavarják. 

Szine. Bőre finom, de szivós, sima, kissé zsirostapintatu, bágyad
tan fénylő; alapszíne zöldessárga, miből azonban csak a gyümölcs 
árnyas oldalán tűnik tisztán szembe egy-egy nagyobbka folt; mert 
az egész fölület sötétes vérpiros, szélesebb vagy keskenyebb, szakado
zott csíkokkal van becsapkodva s a csikók közt világosabb pirossal be
mosva. Pontozata ritkás, fehéres, alig szembetűnő. Rozsdafoltok csak 
elvétve mutatkoznak fölületén. 

Belseje. Húsa fehér s a bőr alatt rózsaszínbe játszó, finom, laza, 
porhanyó; leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, elég kellemes, 
noha kevéssé fűszeresízű. Magtokja kissé nyilttengelyű ; zárt vagy csak 
kissé nyilt fiókjai mindenikében egy vagy két, világosbarna, ép magot 
rejtő. Kehelycsőve rövid, tompakupalaku. 

Fája. Elejénte elég vígan, később csak mérsékelten növő, de 
egészséges és edzett; korán és a neki kedvező viszonyok közt, ren
desen és bőven termő; inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé 
törekvő, de később szétálló, nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző 
szervekkel jól beruházkodnak, sűrűn elágazó, gömbalakú koronát al-
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kotó. Díszlik mindenféle almaalauyon; alkalmas szálas fának is, bo-
koralaku fának is. Kertem mostoha viszonyai közt is jól díszlik; de 
csak esős évjáráskor képes kielégitöleg teremni. Gyümölcsei teljes 
érósök idejéig jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak vagy középhosszak, középvastagok, 
elég egyenesek, kissé könyökösek, szelíden bordázottak ; föl állók vagy 
elég éles szögekben fölfelé törekvők; gyenge korukban is, ért koruk
ban is, egész hosszukban sűrűn és finoman fehérmolyhosak s csak itt 
ott csupaszak, violaszín-pirossal árnyalt sötétbarnák; apró, kerek, fe
hér pontokkal ritkásan és elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen, 
többnyire azonban elég rövid levélközüek. 

RQgyei. Kicsinyek laposhátuak, tompahegyiiek, lapulók, sűrűn 
fehérmolyhosak; alig kiálló, hosszan bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, karcsú tojásdadok, tompahegyüek, sötét
barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Igen nagyok vagy jókora nagyok ; elég vastag és ke-
ményszövetüek; széles kerülékesek; itt-ott szívalakuak; többnyire 
hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles hegyben végződök; csaknem la
posak vagy laposteknösek; alig íveltek, itt-ott rendetlenül hullámo
sak ; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylök, elég élénk zöldek; széleiken előre 
hajló, tompa fogakkal elég mélyen, sűrűn és szabályosan fűrészesek. 
Levélnyelök hosszas vagy középhosszú, középvastag, elég meráv, moly
hos, alsó felén csaknem egész hosszában, sötétvérpirossal mosott; 
elég éles szögekben fölfelé álló. Levélpálhái lándsásak, szétállók, tar
tósak. Virágrügyet körítő levelei többnyire kisebbek, keskenyebbek, 
vékonyabb szövetüek, mint a vesszőkön levők, laposcsatornásak, kissé 
íveltek ; fölfelé álló, vékony, rugalmas nyelőkről bokrétásan szétte
rülök. 

Hasonnevei. Early red Margaret; Striped quarrendon; Pomme 
d'Eve; Reinette quarrendon. 

Leírói. H e n n a u , €ínna(. da S'ctnoL V. 71. 
L e r o y , 'Síct. 9e. S'omoC. IV. 4,54. 
Dr. L u c a s, dtdistx,. SVan96. 9cz. 0éóU. I . 89. és mások. 

Észrevétel. A ködös Anglia levén a hazája, gyümölcseinek tel
jes finomsága kifejtéséhez nemcsak a földben, hanem még a levegő
ben is megkivánja fája a kellő nyirkosságot; minél fogva inkább való 
hazánk emelkedettebb fekvésű, hegyes vidékeire, mintsem az alföldre. 
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153. Portugalli kormos renet. 
(Beinette grise de Portugál; G-raae portui^esische Beinette.) 

Származása. Bizonytalan. Portugalliából származott-e ? arról mit 
sem tudnak a gyümölcsészek. Úgy látszik, Diel kora előtt a régibb 
gyümölcsészek közül senkisem emlegette. Körülményes leírásban Diel 
ismertette meg először, a ki Metzből kapta e fajt. Mint igen jeles, 
termékeny almafaj el van már terjedve mindenfelé a világon. Ojtóvesz-
szejét ] 873-ban kaptam a Simón-Louis testvérek kires gyümölcstele-
péröl, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

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

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; néha kissebb is. 
Alakja. Többnyire szép lapos gömbalaká; egyik oldalán több

nyire hízottabb és emelkedettebb kissé, mint a másikon, különben sza
bályosan boltozott síkfölületű. Zöme középtájra esik, honnét szára felé 
szelíden gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas 
karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint összébbhuzódva 
boltozódik és szintén széles, laposas karimában fogy el. S z á r a rövi
des vagy középhosszú, elég vastag, fás, bunkósan végződő; szűk és 
mély tölcséralaku üregbe helyezett. K e l y h e elég nagy zárt vagy 
félignyilt; bokrétásan fölálló, széles, zöldes és molyhos osztványai-
val elég tágas és mély csészealakn üregben ülő, melynek alja kissé 
molyhos és ránczos, de karimája sík, s a gyümölcs derekára ész
revehető bordás emelkedések nem vagy csak igen ritkán vonnluak föl. 

Színe. Bőre finom, vékony, de SZÍVÓS, száraz és szelíden érdesta-
pintatu, többnyire fénytelen; elejénte élénk zöld ; később zöldessárga; 
napos oldalán sem kap piros színezetet. Alapszínéből azonban csak 
itt-ott csillámlik ki tisztán egy-egy foltocska; mert rendszerint az 
egész fölület finom vagy kissé érdes, szürkés rozsdával van befuttatva 
és e miatt ritkás pontozata sem vehető észre. Álltában, érésideje felé, 
rendszerint ránczosodni szokott. 

Belseje. Húsa sárgás zöld, finom, nem elég tömött, porhanyó vagy 
velős; leve bő vagy elegendő, igen czukros, finom savanynyal emelt, 
igen kellemes fűszeresízű. Magtokja zárttengelyű; fiókjaiban kevés, de 
rendszerint ép magot rejtő. Kehelycsőve tágas, de nem mély kupalakú. 

Fája. Erőteljes, egészséges, edzett; korán, rendesen és bőven 
termő; rézsunt fölfelé álló vagy rendetlenül szétterjeszkedő ágaival, 
melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruh^zkodnak, elég lombos, ter
jedelmes, laposas gömbalakú koronát alkotó. Paradicsomalanyon ke
véssé, de egyébb almaalanyon igen jól díszlik, szálasfának sugárdereku 
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alanyok koronájába ojtandó. Mindenütt jól díszlik: de fiatal korában, 
ha a talaj túlontúl nyirkos, nem birja vesszeit kellőleg megérlelni s 
e miatt gyakran árt neki a tél erős fagya. Gyümölcsei igen jól áll
ják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, elég vastagok vagy csak kö
zépvastagok, merevek, hegyök felé lassudan elvékonyodók, kissé kö-
nyökösek, bordázatlanok; ritkán egyenesek föl- és szétállók; gyenge 
korukban is, ért korukban is, sűrűn fehérmolybosak; itt-ott csupa-
szak, violaszín-pirossal kissé árnyalt sötétbarnák, árnyas felükön és 
tövük felé zöldes barnák; igen apró, kerek, fehéres pontokkal ritká
san és nem szembetünőleg pontozottak; rövid levélközűek. 

Rügyei. Középnagyok vagy jókora nagyok, tompakuposak, elég 
duzzadt-hátnak, lapulók, sűrűn fehérmolybosak ; alig kiálló, két szé
lén röviden bordázott talapon ülők. 

Vírágrügyeí- Nagyok, zömök-tojásdadok, tompahegyüek, sűrűn fe
hér-molyhosak. 

Levelei. Elég nagyok vagy középnagyok; elég vékony, de ke-
ményszövetüek; széles és hosszas tojásdadok vagy itt-ott kerektojás-
dadok; majd kissé hirtelen, majd pedig szabályosan elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; csatornásak, széleiken hullámosak, 
inkább vagy kevésbbé íveltek; alsó lapjukon sűrűn molyhosak; felső 
lapjukon csxtpaszak, simák, fényesek, sötétzöldek; szóleiken jókora 
nagy, gyakran kettős, igen éles fogakkal mélyen, de nem szabályosan 
fűrészesek. Levélnyelök rövid, igen vastag, elég merev, molyhos ; csak
nem vízirányosan elálló. Levélpálhái elég hosszak, áridomuak vagy 
keskeny lándsásak, szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei több
nyire kisebbek, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, csatornásak, 
élesen fogazottak; rövid, vékony, de merev nyelőkről csaknem vízirá
nyosan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. D i e l , Stzr,no6stsozte/n, X . 160 . 

Dr. L u c a s , mud-c. Mcm56. 9^-^ 0ősU. I. 341. 
L e r o y , S)íct. 9a fonioC. IV. 693. 
M a s , Xe 9?c'í^e,x,, IV. 13, és sokan mások is. 

Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező vidékeken megérdemli, hogy 
hazánkban mindenütt tenyészszük. Gyümölcseit lehető későn kell le
szedni fájáról és hűvös, de nem szellős helyen tartani; mert álltában 
fonnyadni szokott. 
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154. Őszi csíkos kalvil. 
(Calville rayée d' autotnne; Q-estreifter Herbst Oalvill.) 

Származása. Régi, bizonytalan; Németországban a gyümölesé-
szet nagy apostolai, Diel és Oberdieck leírták és nagyban elterjesz
tették, a mit ez a jeles faj minden tekintetben meg is érdemel. Pran-
eziaországbau tígy látszik még kevéssé lehet elterjedve; mert az 
iijabbkori gyümölcsészek műveiben még nem találom leírva, ismer
tetve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam! Fajom valódisága kétségtelen. 

Érésideje. Nálam sept. cet.; hűvösebb tájakon karácsonyig 
is eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint jókora nagy. 
Alal<ja. Többnyire magas görabalakú; néha kúpos gömbalakú 

s egyik oldalán kissé hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. 
Zöme többnyire középtájra, néha kissé alább, a száras vég felé esik; 
honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül szé-

' les, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig kissé összébbhn-
zódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé széles karimában enyészik 
el. S z á r a rövides vagy középhosszú, vékony vagy középvastag, fás, 
kissé bunkósan végződő, csaknem végig pirossal színezett; inkább 
vagy kevésbbé mély és szűk üregbe helyezett, melynek falait több
nyire finom, sugaras rozsdamáz szokta eltakarni. K e l y h e zárt ; ren
detlenül fölálló vagy összehajló, hosszas, de törékenyhegyű, molyhos 
osztványaival majd szűk és sekély üregben ülő s oda apró dudorkák 
közé mintegy beszorított; majd kissé mélyebb és tágasabb, sűrűn 
ránczolt-falu üregbe helyezett, melynek karimájáról inkább vagy ke
vésbbé élesen kiemelkedő bordák nynlnak végig az egész gyümölcsön. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, inkább száraz, mintsem zsi-
ros-tapintatu, bágyadtan fénylő. Alapszine zöldes-sárga vagy szennyes
sárga, miből azonban tisztán csak ott tűnik elő egy-egy nagyobbka 
folt, hol a gyümölcsre, fejlődés közben, levél vagy ág volt lapulva; 
mert az egész föltilet inkább vagy kevésbbé sötét, szennyes-pirossal 
van befuttatva s e színezetben élénkebb vérpirossal szakadozottan, de 
elég sűrűn csíkozva. Pontozata ritkásan elszórt, elég szembetűnő, de 
többnyire csak a bőr alul áttetsző, sárgás pettyek alakjában jelen-
kező. Rozsda nem, de feketés ragyaszeplők gyakrabban találkoz
nak rajta. 

Belseje. Húsa zöldes vagy sárgás-fehér, finom, porhanyó; leve 
bő vagy elegendő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, 
illatos és fűszeresízű. Magtokja zárt, néha nyilttengelyü; tágas fiókjaiban 
sötétbarna, hosszas, hegyes, ép, néha idétlen magot rejtő. Kehelycsőve 
hosszas hengeralakú, a gyümölcsbe mélyen, egész a magtokig lehatoló. 



362 

Fája. Egészséges és edzett; korán rendesen és bőven termő; föl
felé törekvő, de csakhamar lefelé konyuló, nyiűánk ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, ritkás, kuszált-lombozatu 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfának 
és bokoralakú fának is. Nálam a hosszantartó szárazságot megsíny
lette, miből következtethetem, hogy kellőleg nyirkos földet kivan. 
Gryümölcsei jól állják hely őket a fán. 

Vesszei. Számosak, hosszak, középvastagok, hegyök felé mind
inkább elvékonyodók; elég egyenesek, noha kissé könyökösek, hegyök 
felé finoman bordázottak; fölállók vagy nyilt szögekben elállók; gyenge 
korukban is, ért korukban is, egész hosszukban sűrűn ós finoman 
molyhasak; itt-ott csupaszak, homályos vöröses-barnák; apróbb-na
gyobb, többnyire kerek, fehéres pontokkal ritkásan és kevéssé szem-
betÜDŐleg pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei. Kicsinyek laposak, tompahegyűek, lapulók, sűrűn fehér-
molyhosak ; alig kiálló, hárombordás talapo'n ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek vagy középnagyok; tojásdadok, tompahe
gyűek, sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok; elég vékony és lágyszövetüek; tojásdadok; 
.szabályosan elkeskenyedő, hosszas éles hegyben végződök; a vesszők 
alján laposak; fölebb, a vesszőn, mindinkább csatornásak, alig 
íveltek, rendetlenül hullámosak; alsó lapjukon finoman molyhosak; 
felső lapjukon csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylök, világos zöldek; 
széleiken tompa vagy kissé éles fogakkal elég mélyen, de szabályta
lanul fürészesek. Levélnyelök hosszú vagy hosszas, vékony vagy közép-
vastag, tövénél violaszínnel belehelt; csaknem vízirányosan elálló. 
Levélpálhái elég kifejlődöttek, lándsásak, szétállók, tartósak. Virág-
rügyet körítő levelei majd nagyobbak, majd kisebbek, mint a vessző
kön levők, kerülékesek, laposak; hosszas, merev nyelőkről csaknem 
vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Rother Herbst-Anis-Calvill; Früher Hainbuttenapfel. 
Leírói. D i e 1, cfCa-ínoSstsozt^n, I. 69. és I I I . 14. 

O b e r d i e c k , Síítístz. ManSt. d&t. 06stfi. I. 387. és mások. 
Észrevétel. Az alfödön csak olyan helyekre való, a hol a föld 

nyáron át is kellőleg nyirkos maradhat: de a felföldön megérdemlené, 
hogy minden kertben helyet foglaljon. 
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155. Papeieu rambúrja. 
(Eambour Papeieu.) 

Származása. E jeles őszi alma Krimiából származik. Hartwiss 
ezredes nyerte magról, Nikitában s a wettereni hires belga faiskola 
alapítójának, Papelennak nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. 
1853-ban került legelőször Belginmba, honnan már is utat nyitott 
magának a világon mindenfelé. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a 
Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Fajfámon 
csakhamar termőre fordult s több ízben termett már nálam is gaz
dagon. Fajom valódisága kétségtelen. 

ErésideJB. Nálam oct. nov. ; hűvösebb tájakon januárig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és piaczosgyümöles. 
Nagysága. Nagy vagy igen nagy. 
Alakja. Többnyire magasnak látszó s inkább vagy kevésbbé kúpos 

gömbalakú; elég szabályosan boltozott; noha egyik ojdalán többnyire 
hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme a középtájnál több
nyire jóval alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimában 
végződik; kelyhe felé pedig elejénte szelíden, aztán mindinkább fogyva 
boltozódik s kelyhe körül inkább vagy kevésbbé szűk, de szintén 
laposas karimában végződik. S z á r a rövid, vastag vagy középvas
tag, fás, molyhos; tágnyilásu, de szűk és ritkán mély üregbe helye
zett, melynek falait és gyakran karimáját is, finom sugaras rozsdamáz 
szokta eltakarni. K e l y h e zárt, néha félignyilt; bokrétásan fölfelé 
álló, keskeny és törékenyhegyű, molyhos osztványaival elég szűk és 
mély üregben ülő, melynek falai szelíden ránczosak s karimáján némi 
hullámos emelkedések is mutatkoznak, melyek lapos bordák gyanánt, 
elenyészöleg a gyümölcs derekára is fölvonulnak ; de annak kerek-
dedségét alig zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, vékony, sima, értével kissé zsirostapintatu, 
elég fényes; elejénte bágyadt zöld; értével élénk sárga vagy arany
sárga ; napos oldalán narancspirossal bemosott vagy csak belehelt és 
kissé élénkebb piros, szélesebb vagy keskenyebbb, szakadozott csí
kokkal szeliden és nem sűrűn becsapkodott. Pontozata r i tkás; apró, 
fahéjszínű vagy csak a bőr alul áttetsző fehéres pettyecskékböl álló, 
itt-ott elég szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik fölületén; 
de egy-egy kiemelkedő rozsdás szemöles néha jelenkezik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásfehér, elég finom, kissé laza, porhanyó; leve 
bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeresízű. Mag
tokja nyilttengelyű; kissé nyilt fiókjaiban kevés, tojásdad, hegyes, 
kávészínbarna, ép magot rejtő. Kehelycsőve hengeres-kupos, a gyü
mölcsbe mélyen lehatoló. 
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Fája- Fiatal korában bxijanövésii; később is egészséges és igen 
edzett; korán, rendesen és szerfölött bőven termő ; fölálló vagy elég 
éles szögekben fölfelé törekvő, később azonban szétálló, nynlánk, de 
erős ágaival, melyek egészséges gyümölcsöző szervekkel hamar és jól 
beriiházkodnak, sűrülombos, de kellőleg szellős, terjedelmes gömb
alakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szá
las fának és nyesés alatt tartva gnlafának is. Helyben és talajban 
nem válogatós. Gyümölcsei jól állják belyöket a fán. 

Vesszei. Számosak, igen hosszak, vastagok, hegyök felé szelíden 
elvékonyodók; egyenesek, noha könyökösek, csaknem bordázatlanok; 
fölállók vagy inkább vagy kevésbbé éles szögekben fölfelé törekvők; 
egész hosszukban szürkés molyhozattal sűrűn takartak, aljuknál és 
árnyas félőkön zöldes barnák; hegyöknél és napos félőkön homályos 
vörössel árnyalt sötétbarnák; apró, kerek vagy itt-ott kissé hosszas, 
fehéres pontokkal ritkásan, de elég szembetünöleg pontozottak; ren
detlen, többnyire azonban középhosszú levélközűek. 

RÜgyei. Jókora nagyok vagy középnagyok, szélestalpn kúposak, 
igen tompahegyüek, lapulók, sűrűn fehérmolyhosak; alig kiálló, rövi
den és alig észrevehetőleg bordázott talapon ülők. 

Virágrügyei. Nagyok, tojásdad kúposak, tompahegyüek, sűrűn 
fehérmolyhosak, pirosas gesztenyeszíuűek. 

Levelei. Nagyok vagy jókora nagyok; vastag és keményszöve-
tűek; kissé hosszas tojásdadok; elég hirtelen elkeskenyedő, hosszas, 
éles hegyben végződök; lapos-teknősek, a vesszők hegye felé pedig 
csaknem csatornásak; nem íveltek; nyelőkről majd vízirányosan el-, 
majd rézsunt fölfelé állók; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák és elég fényesek, élénk fűzöldek; széleiken 
előre hajló tompa vagy kissé éles fogakkal elég szabályosan íűré-
szesek. Levélnyelök rövid vagy középhosszú, vastag, merev és moly
hos, tövénél violaszín-pirossal mosott vagy csak belehelt; inkább vagy 
kevésbbé nyilt szögekben fölfelé álló. Levélpálhái fejletlenek, keskeny 
lándsásak, kissé szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei vál
tozó nagyságúak, hosszas kerülékesek, széleiken kissé hullámosan föl-
hajlók; rendetlenül föl- és szétálló nyeleikről mereven szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. B i v o r t , €ín7iaí. 9& fomoC. VII. 91. 

M a s , S'omoC qénéx.ata^ IX. 165. 
Bü r v e n i c h , í̂ owo/'. SUonwtsAejtc. 1882. évf. 131. lapján 

és mások. 
Észrevétel.Jól beillik még alföldi mostoha viszonyaink közé i s ; 

tehát széles elterjesztésre méltó hazánkban mindenütt. Nagybani 
tenyésztése azonban csak hazánk emelkedettebb-fekvésü, hűvösebb 
tájékain volna nyereséges és nem az alföldön ; mert itt, — ha még 
oly jó volna is, — nem kapós az őszi alma. 



365 

156. Northern Spy. 
Származása. E jeles almafaj az éjszak-amerikai Egyesült-Álla

mokból származik. Az TJj-York állam egyik városában, East-Bloom-
fieldban kelt magról, a múlt század végén. Mikép Leroy, Hovey ame
rikai gyümölcsész után írja, sokáig nem lépte át születési helyének 
határát; de 1840 körül magára vonván a gyümölcsészek figyelmét, 
kilépett a nagyvilágba is mindenfelé. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam 
a Simon-Louis testvérek hires faiskolájából, Plantiéresból. Pajfámon 
nálam is bemutatta már gyümölcseit, melyek fajom valódiságáról 
csakhamar meggyőztek. 

Érésideje. Nálam dac febr.; hűvösebb tájakon máj. végéig is 
eltart. 

Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Rendszerint nagyobb a középszerűnél. 
Alal(ja. Rövid és tompa kupalakú vagy kúpos gömbalakú; elég 

szabályo.san boltozott, noha kelyhes végén szelíden bordás-fülü-
letű és egyik oldalán kissé hízottabb is, mint a másikon. Zöme csak
nem középtájra, vagy kissé alább, a száras vég felé esik, honnét szára 
felé majd szeliden, majd hirtelen gömbölyödve boltozódik s szára körül 
széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig rendszerint 
összébbhuzódva boltozódik s inkább vagy kevésbbé szűk karimában 
végződik el. S z á r a középliosszil, vékony vagy középvastag, fás, 
finoman molyhos, kissé biinkósan végződő; igen tág és mély tölcsér-
alakú üregbe helyezett, melynek falait gyakran finom, áttetsző, zöldes, 
sugaras rozsdamáz szokta elfátyolozni. K e l y h e zárt vagy félignyilt; 
fölálló, rövides, keskeny, hegyes és sokáig zölden maradó osztványai-
val szűk és inkább vagy kevésbbé mély üregben ülő, melynek fa
lain szelid lapos bordák nyúlnak a karimára s onnan tovább elenyé-
szöleg a gyümölcs derekára is ; de ennek kerekdedségét ritkán za
varják meg. 

Színe. Bőre vékony, de elég SZÍVÓS, sima, gyöngédtapintatu; 
fáján szeliden hamvas, ledörzsölve ragyogó fényes ; elejénte sárgás
zöld ; értével élénk szalmasárga ; napos oldalán kissebb-nagyobb da
rabon karminpirossal mosott vagy csak belehelt s e színezetben 
élénkebb piros, szélesebb vagy keskenyebb, szakadozott vagy hosszas 
csíkokkal is becsapkodott. Pontozata ritkás; apróbb-nagyobb, fahéj-
színü vagy fehéres pettyekből álló, de alig szembetűnő. Rozsda ritkán mii-
tatkozik fölületén, de egy-egy rozsdás szemölcs néha jelentkezik rajta. 

Belseje. Húsa sárgásba játszó fehér, finom, tömött; elejénte rop
panós ; teljes értével porhanyó; leve bő, igen ezukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemes, sajátszerűeu fűszeresízű. Magtokja nyilt-
tengelyű; zárt vagy kissé nyilt fiókjaiban tojásdad, pirosasbarna, 
lapos, de ép magvakat rejtő. Kehelycsöve rövid kupalakú. 
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Fája, Vígnövésü, egészséges és edzett; elég korán és bőven 
termő; fölálló vagy fölfelé törekvő nyúlánk ágaival, melyek gyümöl
csöző szervekkel jól bernházkodnak, elég lombos, magas gömbalakú 
koronát alkotó. Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálas fának 
és nyesés alatt tartva gulafának is. Mindenütt jól díszlik : de ahhoz, 
hogy rendesen és bőven teremhessen, kellőleg nyirkos földet kivan. 
Gyümölcsei jól állják helyöket a fán. « 

Vesszei. Elég számosak, hosszak vagy középhosszak, elég vasta
gok, merevek, hegyök felé mindinkább elvékonyodók; egyenesek, alig 
könyökösek, bordázottak; fölállók vagy elég éles szögekben fölfelé 
törekvők; finoman molyhosak, aljuknál, zöldesbarnák, egyebütt 
homályos pirossal mosott barnák; apróbb-nagyobb, kerek vagy hosz-
szas, fehéres pontokkal aljuk felé síirűbben, hegyök felé ritkábban 
pontozottak; rendetlen levélközüek. 

Rügyei- Kicsinyek, vagy középnagyok, laposhátuak, tompahe-
gyüek, lapulók, szennyesbarnák, hegyöknél fehérmolyhosak ; alig 
kiálló, de két szélén és közepén bordás talapon ülők. 

Virágrügyei. Kicsinyek, kúposak, alig hegyesek, sűrűn fehérmoly
hosak. 

Levelei. Nagyok vagy középnagyok; elég vastag, de hajlékony 
szövetüek; széles tojásdadok vagy széles kerülékesek; többnyire 
hirtelen elkeskenyedö, hosszas, éles és félre görbülő hegyben 
végződök; lapos-teknősek vagy széleiken hiiUámosan fölhajlók ; 
kissé íveltek; alsó lapjukon ritkásan molyhosak; felső lapjukon 
csupaszak, elég simák, bágyadtan fénylők, világos zöldek ; szé
leiken előrehajló, jókora nagy, tompa vagy kissé éles fogak
kal szabálytalanul fűrészesek. Levélnyelök rövides vagy középhosszú, 
elég vastag, merev és molyhos, tövénél violaszínnel befuttatotl;; elég 
éles szögekben fölfelé álló. LevéJpálhái elég hosszak, elég keskeny-
lándsásak, kissé szétállók, tartósak. Virágrügyet körítő levelei hosz-
szabbak, keskenyebbek, mint a vesszőkön levők, nyelők felé rendszerint 
keskenyebbek, mint hegyök felé, csaknem laposak, hullámosak, sze-
liden íveltek; fölálló, hosszas, rugalmas nyelőkről bokrétásan szét
terülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Lefrói. L e r 0 y, S)ict. 9c 'pomoC. IV. 501. Más, európai gyümöl

csész tudtommal még nem írta le. 
Észrevétel. Almatenyésztésre kedvező vidékeken, a hol a föld 

nyáron át sem veszti el kellő nyirkosságát, megérdemlené e jeles faj, 
hogy hazánkban nagyban is tenyészsztik : de olyan mostoha viszonyok 
közt, a milyenek közé vidékemen került, kevés haszonnal járna te 
nyésztése. 



367 

157. Nostiz gróf. 
(Gráf Nostiü.) 

Származása. Bizonytalan. Oberdieck, a ki először írta le, való-
szinünek tartja, hogy Sziléziában kelhetett magról, honnan a fajt 
1869—1870-ben, Zobteuból, a Nostiz gro'f kerte'ből kapta volt. Vele 
azonosnak vehető fajt nem találván, fönnebbi névre keresztelte és kez
dette elterjeszteni. Ojtóveszszejét 1872-ben kaptam meg ajándékban 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam. Fajom való
disága kétségtelen. 

Érésideje. Sept.; hűvösebb tájakon decemberig is eltart. 
Minősége. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran nagyobb is. 
Alalcja. Gömbölyded, többnyire azonban kúpos gömbalakú; több

nyire szabályosan boltozott síkfölületü. Zöme majd középtájra esik, 
honnét mindkét vége felé csaknem egyenlően boltozódik s mind
két sarkán tompa karimában fogy el; majd kissé alább a száras 
vég felé esik, honnét szára felé elég szépen gömbölyödik, de szára 
körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig 
szelíden fogyva boltozódik s többnyire szintén laposas karimában 
enyészik el. S z á r a rövid, néha csak egy húsos buczok, többnyire 
azonban vékony, fás, molyhos ; majd szépen kikanyarított, majd 
húsos kinövéstől elszükített elég mély üregbe helyezett, melynek 
falai néha rozsdamentesek, néha pedig finom, áttetsző, sugaras 
rozsdával szelíden bevontak. K e l y h e félig nyilt ; elég hosszas 
fölálló, jellemzőleg széles, törékenyhegyü osztványaival majd elég 
mély, majd sekély és lapos mélyedésben ülő, melynek falain szelid 
ránezok húzódnak a karima felé, a hol néha hullámos emelke
déseket alkotnak s elenyésző, lapos bordák alakjában a gyümölcs 
derekára is föl vonulnak, de ennek kerekdedségét ritkán zavarják meg. 

Színe. Bőre finom, sima, gyöngéd és értével kissé zsirostapintatu, 
elég fényes; elejénte sárgás zöld; értével elég élénk szalmasárga; 
napos oldalán kissebb nagyobb darabon gyöngéd pirossal belehelt; 
árnyékban nőtt példányain azonban többnyire teljesen hiányzik a piros 
szín. Pontozata elég sűrű; többnyire csak a bőr alul áttetsző, fehéres 
petytyekből álló; nem szembetűnő. Rozsda csak elvétve mutatkozik 
fölületén; de némely példányon egy-egy rozsdás szemöles vagy ragya-
szeplő találkozik néha. 

Belseje. Húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, finom, kissé laza 
és könnyű; elejénte roppanós; értével porhanyó és pezsgő ; leve bő, 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, noha nem eléggé 
fűszeresízü. Magtokja többnyire zárttengelyü; jókora nagy, de szűk 
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fiókjaiban tojásalaku, hegyes, barna, ép magvakat rejt5. KehelycsSve 
hengereskupos, a gyümölcsbe mélyen lehatoló. 

Fája. Erőteljes, egészséges és igen edzett; korán, rendesen és 
bőven termő; kissé éles szögekben íölfelé törekvő ágaival, melyek 
gyümölcsöző szervekkel bamar és jól bernbázkodnak, sűrűlombos, de 
kellőleg szellős, magas gömbalakú koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálas fának és nyesés alatt tartva gulafának 
is. Mindenütt jól díszlik. Kedvező évjárással még vidékem mostoha 
viszonyai közt is bőven terem. G-yömölcsei jól állják helyöket a fán. 

Vesszei- Elég számosak, hosszak, vastagok vagy középvastagok, 
hegyök felé elvékonyodók; egyenesek, noha elég könyökösek, finoman 
bordázottak; fölállók vagy éles szögekben fölfelé törekvők; finoman 
molyhosak, itt-ott csnpaszak, árnyas félőkön olajszíusárgák, napos 
félőkön pirosasbarnák; apró, kerek, fehér pontokkal elég sűrűn, de 
nem szembettinöleg pontozottak; rendetlen, többnyire azonban közép
hosszú levélközűek. 

RÜgyei. Kicsinyek, laposhátúak, tompahegyűek, lapulók, inkább 
vagy kevésbbé sűrűn fehérmolyhosak; kissé kiemelkedő, hárombor
dás talapon ülők. 

Virágrügyei. Középnagyok, tojásdadok, tompahegyűek, szennyes 
fehérmolyhosak. 

Levelei. Középnagyok vagy jókora nagyok; elég vékony és lágyszö-
vettiek; széles kerülékesek; inkább vagy kevésbbé hosszas és félrecsa
varodó, éles hegyben végződök; laposak vagy laposteknősek, alig íveltek, 
széleiken szeliden és szabálytalanul hullámosak ; nyelőkről rézsunt fölfelé 
állók; alsó lapjukon finoman molyhosak; felső lapjukon csupaszak, 
elég simák, bágyadtan fénylők, csaknem sötét zöldek; széleiken előre 
hajló, tompa fogakkal, elég sűrűn, de szabálytalanul fűrészesek. Le-
vélnyelök hosszas, középvastag, merev, finoman molyhos, tövénél 
élénk violaszínnel befuttattott; majd nyilt, majd éles szögekben íölfelé 
álló. Levélpálhái kicsinyek, fejletlenek, keskenylándsásak, elég tartó
sak. Virágrügyet körítő levelei változó nagyságúak, rendszerint kes
kenyebbek és aránylag hosszabbak, mint a vesszőkön levők, laposak, 
hullámosak; rézsunt íölfelé álló nyeleikről lankadtan szétterülök. 

Hasonnevei. Nincsenek. 
Leírói. O b e r d i e e k 3CÜIAIX,. &IZ<matsfiapc, 1871. évf. 193. Mások 

tudtommal még nem írták le. 
Észrevétel. Kár, hogy e jeles alma itt, az alföldön akkor érik, 

a mikor jobbnál jobb gyümölcsökben bővelkedünk; mert fájának ed-
zettsége és termékenysége végett, jól beillenék még az itteni mostoha 
visszonyok közé is. Hazánk magasabban fekvő tájékain egy kertből 
sem volna szabad hiányoznia. 
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158. Moldvai alma, 
(Dominiska; Gölterapfel.) 

Származása. Bizonytalan. Valdszinű azonban, hogy Moldva vagy 
Bukovina a hazája; mert ott „Domneszk ( = úri) alma" név alatt 
régóta nagyon el van terjedve. Eredeti oláhos nevéből lett aztán a 
Nyugat gyümölcsészei által használatba vett ,Dominiska' neve, melyet 
a németek ,Götter-Apfel" ( = Istenek almája) névre változtatták el. 
Tán éppen e nagyhangú névnek köszönheti, hogy napjainkban már 
mindeníelé el van terjedve. Hazánkban, a Székelyföldön nagyra becsü
lik és ott e fajt fönnebbi név alatt ismerik és terjesztik. Ojtóvessze-
jét először 1875-ben kaptam Plantiéresból, a Simou-Louis testvérektől; 
később 1882-ben Csobóth Ferencz öcsém is megküldötte azt ojtóvesz-
szőkben és bemutatta a fajt gyümöcs-példányokban is. Több ízben 
termett már próbaágamon. Valódisága kétségtelen. 

Erésideje. Nálam decembertől tav;iszig; hűvösebb tájakon eláll a 
gyümölcs fonnyadás nélkül nyár derekáig is. 

Minősége. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos 
gyümölcs. 

Nagysága. Nagy vagy jókora nagy. 
Alakja. Igen lapos gömbalakú; kissé szabálytalanul boltozott s 

egyik oldalán jóval hízottabb és emelkedettebb, mint a másikon. Zöme 
középtájra esilí, honnét szára felé hirtelen gömbölyödve boltozódik s 
szára körül elég széles, laposas karimában végződik; kelyhe felé pedig 
rendszerint kissé összébbhuzódva boltozódik s ferdén álló, tompa kari
mában fogy el. S z á r a rövid vagy rövides, elég vastag, fás, kissé 
bunkósan végződő; tágnyilásu, de mély és inkább vagy kevésbbé szűk 
és többnyire szabálytalanul kikanyarított üregbe helyezett, melynek 
falait sűrű, barnás , sugaras, érdes rozsdamáz szokta eltakarni. 
K e l y h e jókora nagy, zárt vagy félignyilt; összehajló, de hegyökkel 
hátragörbülő, rövid, széles és molyhos osztványaival inkább vagy ke
vésbbé tágas, de elég mély tányéralaku üregben ülő, melynek falain 
finom ránczok és lapos barázdák, karimáján pedig egyenetlen emel
kedések láthatók, melyek lapos bordák alakjában a gyümölcs derekára 
is fólvonulnak s annak kerekdedségét gyakran megzavarják. 

Színe. Bőre finom, de igen SZÍVÓS, sima, gyöngédés álltában zsi -
rostapintatu, bágyadtan fénylő: elejénte bágyadt vagy sárgás zöld; ér
tével czitromsárga; napos oldalán sötétes pirossal bemosott; többnyire 
azonban csak gyöngéd pirossal belehelt s élénkebb piros, szakadozott 
csíkokkal majd sűrűbben, majd ritkábban becsapkodott. Pontozata 
ritkás, alig szembetűnő. Rozsda, — száras végét kivéve, - ritkán 
mutatkozik rajta: de barnás vagy feketés ragyafoltok vagy szeplők 
többször jelenkeznek itt-ott fölületén. 

24 
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Belseje. Húsa sárgásba, magtokja körül pedig zöldesbe játszó 
fehér, finom, igen tömött, keményes és roppanós; leve bő vagy elég 
bő, cznkros, gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, fűszeresízű. 
Magtokja csaknem zárttengelyü; zárt és szűk fiókjaiban kávébarna 
szögletes, ép, néha idétlen magvakat rejtő. Kehelycsőve rövid 
kiipalakii. 

Fája. Erőteljes, nagy fává növekvő, igen edzett; korán és rend
kívül bőven termő; nyiltszögekbeu fölfelé törekvő, de időjártával mesz-
szire szétterjedő, erős ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel sűrűn 
beruházkoduak, elég lombos, de szellős, terjedelmes koronát alkotó. 
Díszlik mindenféle almaalanyon; alkalmas szálasfáxiak és nyesés alatt 
tartva formafáknak is. Úgy látszik, mindenütt jól díszlik és terem is. 
Gyümölcsei nagyságuk mellett is jól áUják helyöket a fán. 

Vesszei. Nem számosak, hosszak vagy középhosszak, vastagok 
vagy elég vastagok, hegyök felé is alig vékonyodók; egyenesek, me
revek, kissé könyökösek, szelíden bordázottak; nyílt szögekben föl- vagy 
szétállók; csaknem egész hosszukban sűrűn fehérmolyhosak, itt-ott 
csiipaszak, árnyas félőkön olajszfn-zöldek, napos félőkön pirosas szeny-
nyesbarnák; apróbb-nagyobb, kerek, fehéres pontokkal ritkásan, de 
elég szembetünöleg pontozottak; rendetlen levélközűek. 

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

Virágrugyei. Középnagyok, zömöktojásdadok, alig hegyesek, 
szennyesfehér molyhozattal sűrűn takartak. 

Levelei. Nagyok; igen vastag és keményszövetüek ; széles vagy 
kerek tojásdadok; itt-ott csaknem szívalakuak; hirtelen elkeskenyedő, 
hosszas, éles hegyben végződök; lapos-teknősek; széleiken gyakran, 
rendetlenül hullámosak s hegyökkel többnyire félregörbülők; alig ível
tek; alsó lapjukon molyhosak; felső lapjukon csupaszak, elég simák 
és elég fényesek, homályos fűzöldek; széleiken előre hajló, tompa vagy 
kissé éles fogakkal elég sűrűn, de nem szabályosan fűrészesek. Levél-
nyelök rövid vagy rövides, igen vastag és merev, sűrűn fehérmolyhos, 
alsó felén, tövénél, sötét violaszinnel mosott vagy belehelt; inkább 
vagy kevésbbó nyiltszögekben fölfelé álló. Levélpálháí lándsásak, szét
állók, igen tartósak. Virágrügyet körítő levelei keskenyebbek, mint a 
vesszőkön levők, kerülékesek, csaknem laposak vagy széleiken kissé 
fölhajlók, itt-ott rendetlenül hullámosak; föl- és szétálló, merev nye
lőkről csaknem vízirányosan szétterülök. 

Hasonnevei. Domneszk; Űri alma; Herrenapfel, Pomme de 
Moldavie. 

Leírói. O b e r d i e c k , Münt'c Mandő. Sc-o ©6M. IV. 85. 
L e r o y , 2>ict. 5e, pomcí. III . 263 és mások. 

Észrevétel. Még vidékem mostoha viszonyai közt is, a mikor egy-
egy kedvezőbb évjárás folytán más almafajok is teremnek, ez a faj is 
elég bőven terem; de itt gyümölcsei belsejében gyakran jegeczes foltok 
támadnak s az ily jegeczes gyümölcsök nem tarthatók el sokáig. Ha
zánk hegyes vidékeire való tehát, a hol megérdemelné eladás végett 
nagyban is tenyésztenünk. 
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159. Neel renetje. 
(Neel's Eeinette; Domkant) 

Származása. Bizonytalan. Oberdieck e jeles fagt Dornkaat, taná
csostól kapta Nordenból. (Város Hanoverában az Éjszaki tenger mel
lett.) Terjesztésre méltónak találván, nekem is szíves volt róla 1872-
ben ojtóvesszőt küldeni ajándékban. Több ízben termett már nálam. 
Fajom valódiságában nem kételkedem; noha még ekkorig sem leírá
sát, sem rövid jellemzését nem olvastam sehol. Oberdieck neve, a ki, 
mint mondám, nekem e fajt ajándékban küldötte, elég kezességül szol
gálhat e tekintetben. 

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

Minősége. Csaknem kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Nagysága. Középnagy; gyakran kisebb is. 
Ala!<ja. Kiipos gömbalakú; egyik oldalán kissé hízottabb és 

emelkedettebb, jnint a másikon, de különben csinos-termetű. Zöme a 
középtájnál alább, a száras vég felé esik, honnét szára felé hirtelen 
gömbölyödve boltozódik s szára körül elég széles, laposas karimában 
végződik; kelyhe felé pedig mindinkább fogyva boltozódik s kelyhe 
körül szűk karimában enyészik el. S z á r a középhosszú, vékony vagy 
középvastag, fás, kissé bunkósan végződő s tövénél néha kissé hiísos; tág-
nyilású, de szűk és elég mély üregbe helyezett s oda egy-egy húsos 
dndortól beszorított. K e l y h e zárt vagy félignyilt; bokrétásan föl
álló, törékeny és molyhos osztványaival csinosan kikanyarított, tányér-
alakú üregben ülő, melynek falait és karimáját bordás vagy hullá
mos emelkedések ritkán teszik egyenetlenné, noha pedig a gyümölcs de
rekán némi bordás emelkedések nyomai több ízben észlelhetők. 

Színe. Bőre vékony, de SZÍVÓS, sima, száraztapintatu, szép fényes 
elejénte sápadt vagy sárgás zöld; értével élénk sárga; napos oldalán 
szelid pirossal belehelt s e színezetben szélesebb vagy keskenyebb, 
hosszabb vagy rövidebb, szakadozott, sötétpiros csíkokkal sűrűn be
csapkodott. A napnak jól kitett példányoknál e piros színezet még a 
gyümölcs árnyas oldalára is, de mindinkább elhalványultán átszokott 
húzódni. Pontozata ritkás, fehéres pettyekből álló, a piros színben itt-
ott szembetűnő. Rozsda csak szárüregének falain szokott mutatkozni: 
de egy-egy kiemelkedő rozsdás szemölcs vagy forradás néha íblületén 
is jelenkezik. 

Belseje. Húsa fehéres vagy kissé sárgásba játszó fehér, finom, tömöt-
tes, porhanyó; leve bö, igen czukros, finom savanyuyal emelt, igen 
kellemes fűszeresízű. Magtokja nyilttengelyű; kissé nyílt fiókjaiban to
jásdad, pirosas világosbarna, ép magvakat rejtő. Kehelycsőve rövid töl-
cséralaku. 

24* 
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Fája. Mérsékelt-növésü, de egészséges és igen edzett; korán és 
igen bőven termő; Málló vagy kissé uyilt szögekben íÖlí'elé törekvő, 
nyúlánk ágaival, melyek gyümölcsöző szervekkel jól beruházkodnak, 
elég lombos, de szellős, gömbalaku koronát alkotó. Díszlik mindenféle 
almaalanyon; alkalmas szálasfának és nyesés alatt tartva, gulaíanak is. 
Mindenütt jól díszlik s kedvező évjárással, még vidékem mostoha viszo
nyai közt is, bőven terem. Gyümölcsei igen jól állják helyöket a fán. 

Vesszei. Elég számosak, hosszak, vékonyak, hajlékonyak, hegyök 
felé még inkább elvékonyodók; egyenesek, alig könyökösek; íolállók 
vagy kissé éles szögekben fölfelé törekvők; finoman bordázottak ; gyen
ge korukban finoman molyhosak ; ért korukban csaknem végig csupa-
szak, sárgásbarnák, napos felükön pirosasbarnák; apró, kerek, fehér 
pontokkal ritkásan és nem szembetünöleg pontozottak ; rendetlen le-
vélközűek. 

Rügyei. Kicsinyek, csaknem háromszögüek, tompahegyűek, lapu
lók, aljuknál pirosas barnák, hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak; alig ki
álló, röviden és szeliden bordázott talapon ülők. 

Virágrögyei. Kicsinyek, tojásdadok, tompahegyűek; aljuknál csu-
paszak, pirossal árnyalt sötétbarnák ; hegyöknél sűrűn fehérmolyhosak. 

Levelei. Jókora nagyok; vékony és hajlékony-szövetűek; széles 
tojásdadok vagy széles kerülékesek; hirtelen elkeskenyedő, rövidke 
tompa hegyben végződök; laposteknősek; alig íveltek, széleiken hul
lámosak ; nyelőkről rézsunt íolíelé állók; alsó lapjukon molyhosak; 
felső lapjukon esupaszak, simák, fényesek, élénk vagy csaknem sötét
zöldek; széleiken jókora uagy, tompa fogakkal szabálytalanul fürésze-
sek. Levélnyelök hosszú vagy hosszas, középvastag, rugalmas; rézsunt 
fölfelé álló. Levélpálhái kicsinyek, áridomuak, hamar elhullók. Virág-
rügyet körítő levelei kisebbek, mint a vesszőkön levők, keskeny kerü
lékesek, hullámosak; nyelőkről mereven föl- és szétállók. 

Hasonnevei. Tudtommal nincsenek. 
Leírói. Még eddig bajosan írta le valaki. 
Észrevétel. Terjesztésre méltó hazánkban mindenütt, de a maga

sabban fekvő tájakon még inkább, mintsem az alföldön. 


