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BEVEZETÉS. 

A gyűjteményemben meglevő gyümölcsfajokat teljeshitelességü források
ból igyekeztem beszerezni. 

E források legtöbbjét, — mikép már egy helyt megemlítettem, — az 
enyészet angyala örökre elzárta: hanem, a mi kincset ez élő forrásokból besze
reztem, lelkiismeretes gonddal igyekeztem megőrizni hazámnak, a*: emberi
ségnek. 

Három vaskos kötetben ismertettem már e kincseket s folytatom az 
ismertetést ezen, IV-ik kötetemben is. 

Ezen ismertetésnek köszönhetni aztán, hogy az általam alapított, mező-
kovácsházi gyümölcstelep is forrásává lett a gyümölcsészeti kincseknek, a 
hová éppen olyan bizalommal fordulnak meríteni, mint azon élő, de most már 
elzárt forrásokhoz jártak, a honnan én meiítettem. 

Gyümölcstelepem kincsei közül eddig, jóformán csak azokat ismertet
tem meg, a melyekről lelkiismeretes tanulmány győzött'meg, hogy valódiak 
értékesek s elszaporításuk a haza egyik-másik vidékén, különösen i)edig az 
alföldön, a hol tartózkodom, egy vagy más tekintetből nyereséges volna. 

Készakarva hagytam ekkoráig említetlenül gyümölcstelepem azon kin
cseit, a melyeket még vagy éppen nem vagy csak részben tamilmányozhat-
tam remélve, hogy időjártával valódiságuk, értékes vagy értéktelen voltuk 
felől, úgyis kitanulhatom valamennyit és az arra érdemeseket, apródonkint, 
körülményes leírásban is megismertethetem. 

Meg levén azonban győződve arról, hogy a természet kérlelhetlen tör
vényeinél fogva, maholnap bekövetkezhetik, azon idő, a mikor eljő az enyé
szet angyalii, hogy a mező-kovácsházi forrásra is fölemelhetien követ henge
rítsen, — most már szükségesnek látom megismertetni röviden ezen telep
nek mindazon kincseit, a melyeket eddig föl nem említettem. 

Nem magamnak, hanem édes hazámnak gyűjtöttem össze gyümölcsészeti 
kincseimet: tehát nem akarnám, hogy e kincsek, — mivelhogy csak kevesen 
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tudták még, hogj' gyüjteméi\yembeii ezek is íoUalálliatók, — velem egj'ütt 
enyészszenek el. Akarom, liogy tudomása legyen róluk hazám itju nemzedé
kéből mindazoknak, a kik gyümölcsismei'et szerzése végett nagyobb gyűjte
ményt óhajtanak beszerezni és, a kik aztán, az én nyomdokaim követve, a 
gyümölcsismertetés áldásos munkáját én utánam, az irodalom terén is foly
tatni kívánják. 

Érzem, hogy a folytonos munkában eltöltött 63 év súlya nagyon meg
nyomta már vállaimat, hogy eí'íim nagyon megfogyatkozott: de azért most 
még szivesen állok szolgálatára, — ha szándékukról eleve korán éilesitenek, 
— mindazoknak, a kik gyűjteményem összes kincseit ojtóvesszőkben besze
rezni óhajtanák. 

Néhány faj kivételével — melyek nálam mái- elhaltak — most még 
teljes a gyűjteményem: de egy pár év múlva, akarom nem-akarom, gyümölcs
fajaim legnagyobb része megsemmisül. 

Kertem erdővé sűrűsödött. 
Nem csuda! . . . . 
Szűk téren sok fajt kellett elhelyeznem. Kevés fajt ültethettem ki ön

álló fákban. Legtöbb fajom fajfákra és faiskolai csemetékre volt elhelyezve. 
Bárha az önálló fák és fajfák sűrűn voltak is ültetve; kezdetben mégis 

jól elfértek egymás mellett: hanem aztán, időjártával a fák ágai egymással, 
mint a birkózók, összeölelkeztek és most már, a létért való küzdelemben az 
erösebbek mind-mind jobban nyomják el a gyengébbeket. 

Addig, a míg jól bírtam a munkát; fűrészszel és kertészollóval min
dig készen álltam megfékezni az erősebbeket és segítségére lenni a gyön
gébbeknek: de most már elgyengültem én is. Most már csak úgy segíthetek 
a sűrűségen ; ha minden, meghagyni érdemesnek ítélt faj mellől, irgalom nél
kül kiirtom azokat, a melyek öt, — elzárva előle a szabad légjárást és az 
éltető napsugárt — a megélhetésben meggátolják. 

Tudtam én azt jól, hogy előbb-utóbb be fog azon idő következni; a 
midőn a fák nagy részét, — az én kedves gyermekeimet, — nekem magam
nak kell kivégeznem, elpusztítanom; ha nem akai'om látni, hogy apródonkiut 
egymást fojtogassák agyon és közűlök azok maradjanak utolsóknak, a kik 
vidékem viszonyai közt netán a helyet sem érdemlik meg, melyet elfoglal
nak: de korlátolt anyagi viszonyaim mellett, mégis csak úgy kellett csele
kednem, a mint cselekedtem. 

Irodalmi munkásságom meggátolt abban is, hogy legalább fajtáimat foly
vást rendben tarthattam volna. Azokon is elnyomták az erösebben növő fajok 
a gyengébb növésűeket. •— Mit volt mit tennem? Hogy ezeket az elnyomott 
haldoklókat az életnek megmenthessem; faiskolai csemetékre lielyezgettem 
őket. Néhány évig a faiskolában ezek is csak elfértek aztán egymás mellett s 
neveltek a gyümölcsészet kedvelőinek szép ojtóvesszőket: hanem most már ezek 
is úgy elsűrűdtek és a sűrűségben úgy elgyengültek, vénültek, hogy így, a mint 
vannak és, ha irtással nem segítek rajtok, öinnagoktól is el kell pusztulniok. 
— Itt is tehát csak irtással lehet a dolgon segítenem és az irtás megint 
csak halálába kerül sok fajomnak! mert nincs többé faiskolám, hová a kiir
tandó fajokat újból, fiatal csemetékre ojthatnám át. 

Hazai gyümölcsészetűnk érdekében, kezdő gyümölcsész-társaím kedvé
ért, egy évig még elhalasztom, hanem aztán lehetetlen tovább halogatnom 
kertemben az irtás munkáját. 
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Jól tudom éu azt, hogy kár lesz a fajokért, a melyeket akarom nem 
akarom, önmagamnak kell az irtás által megsemmisítenem: de a kár csak 
nekem leszen kár; mert elvesztésökkel csak kertem és én leszünk szegé
nyebbek. Hazámra nézve e fajok egykönnyen már nem veszhetnek el; mert 
közülök a teijesztésre legméltóbljakat három, — már is jó hírnek öi'vendő, 
— faiskolában nagyban szaporítják és pedig Petrovay (^yörgynél, Nagy-Kü-
rüben; Bethlenfalvy Istvánnál, Miskolczon; Unghváry Lászlónál, Czegiéden 
és kisebb faiskolákban, több helyt is a hazában. De nem veszhetnek el gyűj
teményem többi fajai sem; mert hála két, derék öcsémnek! gyűjteményem 
összes kincsei élnek már Nagy-Kürüben is (Fegyvernek melletti) és Bodoson 
is (Erdélyben, Baróth mellett.) 

E két, derék öcsémet, fiatal gyümölcsész-társaimat, P e t r o v a y G y ö r-
gyö t Nagy-Kürüben és B u d a i J óz s e f e t B o d o s o n , jó lélekkel 
ajánlhatom honfitársaim szives figyelmébe, bizalmába. Én őket jó hazafiak
nak, a gyümölcsészet ügyéért lelkesedő, becsületes, munkaszeretö emberek
nek ismerem, a kikről bizton hiszem, hogy az általam összegyüjtögetett gyü-
mölcsészeti kincseket, — a melyeket tőlem ojtóvesszőkben, mind megszerez
tek már, — lelkiismeretes gonddal örzendik meg a hazának. 

Adja az ég, hogy náluk a mező-kovácsházi gyümölcstelep megújulva 
támadjon föl és sokáig legyen hazánkban biztos forrásává a hiteles gyümölcs
fajoknak ! 

Ezek előre bocsátása után most már megkezdhetem tanulmány alatt 
levő, helyes magyar nevök alatt betűrendbe szedett gyümölcseimet rövid 
ismertetésben bemutatni. 
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1. KÖRTEK. 
Aari fontos körte. 
(Poire livre do VAar; Aarer Pfundbirn.) 

Származása bizonj'talan. Nevéről ítélve csak gyanítják a gyümölesészek, 
liogy az Aar-vize mellékéről, a Nassau-herczegségből származhatott. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kaptám Oberdíecktól, Jeínsenből. Nálam is termett már 
a leírásokkal teljesen egyező gyümölcsöket. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, nagy vagy igen nagy, körte- vagy 
kobakalaku, szép szabályostermetű; szára hosszú, elég vastag, fás; kelyhe 
többnyire nyílt ; bőre finom, sima, világos vérpii'ossal mosott zöldessárga vagy 
világossárga; hnsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, elég finom, olvadó vagy 
félszerint olvadó; leve bő, cznkros, finom, de néha húzós savanynyal emelt, 
elég kellemes, fűszei-esízű ; II. i'endű csemege-, de I. rendű háztartási gyü
mölcs ; érik septembertől, novemberig. — Fája vignövésű, egészséges, edzett 
és kedvező viszonyok közt rendesen és elég bőven tennö. Vidékem mostoha 
viszonyai közt későn fordult termőre és keveset termett. 

Körülményesen leírták: D i e 1, Kernobstsorten. (.Almák és körték) IV. 223. 
J a h n , Ilbistr. Hatidb. der Obstk. II. l31. 
Mas , Pomol: générale, IV. 27. és. mások. 

Aehrenthal. 
Diel, a ki először emlegette föl e fajt, Aehrenthal, eg3fkori, csehországi 

fötörvényszéki alelnök nevéről keresztelte el. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdíecktól, Jeínsenből. Nálam is termett csakhamar, de akkoriban még 
eszemben sem forgott gyümölcsöket leírni s e leírásokat önálló munkában 
kiadni. Minthogy pedig azóta próbaágom elhalt és így e fajról nem kaptam 
többé leírásra alkalmas gyümölcsöket; körülményes leírását máig sem készít
hettem el. Fajom valódisága azonban kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírás szerint is, középnagy, tojásdad- vagy hasas csiga-
alaku; szára rövides, középvastag, fás; kelyhe nyílt; bőre kissé vastag, 
sima, száraz vagy itt-ott kissé érdestapintatu, világos zöld, szakadozottan 
rozsdafoltos; húsa szép fehér, vajszerint olvadó; leve bő, cznkros, finom, 
bergamotszerű ízzel; I. rendű csemege-gyümölcs; érik aug. végén, hűvösebb 
tájakon sept. végéig is eltart. — Fája elég vignövésű, egészséges, edzett, 
koi'án és igen bőven termő. 

Körülményesen leirta: S c h m id t, Illnstr. Hmidb. der Obstk. 11. 289. 
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Allard ügyvéd. 
(Avooat Allard.) 

Grégoire nyerte magról 1853-ban. Ojtóvesszejét maga, Grégoire kül
dötte meg Veress Ferencz, kolozsvári fényképésznek, a kitől aztán 1870-ben 
én is megkaptam e fajt. Minthogy vidékem mostoha viszonyai közt, folyvást 
csak sínylődött ugy a fajfán, mint faiskolai csemetén; gyümölcsét nem lát
hattam, növényzetét se tanulmányozhattam. Hiszem azonban, hogy fajom 
valódi. 

Körülményesen, tudtommal legalább, még senkisem irta le. Liron, fran-
czia gyümölcsész szerint „gyümölcse középnagy ; I. rendű; érik novemberben." 

Amanlis csíkos vajoncza. 
(Beuiré d' Amanlis panaché.) 

Mikép munkám Ill-dik kötetének 174-dik lapján megjegyeztem ; az Aman
lis vajonczának van egy csíkos változványa is, melyet Leroy szerint, való
színűleg Angers vidékén fedezett föl valamely szemes kertész az Amanlis 
vajoncza fájának egyik vagy másik ágán s ojtás által állandósította azt. A 
csíkosságot leszámítva, minden tulajdonában egyenlő az Amanlis vajonczával, 
de szépség tekintetében fölülmúlja ezt. Fajom ojtóvesszökben a Simon-Louis 
testvérektől, Plantiéresból kaptam 1874-ben. Több ízben termett már nálam 
Leroy leírásával*) teljesen egyező gyümölcsöket. Körülményes leírásban köz
leni fölösleges dolognak tartottam; mert leírása nem lett volna egyébb, mint, 
— gyümölcsén és vesszein a csíkosságot leszámítva, — az Amanlis vajoncza a 
leírásának csaknem szórói-szóra való ismétlése. A ki a csíkos gyümölcsökben 
gyönyörködik; az a nem csíkos Amanlis vajoncza helyett, inkább ezt vá-
laszsza. 

Andry orvos. 
(Doctour Andry.) 

Ezen körtefaj vidékem mostoha viszonyai közt nem tenyészik jól. Ugy 
fajfámon, mint a faiskolai csemetéken lassan nő és sínyleni látszik. Ojtó
vesszejét 1876-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam 
is termett már egy ízben a fajfán: de gyümölcsei nem egyeztek jól Leroy 
leírásával (Lásd: Dict. de pornói. II. 31.); mert nem voltak rendesen fejlődött 

*) Ldsd: Dict. de potnologie I . 296. 
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gyümölcsök, mind a mellett hiszem, hogy fajom valódi. Leroy szerint közép-
nagy, lapos görabalaku vagy hasas és tompa csigaalaku, világos sárgaszínű, 
szép fehér, finom, de csak félszerint olvadó-husu, illatos körte. Érik oct. nov. 
— Nálam niár oct. elején teljesen meg voltak érve gyümölcsei. Valódiságát 
bővebben tanulmányozni nem volt módomban. 

Angersi Dávid. 
(Dávid d'Angers.) 

E körtefajt ojtóvesszőkben, 1881-ben Szarvas-Gedéröl kaptam Bencsik 
György barátomtól, a ki Angersból, Leroy hires faiskolájából hozatta azt 
meg. Fajfámon lassan nö és más fajok társaságában szenvedni látszik; mert 
satnyán virágzik s gyümölcsözni nem bir. Fajom valódiságáról azonban biz
tos vagyok; mert növényzete jól egyezik azon leírással, melyet a Dictionnaire 
de pomologie-czimű munkájában Leroy közlött e fajról.*) Fáját termékeny
nek, gyümölcsét I. rendű, febr. april. hónapban érő, középnagy gyümölcsnek 
mondja Leroy, a ki magról nyerte s egy angersi, hires szobrász nevéről 
keresztelte el e fajt. 

Angersi szálló. 
(Hospice d'Angora.) 

E körtafajnak még nevét sem találom a nálam meglevő gyümölcsészeti 
müvekben: tehát olyan újdonság lehet, melyet valószínűleg Angei'sban, aleg-
ujabb korban nyert valaki. Ojtóvesszeejét 1885-ben szintén Bencsik György, 
barátomtól kaptam, a ki e fajt is, mint az elobbenit, szintén a Leroy-féle 
hires faiskolából hozatta meg. — Fiatal ojtványom szép növényzete után 
Ítélve becses fajt kell benne gyanítanom. 

Aranyos császár körte. 
(Vergoldete weisse Herbstbutterbirn.) 

E körtefajt, bárha ojtóvesszejét még 1870-ben kaptam Oberdiecktöl, 
többféle gátoló körülmény miatt máig sem tanulmányozhattam bővebben. 
Elejénte fajfára ojtottam, a hol a vele beojtott próbaág, más fajok társasá
gában, csakhamar megakadt növésében és, mielőtt gyümölcsözhetett volna, el
halt a fajfán. Aztán több ízben birsre ojtottam: de a vidékemen uralgó szá
raz évjárások folytán, vele együtt a birs alany is elpusztult, szóval, bárhová 

*) Lásd: Dict de pomol. II. 6. 
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ojtottam, mindig; áldozata lett valami balesetnek. Oberdieek ajánlatára, a ki 
a fajt az lUustrirtes Handbucli der Obstkunde VII. 393. lapján leirta, igye
keztem ezt folyvást megmenteni az elpusztnlástól; de mint mondám fajom 
valódiságát bővebben kitanulni nem volt módomban. Az imént idézett 
helyen olvasható leírás szerint vetekedik e faj a Császár körtével is, a Kor
mos császárkörtével is, melyek között ugy külső, mint belső tulajdonságaira 
nézve, mintegy középen áll. Kinütőleg I. rendű csemegegyümölcs. Némethon
ban october, nálunk valószinüleg sept. hó folytán érik. 

Augustusi nagy körte. 
E körtefajról 1881-ben kaptam ojtóvesszőt Hetéről, Uray Imre, bereg-

megyei nagybirtokos úrtól, a ki ugyanazon év mart. '24-röl kelt és hozzám 
intézett levelében következőleg ir e körtefajról, valamint egy almafajról is, 
melyet ugyanakkor szintén megküldött ojtóvesszőkben: „Házi kertemben egy 
almafát és egy körtefát találtam, melyek ide Szabolcsmegyéböl, Kérésről ke
rültek nagyapámtól, a ki szenvedélyes gyümölcsész volt. Ilyenfajta almát 
és körtét még sehol, egy kertben sem találtam." Itt aztán leirja előbb az 
almát, melynek nevét nem tudta, de hazai fajt gyanított benne, — a mint
hogy valóban is az; mert N.-Ölved vidékén, Esztergom megyében, Raffai-
alma név alatt, százados fákban, régóta el van terjedve —; aztán így ir a 
körtéről: ,,E körte augusztusban érik, nagy, barnás és csillagos pontokkal, 
igen leves, kellemesízfl gyümölcsöt terem. E körtefajt sem láttam még sehol." 
— Minthogy Uraytól tanulmánytárgyul gyümölcsöt e faji'ól nem kaphattam; 
nálam pedig a fajfán még nem termett; nem lehet még tudnom, hogy ez is 
éppen ugy, mint a vele egyidőben küldött almafaj, nem hazai faj-e?" Annyi 
bizonyos, hogy fájának növényzete, különösen pedig nagy, lapos, hullámos és 
elejénte molyhos, később pedig i'agyogó fényes, haragos zöld levelei vala
mennyi nálam meglevő körtefajtól különbözőnek tüntetik föl előttem is; mi
nélfogva nagyon megérdemli a tovább tanulmányozást. Uray e körtefajt, havaló
ban magyar fajnak bizonyul, nagyapja, Jármy Imre emlékéül ,,J a r m y 
k ö r t e" névvel kívánja elneveztetni. A fönebbi név tehát csak ideiglenes 
nevéül tekintendő e fajnak. 

Augustusi színes. 
(Colorée d' Aoűt.) 

E körtefaj az ötvenes években kezdett elterjedni. Körülményes leírás
ban Mas Alfonz mutatta be először. (Lásd: Le Verger II. 7.) Ojtóvesszejét 
a Simon-Louis testvérektől, Plantiéi-esból, 1874-ben hozattam meg. Vidékem 
mostoha viszonyai közt még eddig nem volt képes gyümölcsözni. Növényzete 
után ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. Minthogy nálam fája is sínylődni lát
szik; még növényzetét sem ii'hattam le eddig körülményesen. 
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Gyümölcse, Mas leírása szerint, ijjy jellemezlietö. „Elég nagy, hosszas 
körtealakii, pirossal mosott fűzöld-sziiűí. Hiisa feliér, teljesen olvadó ;̂ levebö 
czukros, finoman illatos és mnskotályos. I. rendű csemegeo-yümölcs. Erik ang. 
végén, sept. elején."' Megérdemli, hogy kedvezőbb viszonyok közt tegyünk 
vele kísérletet. 

Avranchesi csíkos.*) 
(Bonne-Louise d'Avranohcs panachée.) 

E munka I. kötetének 297. lapján, az Avranchesi jó Lniz körte leírá
sánál nem említettem meg, hogy ennek napjainkban van már egy csíkos vál-
tozványa is, melyet valamely szemes kertész az Avranchesi jó Luiz fáján 
pillanthatott meg először s onnan a gyümölcspeczket, mely a csíkos gyümöl
csöt termetté, más fára- vagy csemetére ojtván át e változványt állandósí
totta. Ki volt ez a szemes kertész? és mely időre esik e változvány meg
örökítése? E kérdésekre még nem hallottam és nem is olvastam feleletet. 
Elég az hozzá, hogy e változvány az eredeti Avranchesi jó Lniz körtétől 
fájának víg tenyészetére és termékenységére nézve, mit sem különbözik. 
Még gyenge sarjai is csak abban különböznek az eredeti faj gyenge sarjai
tól, hogy szinök az árnyas oldalon sárgásabb zöld, napos félőkön élénkebb 
vagy halvánj'abb czinóber-vörössel van befuttatva, gyümölcsei pedig színre 
nézve csak abban különböznek az eredeti faj gyümölcseitől, hogy száruktól 
kelyhökig levonuló, inkább vagy kevésbbé szembetűnő, halványsárga, vagy 
halványvörös, széles, de a gyümölcs sarkai felé összeszűkülő csíkokkal van
nak ékesítve. Különben minden egyébb tulajdonaiban egyenlő az anyafajjal 
és pedig ngy gyümölcsei, mint növényzetére nézve; minélfogva az eredeti 
faj körülményes leirása mellett, e változvány leírása teljesen fölösleges. Oj-
tóvesszejét e szép körtének 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérek híres 
gyümölcstelepéről, PlantiéresbóL Több ízben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Észrevétel. A ki a jóság mellett, a szépségre is ad valamit; bízvást 
ezen változványát választhatja az Avranchesi jó Luiz körtének; mert ennek 
lánya örökölte anyjának jóságát; míg szépségben messze tűlhaladja anyját. 

Árpás körte. 
(Amiró—Jobannot.) 

Régi gyümölcs. El van terjedve mindenfelé a világon, a hol a körtefa 
díszlik. Romhány határában, kis gyermek koromban százados fákat ismertem 
e fajból. Ojtóvesszejét a Simon-Louis tesvérektöl, Plantiéresból, 1879-ben 
kaptam fönebbi franczia neve alatt. Nálam még nem termett a fajfán, a hol 

*) Készakarva rövidítettem meg o szép g:yümölcs franczia nevét; mórt szerintem 
furcsán liangzanék ; ha magyarul Csíkos Avranchesi jó Luiz vagy Avranchesi csíkos ]ó 
Luiz-nak nevoznök e gyümölcsöt. Avranches, egy város neve; ez nem lehet csíkos. JJUIZ 
vagy jó Luiz, személynév, mely tehát szintén nem lehet csíkos: de az Avrauchos városból 
származó körte, — az már lehet csíkos is. 
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azóta a próbaág jól megerősödött: de növényzete után Ítélve, mégis hiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kicsiny vagy kisded, szép körtealaku, 
nyiltkelyhü, elég hosszúszárú, ért korában czitromsárga, napos oldalán kissé 
aranysárga szinü, féhéreshusu, félszerint olvadó, gyengéden illatos inkább, 
mintsem muskotályos; íze kissé bágyadt. II. rendű csemegegyiimölcs. Erik 
június végén vagy július elején. Érésben valamennyi korán érő körtét meg 
szokott előzni. Fája erőteljes, vignövésű, mindenütt jól díszlik, igen termé
keny. Piaczi elárusításra méltó, hogy nagyobb városaink mellett mindenütt 
tenyészszülí. 

Leii'ták e gyümölcsöt: Mas , Le Verger, II. 185. lapon. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 118. és mások. 

Barna hájkörte. 
(Brauné Schmalzbirne) 

E körtefajról, noha ojtóveszökben már 1871-ben kaptam meg Oberdieck-
tól, Jeinsenből, máig sem kaphattam még tanulmány-tárgyul egy gyümölcsöt 
sem. Fajfámon a próbaág lassan nőtt és más fajok tái'saságában csakhamar 
beszüntette növését s mielőtt teremhetett volna, lassankint elhalt. Faiskolai 
ojtványaim az ojtás évében vígan növekedtek: de aztán, a hosszantartó szá
razság miatt, csakhamar sárgaságba estek és ugy elgyengültek, hogy kedve
zőbb évjáráskor sem birt közülök csak egy-kettő nj erőre kapni. Ebből kö
vetkeztetem, liogy olyan viszonyok közé, a milyeneket vidékemen talál nem 
való e körtefaj. Növényzete után ítélve fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse Oberdieck leírása szerint, középnagy, csigaalaku vagy csigás 
körtealaku, nyílt vagy félig nyilt-kelyhfí, hosszas vagy középhosszu-száru, 
kormosbőrű körte. Húsa íehéi-es, finom, olvadó vagy csak félszerint olvadó, 
leves, czukros, fűszeres, igen keílemesízű. I. rendű cseniegegyümölcs. Erik 
nálunk valószínűleg sept. elején; Némethonban sept. végén vagy oct. elején. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Jllustr. Handb. der Obstk. V. 
261. lapon. 

B a r r y. 
E körtefaj ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Bencsik György barátomtól, 

Szarvas-Gedéről, hová a Leroy híres faiskolájából, Angersból került. Nálam 
még nem termett: de fajom valódiságában van okom bízni; mert növény
zete elég jól egyezik a leírásokkal. Gyümölcse, Leroy szerint, középnagy 
csaknem liengeres, zöldessárga, fahéjszin pontokkal és foltokkal szakadozottan 
behinlettt és napos oldalán élénk pírossal mosott; húsa fehér, félfinom, olvadó; 
leve igen bő, illatos, czukros borízű. 1. rendű csemege gyümölcs. Érik oct. 
nov.; nálunk valószínűleg sept. hó folytán. — Fája vignövésű, egészséges, 
edzett és termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y , dict. de pomol. I. 181. és 
M a s, Le Verger, III. 47-dik szám alatt. 

Megérdemli a tovább tanulmányozást. 
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Bavay kobakja. 
(Calobasse de Bavay; Bavay's Flaschenbii-n.) 

Belgiumból származik. Nevét viseli Bavaynak, a Briissel mellett levő 
királj'i hires faiskolák igazgatójának. Ojtóvesszejét I87;i-ban kaptam a 
Simon-Louis testvérektől, Plaiitieresból. Nálam még nem termett; mert vidé
kem mostoha viszon3^ai közt nyomorúságos az ö élete. Nemcsak faiskolai 
ojtványaim pusztultak el apródonkint a több évig uralkodott szárazság foly
tán; de még a próbafán is. más fajok társaságában, csak kinosan tengeti 
életét máig is. Fajom valódiságában azonban nincs okom kételkedni; mert 
növényzete, különösen pedig vesszei és levelei igen jól egyeznek a leírá
sokkal. 

Gyümölcse a leírások szerint elég nagy, hosszas köi'te vagy kobakalaku, 
sárgás zöld; húsa igen finom, igen olvadó; leve igen bő, czukros, üdítő. I. 
rendű csemege gyümölcs. Erik öszszel vagy tél kezdetén. 

Ivörülményesen leirták: L e r o y, Dict. de ponwl. I. 514. 
M a s , Le Verger, III. 24-dik szám alatt. 
J ahn , Illustr. Handb. der Obsth. VII. 483. 

Megérdemli, hogy kedvezőbb viszonyok közt tovább tanulmányozzuk. 

Beaumont apát. 
(Abbé de Beaumont.) 

Leroy nyerte magról Angersban, 1864-ben s keresztelte el Beaumont 
apát nevéről, a ki egykor alelnöke volt az angersi kertész társulatnak. Ojtó
vesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam 
is termett már, de csak kisded és leirási-a még nem alkalmas gyümölcsöket. 
Fajom határozottan valódi; mert gyümölcsei — a nagyságot kivéve, — az
tán növényzete is teljesen egyeztek a leírásokkal. Minthogy időközben a faj-
fa, melynek egyik ágára ezen faj ojtva volt, kiveszett, faiskolai ojtványom 
pedig a több évig tartó szárazságot nagyon megsinjdette; se gyümölcsét, 
sem növényzetét körülményesen le nem írhattam eddig. 

Gyümölcse a leírások szerint középnagy, hasas és tompa csigaalaku, 
zöldessárga, fahéjszínnel inkább vagy kevésbbé márváuyzott, napos oldalán 
rózsaszínnel inkább vagy kevésbbé szembetünőleg mosott; húsa fehér, igen 
finom, teljesen szétolvadó; leve bő, igen czukros, igen kellemes ftíszeresízü 
kitüuőleg I. rendű csemegegyümölcs. Erik aug. végén sept. elején. 

Körülményesen leirták: L e r o y , Dict. de poviol. I. 81. 
M a s , Pomol. générale, VI. 19. lapján. 

Észrevétel. E finom körte megérdemli, hogy hazai nyelvünkön is körül
ményesen leírjuk s a köi'te tenyésztésre kedvezőbb vidékeken mindenfelé 
eltérj eszszük. 
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Belga barát körte. 
(Beurré des Augustins.) 

BelgiumbíJl, Touniay vidékéről származik, a liol Dumortier-Gliislain 
nyei'te magról s fönebbi név alatt, az ötvenes évek vége felé kezdette el
terjeszteni. Ojtó vesszejét 1885-ben kaptam Ottruba}^ Károly, barátomtól, 
Aradról, a liol a faj már több ízben termett. 

Gyümölcse, Dumortier szerint, középnagy, tojásdad-csigaalakn; szára 
rövid, vastag; kelyhe kicsi, félignyilt; bőre szüi'kével mosott sárga; hnsa 
olvadó, kissé köves-szemcsés, igen leves, borízű, igen jó. I. rendű csemege-
gyümölcs; érik november-decemberben. — Fája mérsékeltnövésü, termékeny. 

Röviden leírta: D n ra o r t i e r, Pomo7ie tournaisienne, 141. lapján. 

Belga királyné emléke. 
(Souvenir de la reine des Belges.) 

Grégoire nĵ erte magról 1855-ben és L Lipót, Belga királynak 1850-ben 
elhalálozott neje emlékéről elkeresztelve, kezdette terjeszteni. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Veress Ferencz fényképésztől. Kolosvárról. Nálam még 
nem termett; mert fajfámon a próbaág, a melyre ojtottam, csakhamar be
szüntette növekedését és csakhamar elhalt, álló helyére kiültetett ojtványom 
pedig a hosszantartó szárazságot nagyon megsínylette. Fajom valódiságáról 
azonban nem kételkedem; mert növényzete jól egyezik a leírásokkal. 

Gyümölcse a leírások szerint középnagy, gyakran nagyobb is; szabály
talan hasas és tompa csigaalakn, rövidszárú, nyílt vagy félig nyílt-kelyhű, 
szalmasárga, napos felén pirossal színezett; húsa sárgás-fehér; kissé durva
szemcsés, olvadó vagy félszerint olvadó; leve bő, czukros, gyöngéd savany-
nyal emelt kellemes fűszeresízfí. I., néha pedig csak II. rendű csemegegj'ü-
mölcs.Érik oct. nov. hó folytán. —Fáját erőteljesnek, böv%n termőnek, mondják 
a leírók; de nálam megsínylette a hosszan tartó szárazságot. 

Leírták körülményesen: Le r o y, Did. de pontol. 11. 673. 
B i V 0 r t, Annál, de pomol. VI. Íi5. 

Benoist vajoncza. 
(Beurré Benoist; Bonoistí's Butterbirn.) 

Frankhonban, a Maine és Loire megyében, Brissac mellett, egy sövény
ben találták. Benoist Ágost faiskola-tulajdonos kezdette elterjeszteni. Ojtó
vesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Több 

25 
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ízben teremhetett volna már nálam is: de kötődött gyümölcseit mindig el
pusztították idő előtt a kártékony i'ovarok. 

Növényzete után ítélve fajom valódiságáról nem kételkedem; mert ez a 
leírásokkal igen jól egyezik. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; hasas és 
tompa csigaalaku, zárt vagy félig nyílt kelyhü, középhosszú vagy rövides 
szárú, élénk sárgaszínű. Húsa feliér, finom, olvadó, igen leves és cznkros, 
igen kellemesízü. I. rendű csemegegyüraölcs. Erik sept. oct. hó folytán. — 
Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; elég korán és bőven ter
mőnek állítják a leírások és nálam is ilyennek mutatkozott, de itt a i'ovarok 
teszik csaknem évejikínt meddővé. 

Leírták körülményesen: L e r o y, Dia. de pomol. I. 306. 
M a s. Le Verger. III. ] 6. sz. alatt. 
3 &\\X[, llhistr. Hatidb. der Obstk. VII. 361. 

és mások is 
Észrevétel. Mint világszerte elterjedt, keresett gyümölcsöt, méltó, hogy 

tovább tanulmányozzuk. 

Bishop's Thumb. 
Oberdieck „Pomologísche Notízen" czimű munkája 113. lapján így ír e 

körtefajról: „Igen kedves, fűszeres, borízű, teljesen szétolvadó körte, főkép 
ha későn szedik le fájáról." E dicséret folytán még 1872-ben meghozattam 
Oberdiecktól, Jeinsenből: de azóta se fajtámon, sem álló helyére kiültetett 
ojtványomon gyümölcsöt nem hozott nálam. Fajom valódiságában bízva, még 
növényzetét sem hasonlítottam össze a leírásokkal. Ugy gondoltam, liogy rá
érek ezt megtenni akkor is, a mikor fajom termésre fordul•̂  de bíz az máig 
sem termett. 

Körülményesen leírták e fajt: J ah n,///z^í/r. Handb. der Obstk. V. 461. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 441. és sokan 

mások is. Leroy ugyanazonosnak tartja e körte fajt, a Püspök-körtével 
(Bíshop's Pear); míg a német gyümölcsészek ezt is, azt is önálló fajnak te
kintik. Kinek van igaza? érdekes volna, ha ezt az utánam következő g}'ü-
mölcsészek kiderítenék: nekem már nincs időm, hogy erre vállalkozhatnám. 

Bivort Alexandrina. 
(Alexandrina; Alexandrine Bivort.) 

Bivort Sándor, kitűnő belga gyümölcsész nyerte magi'ól, 1847-ben és 
neje nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1879-ben kap
tam Angersból, a Leroy-féle világhírű faiskolából. Nálam még nem termett 
a próbafán, a hová kezdetben ojtottam és így gyümölcsei után fajom való-
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diságát vagy ennek ellenkezőjét nem tannlmányozliattani. Növényzete ntán 
Ítélve azonban, fajom valódiságában nincs okom kételkedni; mert növényzete 
igen jól egyezik a leírásokkal. 

tryümölcsét a „Guíde pratique" stb. 71. lapján így jellemzi röviden 
Thomas 0., a Simon-Louis testvérek faiskolájának igazgatója: 

„Középnagy, gömbölyded csigaalaku, pirossal mosott szalmasárga; húsa 
feliér, igen olvadó, czukros. Érik aug. végén; fája birsen is jól díszlik. Gyü
mölcsét apródonkint kell a fájáról leszedni." Nálam a fajfán szép gulaalak-
ban növekszik fölfelé. Igen jó ismertető jele fájának az, hogy leveleinek 
nyele, — a mi más körtefajnál ritkán fordul elő, — pirossal van színezve. 

Körülményesen leírták e fajt: Mas, Le Verger, II. 12. sz. alatt. 
Leroy, Dict. de pomol. I. 99. lapján. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 

325. és mások többen. 

Bordillon körtéje. 
(Grégoire Bordillon.) 

Leroy nyerte magról 1866-ban és jó barátja, Bordillon Gergely, megye
főnök nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Leroy szerint vetekedik 
a Vilmos körtével, sőt koraéi'ésben és kellemesebb, gyöngédebb muskotályos 
ízben fölül is múlja ezt. Ojtóvesszejét ajándékban kaptam 1872-ben Ober-
diecktöl, Jeinsenből. Nálam még nem. termett. Fajom valódiságáról és hasz-
navehetőségéről nem lehetett biztos meggyőződést szei'eznem; mert e faj, 
a mint tapasztalom, éppen nem való vidékem mostoha viszonyai közé. Nálam, 
ekkoráig mind a fajfán, mind faiskolai ojtványaimon, folyvást sárgák levelei; 
miért is nálam még növényzete sem szolgálhatott tanulmány-tárgyul. 

Leroy körülményes leírása nyomán, röviden így jellemezhetem: 
Gyümölcse nagy, szép tojásalaku; rövid, igen vastag, husos-száru, nyílt 

kelyhíi; kissé éi'des, sárgabörü, világos-barna rozsdával szakadozottan már-
ványzott. Húsa sárgás-feliéi-, finom, olvadó; leve igen bő, igen , cznkros, 
üdítő borízzel emelt, illatos és fflszeresízű. Kitünőleg I. rendű. Erik aug. 
hó folytán. (Lásd : Leroy, Dict. de pomol. II. 237. lapján.) »• 

Bouvier polgármester. 
(Bouvier Bourgmestre; Bürgcrmeister Bouvier.) 

Nevét viseli Jodoigne város polgáimesterének, a ki e fajt magról nyerte 
volt. Napjainkban mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét még 1871-
ben kaptam meg Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is termett volna már több 
ízben: de kötődött gyümölcseit, mielőtt ezek kellő nagyságra fejlődhettek 
volna, mindig elpusztították a kártékony rovarok. Bárha gyümölcsét még nem 
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láttam és igy a leírásokkal sem hasonlíthattam össze ; fajom valódiságáról 
mégis teljesen meg vagyok győződve; mert növényzete teljesen egyezik Mas 
Alfonz kimerítő és lelkiismeretes leírásával. 

Gyümölcse a leírások szeiint, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
hosszas tompakupos vagy hasas körtealaku; szára hosszas vagy középhosszú, 
fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; színe a gyümölcs értével czítromsái'ga, 
napos oldalán aranysárga; hiisa sárgás-fehér, finom vagy félfinom, olvadó, 
vagy félszerint olvadó; magtokja köi'ül gyaki'an köves-szemcsés; leve igen 
bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, kellemesízü. T. rendű, néha azonban 
csak II. rendű csemegegyümölcs. Erik oct. november hó folytán. 

Fája. Vígnövésű; Mas Alfonz szerint korán és jól termő; rendetlenül 
és kiiszáltan növő ágaival azt mutatja, hogy inkább való léczezet melletti 
művelésre, mintsem szálas fának vagy gulafának. Vesszei elég számosak ; 
levelei a vesszőkön kisebbek mint a virágrügyek körűi. Alakjukra nézve 
többnyire kerülékesek, színükre nézve fényes kékes zöldek; nyelőkről lefelé 
konyulok vagy csüggök. 

Körülményesen leírták : B i v o r t, Annál, de poniol. IV. 83. 
L e r 0 y, Dict. de poniol. I. 492. 
M a s, Pomol. générale, IV. 3. 
J a h n , Illustr. Haiidb. der Obstk. 11. 321. 

Brassai Mari. 
Erdély egyik, buzgó gyümölcsésze, a nem rég elhalt Brassai (Kron-

stadter) József, kevés idővel halála előtt, három gyümölcsfajról küldött hoz
zám ojtóvesszőt, mint a melyeket ö nyert volt magról. E három faj közül 
való a fönebbi is, melyet 18.'j4-ben nyert a Muskotályos kobakkörte ( = Cale-
basse musquée) magvairól. ígérte a boldogult, hogy az Erdélyi gazdában 
körülményesen fogja ismertetni mind a három fajt: de, sajnos! ezen jó szán
déka csak jó szándék maradt; mert Ígérete teljesítésében meggátolta őt a 
halál angyala. 

Mindhárom gyümölcsnek megküldötte volt hozzám a szélrajzát is. A 
fönebbinek szélrajza alá csak annyit irt, hogy kedves leánya nevéről keresz
telte el e kitűnő szép és jó körtét. A szélrajzról ítélve jókora nagy, szép
termetű, hasaskörte alakú gyümölcsnek látszik. 

Minthogy nálam még nem termett; gyümölcsének rövid jellemzését sem 
adhatom ez úttal. 

Fája, míkép látom, bujanövésü, egészséges és edzett. 
Mint hagyatékát egy jószívű öreg embernek, becsüljük meg e fajt, tanul

mányozzuk tovább s ha való\)an kitűnőnek s terjesztésre méltónak találjuk; 
írjuk le körülményesen és terjesszük el. 

Bronzos Angoulémei herczegnö. 
(Duchesse d' Angoulóme brouzéo.) 

A világszerte ismeretes Angoulémei herczegnö körtének egy igen szép 
és nemcsak érdekes, hanem valóban értékes változványa e körtefaj, melyet 
Díjon környékén, Frankhonban, bizonyos Weber nevű ur egy kertben fede-
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zett föl és a Baltet testvérek 1873-ban kezdettek hires faiskolájukból, min
denfelé elterjeszteni. Anyjától, az Angouléinei lierczegiiö körtétől csak abban 
különbözik ez, hogy bőre barnás rozsdával sűrűn el van takarva, mely rozsdá-
zat nála kivétel nélkül mindig és mindenütt jelenkezik és napszegte példá
nyainál valóban bronz szinűi'e szokott átváltozni. Nagyságra, alakra s egyébb 
tulajdonaira, még növényzetét sem véve ki, teljesen egyezik az Angoulémei 
herczegnö körtével. Ojtóvesszejét e becses fajnak 1875-ben kaptam a Simon-
Louis testvérek liires faiskolájából, Plantiéresböl. Nálam is termett már több 
ízben a fönebbi jellemzéshez, melyet itt, a „(Tui'de pratique" nyomán köz-
löttem, teljesen egyező gyümölcsöket. 

Körülményes leírásban is megismertetni fölöslegesnek tartottam e kör
tefajt; mert leirása, a bőr kormosságát vagy bronz-szinét kivéve, nem lett 
volna egyébb, mint az Angoulémei herczegnö körtének szorul szói-a való 
leirása. 

Nem tudom, véletlen esetnek tulajdonitsam-e? de én az Angoulémei her
czegnö körténél, még eddig, mindig jobbízüeknek, illatosabbaknak találtam a 
Bronzüs Angoulémei herczegnö körtének nálam termett gyümölcseit; miért 
is ezt terjesztésre még méltóbbnak találom, mintsem amazt. 

Caeni vajoncz. 
(Beurré de Caen.) 

E körtefajról még rövid jellemzést sem találok könyveimben. Ojtóvesz-
szejét lB73-ban kaptam ajándékban a Simon-Louis testvérek faiskolájából, 
Plantiéresböl. Nálam még nem termett. Valódi-e fajom? E kérdésre semmi 
bizonyosat sem felelhetek; mert nálam a fajfán liamar beszüntette növeke
dését a vele beojtott próbaág és így se gyümölcse, se növényzete után nem 
tanulmányozhattam. 

A Simon-Louis testvérek gyümölcstelepéről kiadott leiró, nagy catalog-
ban csak enn3nvau róla fölemlítve: „Nagy ajánlat mellett, fönebbi név alatt 
kaptuk Angolországból, mint erőteljes és edzett változványát az Izambert 
körtének. Érik octoberben. Fája birsen is jól díszlik." 

Cappe Lajos. 
(Louis Cappe.) 

Újdonság, melynek körülményes leírását még nem találom sehol. Szí
nes képét és rövid jellemzését közlötte Dr. Lucas a Pomol. Monatshefte 1880. 
évf. 290. lapján. Kész ojtványban kaptam meg 1882-ben Rosenthal faisko
lájából, Bécsből. Nálam még nem termett és nem is teremhetett; mert vidé
kem mostoha viszonyai közt alig tengeti életét a Bécsből kapott ojtvány. 
Fajom valódiságáról azonban meg vagyok győződve; mert növényzete jól 
egyezik a Téli esperes növényzetével. Milíép a „(Tuíde pratiíiue" a 98-ik és 
a Pomol. Monatshefte fönebb idézett lapján moncíatik; e becses fajt Boisbu-
nel nyerte a Téli esperes magvairól. Növényzete nálam valól)an is a Téli 
esperes növényzetéhez hasonlít: de gyümölcsét is majd mindenben hasonló
nak mondják a Téli esperes körtéhez. 
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Méltó, liogy körtetenyésztésre kedvezőbb vidékeken tanulmányozzuk, 
körülményesen leírjuk és eltérjeszszük. 

Chambord grófnő. 
(Comtesse de Chambord.) 

Az Ötvenes években kezdett elterjedni Frankhonból, a hol Poitiersban, 
magról nyerte Parigot elnök, a ki kedvtelésből foglalkozott a gyüraölcsdszet-
tel is. Ojtóvesszejét 1873-ban és a következő évben is megkaptam ajándék
ban a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is csakhamar termett a 
próbaág; de, valószínűleg a nagy szárazság és forróság miatt, mely vidéke
men a hetvenes évtized második felének végéig eltartott, csak apró, tanul
mányra és leírásra není alkalmas gyümölcsöket. Fajom valódiságáról azon
ban nem kételkedem; mert növényzete igen jól egyezik a leírásokkal. 

A leírások szerint következőleg jellemezhető : „Gyümölcse középnagy, 
csigás körtealaku; szára rövides vagy középhosszú; kelyhe nyílt vagy félig 
nyílt; érdesbörü, élénk sárgaszínű; busa sárgásfehér, elég finom, olvadó, leves, 
igen cznkros, kellemes, fűszeresízü. Erik oct. nov. I. rendű, néha azonban 
csak 11. rendű csemegegyümölcs. Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és 
termékeny." 

Körülményesen leírták: B i v o r t , Aimal. de Pomol. VI1. 13. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 596. 
Mas, Le Verger, 170-dík szám alatt, és mások. 

Charni kolmárja. 
(Colmar Charni.) 

Belgiumból származó, ismeretlen eredetű körte. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam még nem termett. 
Fajom valódiságáról nem vagyok még bizonyos; mert faiskolai csemetén 
vagy önálló fán nem tanulmányozhattam, a fajfámon pedig csakhamar beszün
tette növését próbaágam s így még növényzetét sem hasonlíthattam össze 
a leírásokkal. 

A leírások nyomán így jellemezhető: (ryümölcse középnagy, tojásdad; 
szára hosszas vagy középhosszú; keljdie nyílt; bőre értével aranysárga, 
vörhenyes rozsdával szakadozottan behintett s napos oldalán néha homályos 
vörössel színezett; hnsa fehér, elég finom, félszerint olvadó; leve elegendő, 
czukros, illatos. Erik jan. mart. Csaknem í. rendű csemegegytimölcs. 

Körülményesen leírták: Royer, Annál, de pomol. VIII. 43. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 579—580. 
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Chaumonteli csíkos vadoncz. 
(Besi da Chaumontel panaché.) 

Nem egyébb e körtefaj, mint a (liaumouteli vadoiicznak olyan változvá-
nya, mely anyjától csak abban különbözik, hogy rajta, szárától kelyhéig levo
nuló, széles, de a gyümölcs két sarka felé mindinkább elkeskenyedö, világo
sabb és sötétebbszínű csíkok váltakoznak, mely csikozat a fa nyári liajtásain 
is előfordul s a levelek zöld színén is sáppadtsárga foltokban jelenkezik 
gyakran. Minden egyéb, külső és belső tulajdonaira teljesen egyezik a Chau
monteli vadouczczal. Lásd ennek körülményes leírását fönebb a 147-ik 
lapon. Ojtóvesszejét e változA'ánynak 1873-ban kaptam a Simon-Lonis test
vérektől, Plantiéresból. Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága 
kétségtelen. 

Choisnard. 
E körtefaj véletlenül kelt magról, Frankhonban, Ormes-sui--Vienne kör

nyékén 1830 körül. Nevét viseli annak, a ki először kezdette elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Szarvas-Gedéről, Bencsik György barátomtól, 
az én gyümölcsészeti törekvéseim ismert, lelkes támogatójától. Faiskolai cse
metére levén ojtva, nálam még nem teremhetett. Fajom valódiságáról még 
növényzete után sem szerezhettem határozott meggyőződést; mert ojtványom, 
mielőtt növényzetét a leírással összehasonlíthattam volna, sárgaságba esett; 
aztán meg az az egyetlen leírás, melyet róla Leroy „Dict. de pomolo-
gie" czimü munkájában (I. köt. 5,59. lapján) közölve találtam, előttem na
gyon fölületesnek is látszik arra. hogy a faj valódisága megalapításánál biz
tos támaszul szolgálhasson. 

Gyümölcse, Leroy szerint, nagyobb a középszerűnél, hosszas, hasas és 
tompa csigaalaku; szára középhosszú, vastag; kelyhe nyiít; szürkés i-ozsdá-
val márványzott, érdes bőre homályossái-ga; húsa sárgásfehér, félszerint 
olvadó, magtokja körül kövesszemcsés; leve elegendői czukros, savanykás, 
fűszeres. Érik jan. mart. l-ieroy I. rendűnek mondja, de leírása szerint csak 
11. rendűnek nevezhető. 

ügy látszik, hogy e faj sem való olyan mostoha viszonyok közé, a 
milyeneke t vidékemen talál. 

Conitzi vajoncz. 
(Beiirrt^ de Conitz; Conitzer Butterbirn.) 

Danczig környékén, Poroszországban van elterjedve. Nevét viseli a 
helynek, honnét mindenfelé elterjedni kezdett. Ojtóvesszejét még 1872-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam a fajfán, a jól megerősödött próba-
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ág: még ekkoráin- eg.y példányt sem termett; mert vidékem mostoiia viszo
nyai közt gyümölcsöző szervei mindig elöbl) pusztulnak, száradnak el, hogy
sem termést hozhattak volna. Fajom valódiságáról azonban nem kételkedem; 
mert növényzete jól egyezik a leirásokkal. 

Gyümölcse, a leirások szerint, középnagy, tompakupos vagy kúpos körte-
alaku; szára közép hosszú, fás, elég vastag; kelyhe zárt; szelíden érdes 
bőre sárgás zöld vagy czitromsárga, napos oldalán gyakran élénkpiros; húsa 
fehér, finom, olvadó, leve bő, igen czukros, üditö ffíszeresízű. Erik aug. sept. 
I. rendű cseniegegyümölcs. Fáját termékenynek mondják. 

Körülményesen leirták: J a h n, lllnst. Handb. der Obstk. V. 22]. 
M a s , Pomol. générale. I. 103. 

Körte-tenyésztésre kedvezőbb viszonyok közt tegyünk vele kísérletet. 

Cornelis Dezső. 
(Desiré Cornelis.) 

Bivort Sándor nyerte magról, Geest-St-Eemyben (Belgium), 1847-ben. 
Kinek nevéről kei'esztelte el Bivort? E kérdési'e a nálam meglevő gyümöl-
csészeti művek nem adnak feleletet. Mint oly gyümölcsöt, melyet a leirók 
nagyságra és alakra nézve a Diel vajonczához, érés időre és húsa finomsá
gára a Vilmos körtéhez hasonlónak tartanak, 1874-ben hozattam meg ojtó-
vesszökben a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is több ízben 
termett volna fajfílmon, de a mutatkozó termést mindig elpusztították időelött 
a kártékony rovarok. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse nagy vagy jókora nagy; alakja változó, többnyire azonban 
szabálytalan, hasas csigaalaku vagy testes körtealaku; szára rövid, vastag, 
kelyhe nyílt, néha pedig zárt vagy félignyílt; bőre vastag, zöld vagy sái'gás-
zöld, íinom, barnás rozsdával tarkázott; húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, 
teljesen szétolvadó; leve bő, igen czukros, igen kellemes, fűszeresízű. I. 
rendű, néha kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. Érik aug. közepén. Ap-
ródonkint kell leszedni fájáról és ott nem szabad megérni hagyni; mert ak
kor sokat veszít jó ízéből. 

Fája. Csaknem bujanövésü, egészséges és igen edzett; koiún és a le
írások szerint évenkint és elég bőven termő. 

Körülményesen leirták: B i v o r t , Amial. de pomol. 11. 93. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. 11. 18. 
M a s , Le Verger, Ü. 111. 
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. pót

füzete 4.5-ik lapján és mások is. 
Észrevétel. A leirók mindenike terjesztésre méltónak találta. Mennyire 

válik be vidékem mostoha viszonyai közé? E kérdésre bővebb tapasztalat 
után adhatnék csak kielégítő feleletet. 
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Curcelle vajoncza. 
(Beurré Henri Courcelle.) 

Újdonság, melyet tudtommal még senki sem irt le kiháilményesen. A 
Guide pi'atique-nak 1875-ben kiadott, két levélkéből álló pótlékában csak 
annyi mondatik róla, liogy Sanniertól került forgalomba 1874-ben. „(Tyümöl-
cse középnagy; rövid és vastagszáru; szürkés zöld; liusa szerfölött finom, 
igen kellemes, sajátszerüen illatos. Kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. Erik 
télen át egész tavaszig. Fája erőteljes és termékeny." Ojtóvesszejét 1876-
ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Valódi-e fajom ? Bő
vebb tanulmányozás fogja megmondhatni. Fajfámon, más fajok társaságában, 
csakhamar megakadt növekedésében ezen faj is. Ugy látszik, vidékem mos
toha viszonyai közé nem illik be. Satnya próbaágamon nálam is termett már 
egy kisded gyümölcsöt, mely oct. derekán ért meg és igen finomízü volt. 

Csíkos Angoulémei herczegnő. 
(Duohesso d'Angouleme panachée.) 

Ez is egyik változványa az Angoulémei herczegnő körtének,*) melyet 
ennek fáján, 1840-ben, Leroy gyümölcstelepén vettek észre és ojtás által ál
landósítottak. Az Angoulémei herczegnőtöl, tehát anyjától, csak altban külön
bözik, hogy gyümölcsein zöld és sárga, széles csíkok váltakoznak és e csi
kók a fa vesszei és a fiatalabb ágainak kérgén is mutatkozni szoktak. Minden 
egyébb tulajdonaiban teljesen egyezik az Angoulémei herczegnő körtefajjal. 
Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. 
Több ízben termett már nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Aki a jó mellett a szépnek is barátja; az Angoulémei herczegnő körte 
helyett, habozás nélkül választhatja ennek csíkos változványát, mely bizo
nyára tetszeni fog szemének is, nemcsak a szájának. 

Csíkos császár körte. 
(Doyenné panaché.) 

E körtefaj is csak változványa a Császár körtének,**) a melyiktől csak 
gyümölcsének zöld és sái'ga csíkjaival s vesszeinek pirosabb színével külön
bözik. Ojtóvesszejét 1874-ben kai)tam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéres
ból. Több Ízben termett nrár nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Észrevétel. Nálam ezen csíkos változvány nem mutatkozik olyan ter
mékenynek, mint a n y j a , a C s á s z á r k ö r t e. 

*) Leírásit ü s d a munka I. kötetének 189-ik lapján. 
**) Körülményes leírását lásd e munka I. köt. 245. lapján. 
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Csíkos lapos bergamot. 
(Gestreifto, platté Winterbergamotto.) 

Gyermek koromban ismertem egy kisded, csíkos, lapos, igen leves, bor
ízű téli kiSrtét. Vágytam azt gyűjteményembe megszerezni. Bold. Glocker ba
rátomtól, kit Enyingen, a hetvenes évek elején meglátogattam volt, kérdezős
ködtem, hogy nem ismeri-e azt a körtét? És Glocker valóban ismerte azt s 
róla 1871-ben, fönebbi német neve alatt ojtóvesszőt is küldött. Nálam a faj-
fán raaig sem teremhetett; mert a fajfa, valószínűleg sérülést kapván gyökér
zetében, folyvást sínylődik és nem képes teremni. Valóban az lesz-e fajom, 
a melyiket én beszerezni sóvárogtam s a melyikről máig sem tudom, hogy 
hazai faj-e vagy külföldi ? nekem már aligha lesz időm maggyözödni. Tannl-
niányozzák az ntánam következők! Annyit mondhatok, hogy fönebb zárjel 
közt kitett német neve alatt, egyetlenegy gyümölcsészeti műben sem találom 
fölemlítve. 

Csíkos nemes kolmár. 
(Passe Colmar panaohé.) 

A ki ismeri a felséges Nemes kolmár körtét*); annak könnyű lesz meg
ismernie a Csíkos nemes kolmárt is; mert ez utóbbi csak olyan változványa 
az előbbinek, mely anyjától csak gyümölcseinek csíkossága által különbözik, 
de egyébb tulajdonaiban vele teljesen azonos. Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam 
a Simon-Lonis testvérektől, Plantiéresból. Nálam csak fajfán van meg és ott, 
a bnjábbnövésű fajok társaságában szenvedni látszik s nem volt képes máig 
sem teremni. Valódi-e fajom? E kérdésre nem tudok még határozott fele
letet adni. 

Leírását, mint a Nemes kolmár leírása mellett teljesen fölöslegest, tud-
tonmial, senkisem közlötte. 

Csíkos Vilmos körte. 
(Williams panaché) 

E munka I. kötetének 259. lapján körülményesen leirt Vilmos körté
nek egy igen szép változványa ez. Egyedül abban különbözik anyjától, hogy 
gyümölcsein széles, zöld és sárga csíkok váltogatják egymást és fája, mi-
kép tapasztalom, kényesebb, mint a Vilmos körtefája. Minden egyébb tulaj
donaiban teljesen egyenlő a változvány az eredetivel. 

*) Leírását lásd e munka I. kötetének 255. lapján. 
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Cumberland. 
Valószinűleg Amerikából származik. Ojtó vessze] ét 1879-ben kaptam a 

Simon-Louis testvérektől, Plantiéi-esból. Nálam még nem termett, de Mező-
Túron, Dörgő Dániel barátomnál, a kihez a faj ojtóvesszőkben tőlem került, 
már bemntatta gyümölcsét, melyet Dörgő tanulmányul nekem küldött el. 
Minthogy fajom ezen első gyümölcse belül férges volt; még nem Írhattam le 
körülményesen. Vártam, hogy majd kapok még róla leírásra alkalmas ép 
gyümölcsöket: de, látom, hogy hasztalan várakozom. Fajom valódiságáról 
teljesen biztos lévén, ezennel bemutatom rövid jellemzésben. 

Gyümölcse elég nagy vagy csak középnagy; alakja csigás körtealaku 
vagy csigás gömbalaku; szára hosszas vagy középhosszú, többnyire közép
vastag, fás, tövénél húsos; kelyhe nyilt vagy félignyilt; bőre kissé vastag, 
de nem kemény, értével kissé zöldessárga; húsa fehér, elég flnom, teljesen 
szétolvadó ; leve igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kelíemes 
fűszeresízü. I. rendű néha csak 11. i'endű csemegegyümölcs. Érik sept. hó folytán. 

Fája. Erőteljes, egészséges, igen edzett; nem korán, de aztán, ha el
érte gyümölcsöző korát, elég bőven termő. 

Körülményesn leírták: L e r o y, Dict. de foinol. I. 608. lapon. 
M a s. Le Verger, Dl. 56. sz. alatt és mások. 

Észrevétel. Méltó, hogy vele kísérletet tegyünk hazánk nagyobb folyó
vizei mellékén vagy a körte tenyésztésre kedvezőbb fölvidéken. 

Dachy uri körtéje. 
(Seigneur Dachy.) 

Nálam e körtefa], melynek fáját Dumortier igen erőteljesnek, vígnövésűnek 
mondja, csak fajfán volt meg és ott csak az ojtás évében nőtt vígan: de az
tán a többi fajok társaságában csakhamar elakadt növésben és szegényesen 
tengődött s végre lassú halállal kimúlt. Mielőtt elhalt volna a faj, megmen
tése végett Petrovay Györgynek is, Budai Józsefnek is adtam róla ojtóvesz-
szőt. Fajom 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől. Valódiságát ki nem 
tanulhattam; mert nem gyümölcsözött s növényzete sem szolgálhatott a 
a valódiság megalapításához biztos támaszul. 

Gyümölcse, Dumortier szerint, elég nagy; rövidcsigás-gulaalaku; szára 
vékony, elég hosszú ; kelyhe nyílt, csaknem a fölszínre helyezett; bőre sima, 
fényes aranysárga; húsa finom, vajszerű; igen leves, czukros, savanykás, igen 
kellemesízű. I. rendű csemege-gyümölcs. Érik oct.; nálunk valószínűleg sep-
temberben. 

Röviden leir-ta: D u m o r t i e r, Ponione tournaisienne. 73-dik lapján. 
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Dávid 
Nevét viseli a Touniay melletti, templeuve-nevi'í canton kertészének, a 

ki niap:r(')l nyerte e fajt. Ojtóvesszejét a Siinon-Lonis testvérektől, Planti-
éresból, 1^74-ben kaptam. Nálam is termett már a jól megerősödött próba
ágon, de nem késő-téli, hanem őszi gyümölcsöt, melyet éjjpen nem találtam 
oli'an jónak, a milyennek Dnmortier állította. Különben a gyümölcs alakja, 
színezete, valamint fajának növényzete is igen jól egyezett Dnmortier le
írásával ; miért is fajom határozottan valódinak állithatom annál is inkább ; 
mert itten termett gyümölcseinek őszi gyümölcscsé való elváltozását vidékem 
meleg éghajlatának, kevésbbé ízes voltát pedig az erötetve érésnek lehet 
betndnom. 

Gyümölcse, Dumor,tier szerint, igen szép gnlaalaku, szára felé szelid 
behajlással elvékonyodó'; szára erős, elég rövid; helyhe igen nyilt; bőre 
értével sárga, napos felén biborpirossal mosott; Imsa fehéres, elég finom, 
roppanós, ánizs-illattal fűszerezett; ehető hnsvét ntán. A Száraz Marczi 
körtével testvér gyümölcs, de későbben érő. Fája nálam is vígan nő. 

Kedvezőbb vidékeken tovább tannlmányozandó. 

Decaisne Henrik. 
(Henri Dooaisno.) 

Kitűnő, szép újdonság. Decaisne, jeles franczia poraolog, igazgatója a 
párisi Mnzenm-kertnek, nyerte a Serruriei'-nevü körte mag '̂airól s elhalt 
testvére nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Kész ojtványban kap
tam meg e fajt Rosenthal bécsi faiskolájából. Nálam is termett már, de 
alakra, nagyságra és érésidőre még nem egyezett fajom azon jellemzéssel és 
ábrával, melyet e fajról Rosenthal katalogja közöl. Valódi-e fajom? ez úttal 
még előttem is kérdés marad. Az alak és nagyság különbözése okát most 
még hajlandó vagyok vidékem mostoha viszonyaiban keresni; az érés időre 
nézve pedig azért különbözhetik fajom; mert Rosenthal a francziákkal ellen
kezőleg Augustusi mondja e köi'tefaj érésidejének és nem sept. octobert. 
Nálam termett gyümölcsei sept. közepétől oct. közepéig értek. Gyümöcsei-
met csaknem kitnnöleg 1. rendű gyümölcsöknek találtam; minél fogva érde
mesnek tartom tovább tanulmányozni és, — ha valódiságáról meggyőződ
tem, — körülményes leírásban is megismertetni. A nálam meglevő gyümöl-
csészeti munkák egyikében sem találom leírását. Idejegyzem róla a „Guide 
pratique" rövid jellemzését. 

„Gyümölcse nagy, kissé hosszas, szabályos termetű, gyöngédpirossal a 
napos oldalán mosott sárgaalapszinü, igen csínos; húsa olvadó, kellemesízfí; 
I. rendű; sept. octoberben érő. Fája igen termékeny. Gyümölcseit apródon-
kint kell leszedni. Ismertetése közölve van a „Revue Horticole" folyóirat 
1873. foly. 31-ik lapján." 

Ez úttal elégnek tartom ennyit mondani el i'óla. 
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De Jonghe kolmárja. 
(Colmar do .Ton^fho; Do Jonghos Colmar.) 

E köi'tefajt De Jonglie, liires belga gyümölcskertész n3'erte magról, 
1857-ben, Brüsselben. Ojtóvesszejét 1870. és 1876-ban, tehát, két ízben is 
megliozattam Reutlingeuböl, a pomologiai intézetből és pedig azért két íz
ben ; inei't nálam a fajtan az első hozatalból termett gjúhnölcsök, — bárha 
legtiibb jellemző vonásnkban egyeztek is a leírásokkal, — nem voltak olva
dók, hanem tömöttes és csaknem roppanó hnsuk volt. A második vessző
hozatal teljesen egyezvén gyümölcsre is, növényzetre is az első hozatallal, 
fajom valódiságában nem kételkedem, de teljes leírásban közleni elmulasz
tottam azért, mert reméltem, hogy kedvező évjárással talán nálam is olvadó 
lesz a húsa, mint Belgiumban, sőt Németországban is. Ebbeli várakozásom
ban csalatkozván, körülményes leírás helyett bemutatom itt rövid jellem
zésben. 

Gyümölcse középnagy, néha jóval nagyobb is, körtealaku, többnyire 
szép szabályos termetű; szára rövides, vastag; kelyhe nyílt; bőre keményes, 
csaknem fénytelen, czitrom-sárga, napos oldalán aranysárga; Imsa sárgás
fehér, finom, olvadó, nálam azonban csak félfinom és félszerint olvadó volt 
mindig; leve bő, néha pedig csak elegendő; igen czukros, kellemes fűszeres 
ízű. I., néha pedig csak II. rendű csemegegytímölcs. Érik sept. oct. Fája 
még nálam is elég erőteljes és _ termékenynek mutatkozott kezdetben: de 
aztán a hosszas szárazságot ez is megsínylette. 

Gyümölcsei szállításra igen alkalmasak levén, megérdemli, hogy nagyobb 
városaink mellett, piaczi elárusitás végett, még az alföldön is bevegyük 
gyümölcsöseinkbe. 

Delfosse Antal. 
(Antoino Dolfosse) 

Grégoire nyerte magról, a hatvanas évek végén, Jodoigneban, (Belgium.) 
Még máig sem vonta magára a gyümölcsészek figyelmét elannyira nem, hogy 
még rövid jellemzését sem találtam közölve sehol. Ojtóvesszejét 1870-ben 
Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől kaptam, a ki a fajt (jrégoiretól 
magától, ajándékba kapta volt. Nálam még csak egy-két hibásan fejlődött 
gyümölcsöt termett, noha pedig fája gyönyörű szép, hatalmas gulaalaku fává 
nevelkedett azóta és termőrügyes peczkekkel oly dúsan van fölruházva, hogy 
mázsa számra teremhetné már a gyümölcsöt. 

Gyümölcse, — a mennyire a hibás•fejlődésű példányok után gyanítom, 
— középnagy; hosszas, hasas csigaalaku vagy tojásdad csigaalaku, szára 
rövides vagy középhosszú, vastag, fás; kelyhe zárt vagy félig nyüt; bőre 
kissé vastag és keménykés, sima, bágyadtan fénylő; színe elején te élénk
zöld ; értével zöldessárga; húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, olvadó; leve 
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bö, czuki'os, kellemesíztí. I. rendű csemegegyümolcs. Ért nálam sept. végén, 
oct. elején. 

Mindössze is ennyi, a mit róla még eznttal elmondliatok. 

Delitsch hájkörtéje. 
(Schmalzbirne von Delitsoh.j 

Németországból származik. Nevét viseli azon községnek, hol régóta 
nagyban el van teijedve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktöl, Jein-
senből. Nálam még nem termett és nem is teremhetett; mer-t vidékem mos
toha viszonyai közé nem illik be. Fajfámon csakhamar beszüntette növeke
dését és előbb elhalt, hogysem teremhetett volna ; de faiskolai ojtványaim 
növényzetéről ítélve, fájom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, Oberdieck szerint, kisded, vagy középnagy, csigás körtealakn; 
szára hosszas vagy hosszú; kelyhe nyilt: bőre sima, fényes, értével zöldes
sárga, napos oldalán pirossal mosott; hnsa kissé sárgásfehér, elég finom, 
porhanyó, félszerint olvadó, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemesizíi. 
II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási- és piaczosgyümölcs. Érik aug. 
közepétől sept. elejéig. Nálunk valószínűleg aug. elején. Beáját Oberdieck 
vignövésűnek és már a faiskolai ojtványokon is gyümölcsözőnek mondja : 
de vidékem mostoha viszonyai közt csak mérsékelt növekedést mutat és a 
hosszantartó szárazságban rendszerint sínylődik. 

Körülményesen, tudtommal, csak Oberdieck irta le az „Illnstr. Hand-
hich der Obsthinde^'- VII. kötetének 317-ik lapján. 

Kellőleg nyirkos talajban tegyünk vele kísérletet ! 

Dubost vadoncza. 
(Bosi Duboít.) 

A Vadaszkörte magjáról nyerte Parisét, jeles franczia gyümölcsész, a 
ki több jeles körtefajjal gazdagította Pomona birodalmát. Ojtóvesszejét 
1877-ben kaptam Boisbuneltól, Rouen-ból. Nálam még nem termett: de nö
vényzete után ítélve, fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, hasas és igen tompa csiga-
alaku, rendszerint buczkosfölületü; szára rövides, középvastag ; kelyhe nyilt 
vagy félig nyilt; bőre kissé vastag, aranysárga; húsa fehéi-, áttetsző, fél-
finom, de olvadó ; leve igen bö, czukros, zamatos, igen kellemes. II. rendű 
csemegegyümölcs. Érik tél elején és eltart márcziusig. Fája igen alkalmas 
léczezet melletti művelésre; igen termékeny, rendszerint csomósán terem. 
Vesszei vékonyak, hajlékonyak. 

Körülményesen leírták : Mas, Le Verger I. 13-ik szám alatt. 
Le roy , Dict. de pomol. I. 268. lapon. 

Kellőleg nyirkos talajban, hiszem, hogy tenyésztése nálunk is nyere
séges leszen. 
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Dubuisson vajoncza. 
(Beurró Dubuisson.) 

E körteíajt Dubuisson Tzidoi", jolaini gyümölcskertész nj'erte Bel
giumban, I8'Í2 körül. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvé
rektől, Plantiéresból. Nálam a fajfán, a hová ojtottam, mielőtt teremhetett 
volna, bevégezte sínylődő életét: de, mielőtt elhalt volna, Petrovay György
nek is, Budai Józsefnek is juttattam róla ojtóvesszőt. Se gyümölcsei, se nö
vényzete után nem tanulványozhatván fajomat, valódiságát illetőleg, mitsem 
szólhatok ez úttal. 

(ryümölcse, Dumortier szerint, igen nagy, hosszas, vastag, szabálytalan 
kúpalakú; szára rövid, vastag; kelyhe félig nyilt; bőre sárga, napos olda
lán néha pirossal színezett; húsa finom, vajszerű, czuki'os, gyöngéden fű
szeres, igen leves. I. rendű csemegegyümölcs. Érik jan. febr. Fája erőtel
jes, termékeny. 

Eöviden leirta: D u m o r t i e r , Pomone touniaisiemte, 159-dik lapján. 
Mások tudtommal még nem irták le. 

Dumortier vajoncza. 
(Beurrd Dumortier; Dumortier's Buttcrbirn.) 

Van Mons nyerte magról 1818. körül. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Fajfámon a többi fajok társaságá\)an nagyon hátra 
maradt növekedésében: de azért termett néhány ízben, hanem kisded gyü
mölcsöket, melyek az ezen fajról Jcözlütt, egymással töl)b pontban ellenkező 
leírásokkal nem egyeztek jól. Növényzetét nem hasonlíthattam össze a leírá
sokkal ; mert láttam, hogy probaágam nem mutat normális tenyészetet, hanem 
csak sínylődik a fajfán. Faiskolai ojtványt, hogy a növényzetet arról tanul
mányozhattam volna, bokros elfoglaltatásom közepette véletlenül elmulasz
tottam nevelni belőle és így fajom valódisága még folyvást bizonytalan előttem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középuagy, néha nagyobb is, inkább 
vagy kevésbbé tompa-csigaalaku; szára középhosszú, vékony vagy közép
vastag; kelyhe nyilt; bőre sárgás-zöld; húsa fehér vagy fehéres, finom, 
olvadó; leve bő, igen czukros, igen kellemes fűszeresízü. 1 rendű csemege
gyümölcs. Érik sept. végétől, dec. elejéig. 

Körülményesen leírták : 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obsth. V. 317. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 354. és mások. 

Kedvezőbb viszonyok közt tovább tanulmányozandó. 

Durieux-né. 
(Madame Durieux.) 

Belgiumból származik, Geest-st-Remy-ben 1845-ben nyerte Bivort Sán
dor azon magonczokról, a melyeket Van Mons halála után, ennek örököseitől 
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megvett. Nevét viseli Bivort egyik ügytársa, Durienx nejének. Ojtóvessze-
jét 1874-ben a Simon-Loiűs testvérektől és 1879-ben Leroytól, Angersböl 
teljesen egyezöleg kaptam meg. Nálam a fajfán termett is egy ízben, de nem 
rendes fejlődésii gyümölcsöt: hanem aztán, a nagy szái'azságban annyira szen
vedett fajfám, mely bii'sre volt ojtva, hogy a rá ojtott fajokkal együtt csak
hamar elpusztult. Faiskolai ojtványom növényzetéről itélve bizom benne, hogy 
fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy középnagy, többnyire liasas 
és inkább vagy kevésbbé tompa csigaalaku; szára hosszas vagy középhosszú, 
elég vastag, fás; kelyhe zárt vagy félig nyilt; bőre értével világossárga 
itt-ott fahéjszín rozsda foltokkal behintve; húsa fehéi'es vagy sárgásfehér, 
finom, olvadó; leve bő, czukros, igen kellemes l)ei'gamot-izzel. I. rendű cse
megegyümölcs. Erik oct. nov. Fája erőteljes, sugár gulaalaku, igen termé
keny. Nálam megsínyli a tartós szárazságot ez is, mint sok más körtefaj. 

Körülményesen leírták: B i v o r t , Atmal. de pomol. IV. 7. 
L e r 0 y, Dkt. de pomol. II. 377. 
Mas. Pomol. ghúrale, VI. 141. 
J a h n, lllustr. Handb. dcr Obstk. V. 475. 

és mások. 
Megérdemli, hogy kellőleg nyirkos talajban, tehát kedvezőbb \'iszonyok 

közt, tovább tanulmányozzuk. 

Edvard apát. 
(Abbé Edouard.) 

E körtefaj anyafája, mikép Leroy, Bivoi't Sándor után irja, a Van 
Mons faiskolájából került: tehát Van Mons nyerte magról, de csak Van Mons 
halála után, 1848-ban gyimiölcsözött elöszöi'. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam 
Leroy gyümölcstelepéröl, Angersból. Nálam még nem termett; de nem is 
teremhetett; mert vidékem mostoha viszonyai közt ez a faj is előbb veszíti 
el gyümölcspeczkeit, hogysem ezek gyümölcsöt hozhatnának. Növényzete után 
itélve azonban fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, Leroy szerint, középnagy, szabályos, tompa csigaalaku; szára 
rövid, vékony; kelyhe kicsi, félig njdlt; bőre zöldessárga, itt-ott rozsdafol
tos; húsa igen fehér, félflnom, félszerínt olvadó; leve igen bő, édes, czukros, 
illatos. II. rendű csemegegyümölcs. Erik nov. elején. — Fája egészséges és 
elég termékeny. 

Körülményesen leírták : L e r o y , Dict. de pomol. I. 82. 
Mas, Le Verger, I. 117. és mások. 

Meg kell itt jegyeznem, hogy Mas leírása lényeges vonásokban tér el 
Leroy leírásától és így aligha ugyanazon egy fajt írták le mindketten. Leroy 
leírása a növényzetet illetőleg inkább rá illik az én fajomra, mintsem az előbb 
említett gyümölcsészé. 
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Enghien-i bronzos. 
(Bronzée d' Enghien.) 

E köiiefajt De-.Tonglie, belga gytimölcsész fedezte föl Enghienben s kez
dette eltei'jeszteni. Ojtóveszejét 1870-beii kaptam Reutlingenböi, Dr. Lucas-
tól. Fajfámon több ízben termett mái', de vidékem mostoha viszonyai közt 
annyi fanyarságot szedtek magukba gyümölcsei, hogy a fajt, melynek való
diságáról meg vagyok győződve, további tanulmányra méltónak sem tar
tottam. Közlöm itt rövid jellemzését. 

Gyümölcse középnagy, tojásdad körtealaku, elég szabályostermetü; szára 
hosszú vagy hosszas; kelyhe félig nyilt; bőre kissé vastag, fahéjszin rozs
dával csaknem teljesen bevont, alapszíne zöldessárga, napos oldalán bronzos 
pirossal mosott; húsa sárgásfehér, elég finom, tömöttes, olvadó; vagy félsze
rint olvadó; leve bő, czukros, savanykás, kevéssé fűszeres és némely helyütt 
száraz évjáráskor, észrevehetöleg fanyar. ,11. rendű csemege-, de néha csak 
konyhai használatra alkalmas gyümölcs. Erik dec. jan.; nálam oct. hó foly
tán. Fája edzett, igen termékeny: gyümölcsei igen jól álljákhelyöket a fán. 

Körülményesen leírták: D e-J o n g h e, llbtstr. Monatshe/te, 1869. évf. 
166. lap. 

Mas, Pomol. générale, V. 171. 

Esperen uri körtéje. 
(Seigneur d' Esperen; Esperens Herrenbirne.) 

E jeles körtét Esperen őrnagy nyerte magról, 1827-ben, Malines-ban 
(Belgium). Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam 
még nem termett: de növényzetéről ítélve, fajom valódiságában nincs okom 
kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja 
kissé változó, majd hasas és tompa csigaalaku, majd tojásdad vagy göm
bölyű ; szára rövid, vastag, húsos; kelyhe nyílt; bőre finom, értével zöldes
sárga vagy szalmasárga; húsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen -finom, 
teljesen szétolvadó ; leve igen bö, igen, czukros, igen .kellemes, füszeresízű. 
Kitünőleg I. rendű csemege-gyümölcs. Erik sept. végén oct. elején. Nálunk 
valószínűleg aug. végén, sept. elején. Fája elég erőteljes, korán és igen 
bőven termő. Léczezet melletti művelésre mindenütt igen alkalmas: de szá
las fának csak védett helyre való; mert gyümölcseit az erősebb szelek le
szoktak tizedelni. 

Körülményesen leírták: L e r o y , did. de pomol. I. 247. 
M a s , Le Verger, III. 9. szám alatt. 
Oberd ieck , Ilhistr. Hatidb. der Obstk. II. 

409. és sokan mások is. 
Körtetenyésztésre kedvező viszonyok közt, méltó, hogy tovább tanul

mányozzuk s mint világszerte elterjedt és átalánosan dicsért gyümölcsöt, 
körülményesen leírjuk és eltérjeszszük. 
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Everard ízletese. 
(Dólioes Everard.) 

Dumortier szerint e finomízű körtét Everard Gábor nyerte 1840 körül 
Tournay vidékén, Belgiumban. ' Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-
Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam még máig sem termett. Nem való 
vidékemre; mert az itteni mostoha viszonyok közt csak kinosan tengő
dik, és az ilyen fának, még a legkedvezőbb évjárással sem lehet, ter
mése. Nálam csak fajtán levén meg ezen körtefaj, melynek ekkoráig nö
vényzetét sem liasonlithattam össze a leírásokkal, nem tudhatom, hogy fajom 
valódi-e, vagy sem ? 

Dumortier szerint, gyömölcse középnagy, gömbölyded csigaalaku, szára 
rövid, kelyhe kicsiny, törékeny osztványokkal; bőre aranysárga, finom, sínia; 
húsa olvadó, vajszerű, igen leves, illatos. I. rendű csemege-gyümölcs. Érik 
october hónapban. Fája mérsékeltuövésű, igen termékeny. 

Körülményesen leirták: D u m o r t i e r, Pomone Tournaisienne 77-diklapján. 
Mas, Poinol. généra/e, III. 183. 

Megjegyzem itt, hogy Mas leii'ása a nö\'ényzetet illetőleg lényeges voná
sokban különbözik a Dumortier leírásától. 

Fideline. 
E körtefaj ojtóvesszejét 1873-ban, ajándékban kaptam a Simon-Louis 

testvérektől, Plantiéresból. Nálam még nem termett és nem is teremhetett; 
mert vidékem mostoha viszonyai közt fája is csak kinosaii tengeti életét. 

Valódi-e fajom ? e kérdésre nem lehet felelnem, mert e faj útlevelét 
vagyis körülményes leírását melylyel fajom összehasonlíthattam volna, a 
nálam megleA'ő gyümölcsészeti művek egyikében sem találom. 

A,,Guíde pratique" csak rövid jellemzését közli ekképen: 
„Gyümölcse középnagy vagy elég nagy; szabálytalan tojásalaku, szürkés 

zöld ; húsa gyöngéd, olvadó, czukros, igen illatos. I. rendű; érik december
ben. Fája igen erőteljes igen termékeny." 

Kedvező viszonyok közt tovább tanulmányozandó. 

Figuier-i szép. 
(Bello du Figuier.) 

E köi'tefajt, Leroy szerint Eobert és Moreau, angersi kertészek nyer
ték magról 186()-ban. Nevét viseli azon helyiségnek, a hol magról kelt. Ojtó
vesszejét 1874-ben a Simon-Lonis testvérektől és 1879-ben Leroy faiskolája-
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ból, A.ngersból, teljesen egyezőleg kaptam meg. Nálam is termett már a faj
fán, a Simon-Louis testvérektől került fajom de csak apró és olyan gyümöl
csöket, a melyekre éppen nem illet a „szép"-elnevezés. Ez volt az oka, hogy 
nem bíz\'a fajom valódiságában újból is meghozattam azt Leroytól is. Mikép 
növényzetéről látom, fajom valódiságában nem leliet kételkednem. Első ter
mése azért külömbözlietett a leírástól; mert a fajfán, a hová kezdetben ,ol
tottam, a többi fajok társaságában csak kínosan tengődött ez a faj. Álló 
helyére kiültetett ojtványom vígenyészetet mutat: de termőre még nem for
dult eddig. 

Gyiünölcse, Leroy szerint, nagyobb a középszerűnél; alakja tojásdad 
buczkosfölületü; szára rövid, vastag; kelyhe nagy, nyilt;bőre érdestapintatu, 
zöldes vörhenyes, világosbarna rozsdával sűrűn behintett; húsa fehér, finom, 
igen olvadó; leve igen bő, czukros, savanj^kás, fűszeres. I. rendű csemege-
gyümölcs. Erik dec. jan. — Fája erőteljes, elég termékeny. 

Körülményesen leírta: Le i 'oy , Dict. de ponwl. I. 199. Mások tudtom
mal még nem irták le. 

Flon esperese. 
(Doyenné Flon ainé; Flon's Deohantsbirn.) 

E jeles körtét az idősbik Flon, angersi kertész nyerte magról, az öt
venes évek vége felé, de csak 1864-ben kezdett forgalomba jönni. Üjtóvessze-
jét 1881-ben kaptam Bencsik György barátomtól, Szarvas-Gedéről. Faisko
lai csemetére ojtottam, melyet készakarva hagytam a faiskolában, re
mélve hogy ott kevés idő múlva gyümölcsöt hoz, és akkor bemutathatom 
a fajt körülményes leírásban is; most azonban látom, hogy az elsűrüdött fa
iskolában, hasztalan várok gyümölcsöt ojtványaímról; tehát a fajt, melynek A-a-
lódiságáról, növényzete után teljesen meggyőződtem, ezennel bemutatom rö
vid jellemzésben. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy, inkább vagy 
kevésbbé szabályos gömbalaku; szára rövid, vastag, húsos; kelyhe félig 
nyílt; bőre kissé érdestapintatu, világos-sárga, napos felén vörhenyessel szí
nezett; húsa fehér, finom, igen olvadó; leve igen bő, igen czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes, ffíszeresízű. I. rendű csemege- és háztar
tási gyümölcs. Erik nov. jan. Nálunk valószínűleg oct. nov. lesz az érés
ideje. — F á j a nálam csak mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett. A 
leírások szerint igen termékeny. 

Körülményesen leirtílk : Leroy, Dict. de poritól. TI. 65. 
Lauche, I-terErgMisungsband, ect. 421. lapján. 

Megérdemli, hogy tovább tanulmányozzuk s honi nyelvünkön is bemu
tassuk körülményes leírásban is. 

2G* 
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Franc-Réal. 
Régi g-yümölcs. Többféle, iiév alatt, ='0 mindenfelé el van már terjedve 

a világon. Ojtóvesszejét 187l-ben kaptam Obeidieektól, Jeinsenbül. Nálam 
is több ízben termett már a fajfán : de leírásra alkalmas, hibátlan fejlíidésű 
példányt, még egyet sem kaphattam róla. (Tyümölcseí, növényzete jól egyez
tek a leírásokkal és így fajom valódisága kétségtelen. 

Hibátlan ])éldányokat, mint mondám, nem kaphatván i)róbaágamról, 
mely most már növésében teljesen megállapodott, ezúttal csak rövid jellem
zését közölhetem e fajnak. 

Gyümölcse középnagy, néha pedig jókora nagy; alakja változó, több
nyire azonban göjnbölyded csigaalaku, bnczkosföliiletü; szára rövid vagy 
rövides, elég vastag; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre keménykés, hal
vány-sárga, napos felén csaknem arany-sái'ga; húsa fehér vagy sárgás-fehér, 
elég tinóm, roppanós vagy csak félszerínt olvadó, leve elegendő, czukros, 
savanj'kás, elég kellemesízű. Aszalványuak vagy, egyébb háztartási czé-
lokra inkább alkalmas, mint nyers csemegének. Erik novembertől tavaszig. 
Fája nálam csak mérsékeltnövéstí, de egészséges és igen edzett. Körte
tenyésztésre kedvező viszonyok közt, a leírások szerint, szerfölött termékeny. 

Körülményesen leírták : Oberdieck, Uhistr. Haiidb. der öfo/zi. V. 149. 
Leroy, Dict. de pomol. II. 174. 
Mas, Pomol. générale. ]. 189. és sokan mások is. 

Franczia császári herezeg. 
(Piinco Iinjeiial do Fiance : KaisoHichor Priiiz.) 

E körtefajt Grégoire nyerte magról, 18.ö0-ben, Jodoigneban. Ojtóvesz-
szejét 1877-ben kaptam Boísbnneltól, Rouenból. Nálam még nem termett a 
fajfán, a hová ojtottam : de nem is teremhetett; mert a többi fajok tái'sa-
ságában csakhamar megakadt növekedésében; kérge repedékes és pörsögéses 
lett ugy annyira, hogy most már végelgyengülésben meg is halt. **) Se nö
vényzetét, se gyümölcsét nem tanulmányozván, fajom valódisága bizonytalan 
előttem. Most már az utánam következőkre marad fajom tanulmányozása, s 
ha netalán hamis fajnak bizonyulna, annak újból való megszerzése is. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja 
szabálytalan tojásdad vagy tompa kúpalakú; szára rövid, vékony, fás, barna; 
kelyhe nyílt; bőre világos czitromsárga, napos felén csaknem aranysárga; 
húsa fehér vagy sárgás-fehér, íinom, olvadó vagy félszeiint olvadó; leve bő, 
czukros, savanykás, iüszeres. I. rendű és néha csak II. i'endtí csemegegyü
mölcs. Érik sept. oct. Fáját a leírásuk erőteljesnek és tei'mékenynek mondják. 

*) A „Guide pratiij^ue" 24-féle liasonnevét számlálja el : do e hasonnevek napjaink
ban már mind elavultak és nem használatosak. 

*"*) Még mielőtt elhalt volna próbaágain, ojtóvesszöt adtam róla Petrovay György
nek is I Budai József öcsónmok is. Náluk, hiszem, hogy él és megkapható e faj. 
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Körölméuyesen leírták: B i v o r t, Anna!, de pomol. VI. 81. 
Leroy, Dict. de pomol. II. .554. 
Mas, Pomol. gtmrale. VII. 103. 
Lauclie, Erster Erganzungsband, 499. lai)ján. 

Franczia muskotály. 
(Französiche MuskatoUor) 

Származása bizonj'talan. Diel, a ki először irta le, Hollandból kapta e 
fajt. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több izben 
termett nálam is, de, vidékem mostoha viszonyai közt mindig olyan gyü
mölcsöket, a melyekben hiányzott a mnskotályosság és a melyek ízük bá-
gyadtság'ánál fogva nem ösztönöztek ari'a, hogy e fajt bővebben tanulnrányoz-
zam. Fajom különben mind gyümölcsei, mind növényzetére nézve valódinak 
látszik. Kedvező viszonyok közt tovább tanulmányozandó. 

Gjmmölcse, a leirások szei'int, középnagy, gömbölyded csigaalaku; szára 
középhosszú; kelyhe nyilt; bőre sima, ledörzsölve tényes, zöldes-sárga; húsa 
szép fehér, leves, édes, de kevéssé fűszeres. II. rendű csemegeg-yümölcs. 

Fája elejénte vígan, később csak mérsékelten növő, elég edzett, korán 
és bőven termő. 

Körülményesen leírták : D i e l , Kernobstsorten IV. 55. 
Schmidt, Jllustr. Handb. der Obstk. II. 2J1. 

és mások is. 

Gilles vajoncza. 
(Beurré Gilles) 

E kitűnő körtét, Dumortier szerint, Gilles Adolf nyerte magról, az 
ötvenes években. Antoingban, Tournayhoz közel, Belgiumban. Ojtóvesszejét 
187;:5-ban ajándékban kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Vidékem mostoha 
viszonyai közt sem a fajfán, sem a faiskolában uem tenyészik vígan: de 
termés többszín- mutatkozott már rajta nálam is. Gyümölcseit azonban min
dig idő előtt pusztították itt el a kártékony rovarok. Növényzete után ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Dumortier szerint nagy, szabálytalan gulaalaku; szára elég 
hosszuj görbe; kelyhe középnagy; bőre sima, fényes sárga; Injsa igen finom, 
igen leves, czukros, fűszeresízfí. I. rendű csemegegytimölcs. Érik nov. dec. 

Fája elég ei'őteljes, kuszált lombozatú, igen termékeny. 
Körülményesen tudtommal még senkisem irta le. Dumortier a Pomone 

Tournaisienne-czímű munkája 149. lapján elég bőven jellemezte. 
Kedvezőbb viszonyok közt tovább tanulmányozandó. 
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G i r a m. 
E körtefaj Francziaországból származik. Gers megyében, a Nogaro mel

letti Urgosse község-ben, véletlenül kelt magról, egy odavaló Giram-nevü bir
tokos kertének kerítésében. Üjtóvesszejét 1874-beu kaptam a Simon-Louis 
testvérek liires gyümölcstelepéröl, Plantiéresból. Nálam is termett volna már 
a fajfán: de gyümölcseit vagy a rovarok pusztították el mindig, vagy a szél 
verte le idő előtt. Minthogy fajiam, a melyre ojtva volt, a ráojtott fajokkal 
együtt elhalálozott; most már nálam csak egy faiskolai ojtványban van meg 
ez a faj, melynek valódiságában nem lehet kételkednem. 

Gyümölcse, a leírás szerint kisded vagy csaknem középnagy, tojásdad 
csigaalaku; szára középhosszú, kissé vastag, fás; kelyhe nyilt, csillagalakn-
lag szétterülő osztványokkal; bőre kissé vastag és keménykés sárgás zöld, 
napos felén aranysárga; húsa fehéres, finom, teljesen szétolvadó; leve igen bö, 
igen czukros, fűszeresizű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik aug. elején. Fája 
vígnövésü, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta: Mas, Le Verger, 11. 151. lapon. Mások tudtom
mal még nem irták le. 

Szállításra is alkalmas gyümölcsei végett megérdemli, hogy kedvezőbb 
viszonyok közt tovább tanulmányozzuk. 

Grand-Soleil. 
(Sonnenbirn.*) 

E körtefajt Esperen őrnagy nyerte magról, Malinesban (Belgium). Mint
hogy az anyafa Esperen kertében egy, Grand-Soleíl-nevü sörház fala mellett 
nevekedett föl; Esperen e sörház nevéről keresztelte el. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Reutlingenből, a Pomol. intézetből. Nálam még nem termett, de nem 
is teremiietett; mert egyetlen ojtványom e fajból a faiskolában, nagy fák 
közelébe esvén, csak kínosan tengeti ott életét. Nem mutat noi-malis tenyé-
szést; minélfogva a leírásokkal sem egyezhetik jól. Fajom valódiságáról nem 
volt eddig módom meggyőződést szereznem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kúpos körte-alaku • vagy tojásdad csiga
alaku; szára rövid, vastag, húsos; kelyhe nyílt; bőre vastag, érdes, fahéjszín 
vagy vörhenyes rozsdával csaknem teljesen bevont; húsa fehér vagy sár
gásba játszó fehér, elég finom, olvadó vagy félszerínt olvadó; leve bő, czuk
ros, igen kellemes fűszeresizű. I. rendű, néha pedig csak II. rendű csemege
gyümölcs. Erik nov. dec — Fája elég erőteljes és elég termékeny. 

Körülményesen leírták: B i v o r t , Annál, de ponial. V. 93. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 233. 
Mas, Le Verger, I. 149. 

J a h n, Illustr. LIandb. der Obstk. V. 131. és 
•többen másak is. 

*) Hazai gyümölcsészetünk irodalmában készakarva tartottam meg e gyümölcs 
fi'anczia nevét, mely tulajdonneve azon helynek, a hol e gyümölcsfaj született és nem 
utánoztam a németeket, a kik a tulajdonnév utolsó, „Soleil", tagjából, mely „nap"-ot je
lent, olég ügyetlenül Napkörtét csináltak. 
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Graslin. 
E körtefaj Francziaországban, a Graslin-család malitournei birtokán, 

véletlenül fedeztetett föl. Bretonneau, toursi orvos kezdette elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 187:<-ban, ajándékban kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam 
is termett több ízben a fajfán: de leirásra alkalmas példánj'okat eg3 ŝzer sem 
kaphattam róla. Fajom valódiságáról azonban ugy gyümölcsei, mint növény
zetéről Ítélve meg vagyok győződve. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
változó, többnyire azonban hasas tojásdad; szára rövides vagy középhosszú; 
kelyhe nyilt vagy félig nyilt; bőre vastag, keménykés, sima, elég fényes, 
bágj'adt zöldessárga, napos felén narancsvörössel színezett; Imsa fehéres vagy 
sárgásba játszó fehér, finom, tömöttes, olvadó; leve bő, czukros, gyöngéden 
savanykás, igen kellemes, füszeresízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik 
septembertöl novemberig. — Fája mérsékelt-növésü, de egészséges és ed
zett; elég korán és bőven termő. 

Körülményesen leírták: Ma s. Le .Verger, III. (őszikörték) 155. sz. alatt. 
]j e r 0 y, Dict. de poniol. TI. 235. 
0 b e r d í e c k, Illnstr. Handb. der Obstk. VIII. 

343. és mások. 

Grégoire Henrik. 
(Henri Grégoire.) 

Grégoire nyerte magról. Még napjainkban is (jlyan újdonság, melyet 
körülményes leh-ásban, tudtommal még senkisem ismertetett, meg. Rövid jel
lemzését közli a „Guide ])rati(iue" a 96-ik lapon, mely szerint „gyümölcse 
középnagy: kitünöleg I. rendű; érik nov. dec. Fája erőteljes és termékeny." 
Ennyi mindössze is, a mit felöle könyveimben fölfedeztem! Ojtóvesszejét még 
1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek a fajt 
ajándékban küldötte meg maga, Gtégoire Jodoigneból. ^ Valódi-e fajom? E 
kérdésre még most nem felelhetek; mert nálam még nem temnett, bárha a 
fajtán több ízben is kötött már gyümölcsöt. Ugy látom, hogy a fajfán, a 
bujább növésű fajok mellett csak mérsékelten nő. 

Kedvezőbb viszonyok közt tovább tanulmányozandó. 

Grégoire Leó. 
(León Grégoire.) 

E körtefajt is dírégoire nyerte magról, az ötvenes évek elején, Jodoig-
neban. Ojtóvesszejét 1869. és 1870-ben, két ízben is megkaptam Veress Ferencz 
fényképésztől. Kolosvárról. Néhány ízben termett már nálam is a fajfán: de 
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gyümölcsei, mielőtt bonczoló asztalomra kerülhettek volna, mindig idő előtt lábra 
keltek, eltűntek a fáról. Növényzetéről Ítélve, fajom valódiságában nincs 
okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja vál
tozó, többnyire azonban csigaalaku vagy tojásdad l;örtealaku; szára hosszas 
vagy középhosszú, fás; kelyhe nyilt vagy félignyilt; bőre vastag, érdes ta-
pintatu, homályos sárga, hálózatos rozsdával szakadozottan behintett. Húsa 
fehéres vagy sárgásfehér, finom vagy félfinom, olvadó vagy félszerint olvadó; 
leve bő, inkább vagy kevésbbé czukros és fűszeresízü. Néha I. rendű, néha 
pedig csak 11. rendű csemegegyümölcs. Érik oct. jan. — Fája lassunövésü 
elég edzett; kedvező viszonyok közt elég termékeny. 

Körülményesen leírták: B i v o r t , Annál, de pomol. IV. 63. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 332. 
Mas, Pomol. générale. V. 117. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. V. 529. 

Grégoire-né. 
(Madame Grégoire.) 

E jeles körtét Grégoire nyerte magról, Jodoigneban (Belgium) és neje 
nevéről elkeresztelve 1860 körül kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1870-
ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, a kinek a fajt aján
dékban küldötte meg Grégoire. Nálam is termett a fajfán a 70-es évek ele
jén: de akkor még csak annyit jegyzettem föl róla, hogy a „fajom alkalma
sint valódi". Fajfámon aztán, a többi, bujább növésű fajok társaságában," 
melyek vidékem mostoha viszonyaival jobban megbirkóztak, csakhamar elhalt 
a próbaág. A faj nálam csak egy, most már nagyra nőtt fák árnyékába ju
tott, faiskolai ojtványon van meg. Növényzete után ítélve is, hiszem, hogy 
fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, elég nagy, hosszas tojásdad vagy tojás
dad körtealaku, szép termetű; szára hosszas vagy középhosszú, elég vastag, 
fás; kelyhe zárt vagy félignyilt; bőre elég vastag, sima, zöldessárga, itt-ott 
rozsdapettyes; húsa sárgásba vagy zöldesbe is játszó fehér, Bivort szerint, 
rózsaszínű, — finom, olvadó; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, 
igen kellemes, fűszeresízű. I. i'endű csemegegyümölcs. Érik oct. uov. Nálunk 
az alföldön valószínűleg sept. oct. —• Fája nálam csak mérsékelten növő, de 
egészséges és elég edzett; kedvező viszonyok közt vígnövésü és termékeny. 

Körülményesen leírták: B i v o r t , Annál, de pomol. VIII. 97. 
0 b e r d í e c k, Illustr. Handb. der Obstk. pót

füzetének 95-dík lapján. Mások tudtommal még nem írták le. 

Haffner vajoncza. 
(Beurré Haffner; Haffiier's Butterbirn.) 

Nürnberg mellett, Kadolzburgban fedezték föl a Haffner testvérek, a kik 
ugyanott jeles faiskolával bírtak annak idejében. Ojtóvesszejét 187l-ben kap-
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tam Obenliecktól, Jeinsenböl. Nálam, a jól megerősödött próbaágon, még egj'et-
len egy gyümölcsöt sem termett; mert vidékem mostoha viszonyai közt gyü
mölcseit, kötődésük után, csakhamar el szokta hullatni. Növényzetéről Ítélve, 
fajom valódiságáról nem lehet kételkednem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, tojásdad körtealaku ; szára 
rövides vagy középhosszii, fás ; bőre kissé vastag és érdestapintatu, zöldes-
sárga vagy szalmasárga; napos felén pirossal színezett, sűrűn rozsdafoltos; 
húsa fehér vagy sárgásfehér, elég finom, olvadó; leve bő, igen czukrqs, finom 
savanyúval emelt, igen kellemes-ízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik oct. 
nov. Nálunk az alföldön valószínűleg sept. hó folytán. Fája vígnövésü, egész
séges, edzett; a leírások szerint rendkívül termékeny. 

Köriilmériyesen leírták: J a h n , Illiistr. Handb. der Obstk. II. 283. 
Mas, Le Verger. III. 37. szám alatt. 

Haller gróf bordása. 
(Grraf Haller 's gerippte Birne.) 

Magról nyerte a gyümölcsészet iránt melegen érdeklődő Haller gróf 
Erdélyben, Segesvár melletti várkertében, a hatvanas években. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Keutlingenböl. Nálam is termett már: de vidékem mostoha 
viszonyai közt csak apró és nem bordás gyümölcsöket. Fajom valódiságáról 
azonban meg vagyok győződve; mert Erdélj'böl vagy két példányt kaptam 
egy ízben mutatóul e fajból és az én apró gyümölcseim színre és ízre nézve 
teljesen egyeztek az Erdélyből kapott gyümölcsökkel. Ugy látszik, hogy a 
fajt jellemző bordásságot csak kedvező viszonyok közt képes megtartani. 

Gyümölcsét II. rendű csemegegyümölcsnek találtam. Erik oct. nov. 

Hardenpont csíkos vajoncza. 
(Bűurré d' Harden2)ont panachó )tf 

E körtefaj sem egyébb, mint olyan változványa a Hardenpont vajon-
czának, mely ettől csak anuyiban különbözik, hogy gyümölcsén, egymással 
váltakozó, zöld és sárga, széles csíkok nyúlnak végig és e csikozat a fa 
vesszeinek kérgén is jelenkezik. Kinek köszönhetjük e szép változvány meg
örökítését vagy inkább állandósítását? E kérdésre könyveimben nem talál
tam feleletet. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Reutlíngenböl, Dr. Lucastól. 
Nálam is termett már a faj fán. Fajom valódisága kétségtelen. 

A Hardenpont vajoncza többször, mint nem, kitűnő jó gyümölcs : de 
szépségre nem vetekedhetik leányával,' a Hardenpont csíkos vajonczával. Ad
junk helyet ennek is, annak is kérteinkben! 
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Hébé. 
Amerikából származik. Summer Vilmos, pomaiia-i faiskolatiilajdonos 

nyerte valósziuűleg az Angoulémei lierczégnö körte magvairól. Az anyafa 1860-
baii fordult termőre s 1866-baii került forgalomba. Ojtóvesszejét több hely
ről is, egyezőleg kaptam meg 1873-tól 1879-ig-. Nálam is több ízben termett: 
de vidékem mostoha viszonyai közt kisebb és kevésbbé ízletes gyümölcsöket 
hozott, mint, amilyeneket a leírások szferint teremnie kellett volna. Fajom 
valódiságában ugy gyümölcsei, mint növényzete után Ítélve, nem lehet ké
telkednem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy igen nagy; alakja gömböly
ded csígaalaku, szabálytalanul boltozott buczkosfölületü; szára rövid, vas
tag, hnsos ; kelyhe nyílt; bőre czitromsárga; húsa fehéres vagy sárgásba 
játszó fehér, finom, olvadó;,leve bő, czukros, savanykás, igen kellemesízíi. 
1. rendií csemegegyümölcs. Erik nov. dec. Nálam sept. végén, oct. elején. — 
Fája csaknem bujanövésíí egészséges, edzett, termékeny. 

Körflbnényesen leírták: L e r o y, Dict. de pomol. 11. 268. 
L a u c h e, Erster Ergi'mzungsbandect. 471. lapján. 

Megérdemli, hogy kedvező viszonyok közt tovább tanulmányozzuk. 

Henkel vajoncza. 
(Beurré Henkel; Bödiker's Butternbirn.) 

Magról nyerte Van Mons, a kitől Oberdieck név nélkül kapott e fajról 
ojtó vesszőt. Minthogy Oberdieck gyümölcseit kitünöeknek, a Napóleon vajon-
czával vetekedőknek találta; azt hívén, liogy e fajnak valóban nincs is még 
neve, Bődiker, német gyümölcsész nevéről keresztelte el és e név alatt írta 
le körülményesen. Később azonban megtudván eredetileg kapott nevét is, az 
Illustr. Mouatshefte 1871-dik évf. 326-dik lapján, a fönebbi, eredeti nevét 
visszaállíttatni kéri. Ojtóvesszejét 187()-ben kaptam Oberdiecktól, Jeínsenböl. 
Nálam is tei'mett a fajfán csakhamar: de máig sem írhattam le körülménye
sen ; mert fajom a fajfán csakhamar elpusztult, faiskolai, több éves ojtvá-
iiyomról pedig még eddig nem kaphattam leírásra alkalmas példányokat. Mint
hogy fajom határozottan valódi; ezennel megismertetem rövid jellemzésben. 

ÍTyümölcse középnagy, néha valamivel nagyobb is, kisebb is; alakja 
rendszerint hasas csígaalaku; szára középhosszú, elég vastag, fás; kelyhe 
nyílt vagy félignj'ílt; bőre sima, világossárga, itt-ott rozsdafoltos; húsa sár
gásfehér, tinom, teljesen szétolvadó; leve igen bö, czukros, finom savany-
nyal emelt, igen kellemesízű. I. i-endü vagy kitünőleg 1. rendfí csemege gyü
mölcs. Erik nálam sept. második felében; liüvösebb tájakon november végéig 
is eltart. Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és edzett; mikép próba ágam
ról tapasztaltam; korán és bőven termő. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Illustr. Hatidb. der Obstk. II. 
303. Mások tudtommal még nem írták le. 

e 
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Hertrích bergamotja. 
(Bergamotte Hertrich; Hei'trich"s Bergamotte.) 

E jeles körtét a Fortuuáta körte magvairól nyerte Hertricli kereskedő 
BoUviller környékén: de elterjeszteni Bauman, liires gyümölcsész és faiskola 
tulajdonos kezdette csak el. Ójtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérektől. Vidékem mostoha viszonyai közt máig sem fordult termöi'e. 
Bárha gyümölcsét nem láttam is; fajom valódiságában mégsem kételkedem; 
mert növényzete jól egyezik a leírásokkal. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy csaknem középnagy; alakja 
gömbölyded vagy két végén belapított gömbalaku ; majd szabályos, majd sza-
bálytalantermetü ; szára középhosszú, fás; kelyhe tölibnyire nyilt, néha pedig 
félig nyilt; bőre keménykés, élénk czitromsárga; napos oldalán homályos 
vörössel színezett, itt-ott rozsda-foltos; Imsa sárgás, finom vagy félfinom, olvadó 
vagy félszerint olvadó; leve bő, czukros, savanykás, igen kellemes füszeres-
ízű. 1. rendű, néha pedig csak II. rendű csemegegyümölcs. Erik dec. april. 
Fája, mikép fajfámról látom, mérsékeltnövésü, de egészséges és elég edzett; 
a leírások szerint, igen termékeny. 

Körülményesen leirták: J a h n , Illustr. Handb. der Obstk. VII. 493. 
M a s, Pomol. générale. V. 7. 

Mas Alfonz jobbnak találja e fajt, mint anyját, a Fortunátát; mert 
ennek gyümölcsei, szerinte, sohasem kapnak olyan fanyarságot, a milyent a 
Fortunáta gyümölcsei gyakran kapni szoktak. 

Heyst Emil. 
(Emilé d'Heyst; Emil Heyst.) 

Esperen őrnagy nyerte magról s egyik barátja fiának nevéről Heyst 
Emilnek nevezte el. A magról kelt anyafa 1847-ben termett először. Ójtó
vesszejét 1872-ben Oberdiecktól, Jeinsenből, később pedig,— mert fajom való
diságában gyanakodtam, 1879-ben Leroytól is meghozattam Angersból. Az első 
hozatalból fajfámon kisded gyümölcsök termettek, a I^eroytól kapott fajom 
még nem termett: de, mivel mindkét helyről kapott fajom növényzete egymás 
közt is, a leírásokkal is egyezik, fajom valódiságában többé nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, gyakran pedig jókora nagy; 
alakja változó, többnyire azonban szabálytalan gulaalaku vagy kúpos körte-
alaku; szára rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyilt vagy félignyilt; 
bőre kissé vastag, érdestapintatu, értével bágyadt-sárga, barnás rozsdával 
majd sűrűbben, majd ritkábban eltakart; húsa fehéres vagy sárgásba és zöl
desbe is játszó fehér, igen finom, tömöttes, olvadó ; leve bő, czukros, savany
kás, igen kellemes fűszeresízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik oct. nov. Fája 
mérsékelten növő, de egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leirták: R o y er, Annál, de pomol. IV. 25. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 131. 
Mas , Pomol.générale, III. 75. és mások. 
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Hollandi fügekörte. 
(Hollandisclio Foigoiibirii.) 

Származása bizonj'talan. Diel, a ki először irta le, Harlemből kapta e 
fajt. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam még nem 
termett; mert pi'óbaáoam a fajtán, a többi fajok tái-saságában, csaklmnmr meg
akadt növésében és folyvást sínylődött s e miatt nem teremhetett. Növényzete 
ntán Ítélve azonban, fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, Oberdieck szerint, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
változó ; többnyire azonban knpos vagy kobakalaku, szabálytalanul boltozott 
buczküsföliiletű; szára rövides, vastag, fás, néha húsos; kelyhe nyilt; bőre 
keménykés, elég sima, zöldessárga; húsa fehéres, olvadó, leves, gyöngéd savanĵ -
nyal emelt, czukros, füszeresízű. I. rendű csemegegyümölcs. Lrik septemberben. 
Nálunk vaíószinűleg aug. végén. Apródonkint kell leszedni fájáról, a mi
kor még zöld szine nem kezd sárgára változni. 

Körülményesen leirta: D ie l , Neue Kernobsorten, II. 180. 
0 b e 1- d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. 11. 73. 

Hollandi vajoncz. 
(Beurró de Hollandé; Hollandische Buttarbirno.) 

Származása bizonytalan. Mikép Jahn gyanítja; többféle név alatt lehet 
forgalomban. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több 
ízben termett már nálam is a fajfán, gyümölcsei és növényzete némi lényeg
telen eltérésekkel jól egyeztek Jahn leírásával; miért is hiszem, hogy fa
jom valódi. 

Gyümölcse középnagy, néha nagyobb is; alakja hosszaskupos, gyakran 
pedig körte vagy kobakalaku; szára hosszú vagy hosszas, elég vastag, fás; 
kelyhe nyílt; bőre keménykés, szelíden érdes, világos-sárga, miből azonban 
gyakran alig látszik ki tisztán egy-egy folt; mert az egész fölület finom, 
barnás, később fahéjszinre változó rozsdával van eltakarva; húsa fehéres, elég 
finom, olvadó; jeve bő, igen czukros, gyöngéden füszeresízű. I. rendű cseme
gegyümölcs. Érik sept. végén oct. elején. Nálam sept. elején ért majd min
dig. — Fája nálam csak mérsékéltnövésü, de egészséges és elég edzett; 
korán és bőven, gyakran csomósán termő. 

Köi'ülményesen leirta: J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. V. 273. má
soktól még nem olvastam leírását. 

Hons érsek. 
(Monseigneur des Hous; Erzbischof Hons.) 

Troyesban, Francziaországban nyerte magról bizonyos Gibey-Lorne ur 
és egyházmegyéjének volt püspöke nevéről elkeresztelve, kezdette elterjesz-
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teni. Ojtóvesszejét 187?-ben kaptam Reutlingenből, Dr, Lucastól. Nálam is 
több Ízben termett a íajíaii. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse középnagy, néha kisebb is ; alakja mindkét végén tompa, 
hosszas, hengeres körtealaku; szára középhosszú, középvastag, hajlékony; 
kelyhe nagy, nyilt vagy félig nyilt; bőre vastag, keménykés, értével szal
masárga; napos oldalán szennyes-vörössel mosott vagy színezett, nagyrészt 
pedig rozsdával l)eíuttatott; liusasárgás-íehéi', elég finom, tömött, vajszerű; leve 
bő vagy elegendő, czukros, finoman savanj'kás, ftíszeresízii. T. rendű, néha 
pedig csak 11. rendű csemegegyümölcs. Erik július végétíil aug. végéig. 
Apródonkint kell leszedni fájáról s ott nem szabad megérni hagyni; mert 
akkor jó izéből sokat veszítene. Fája elég vígnövésü, egészséges, elég ed
zett, korán és bőven teimö. 

Körülményesen leírták: B a l t é t , Amial. de pomol. VIII. 8.'). 
Leroy, Dict. de pomol. IT. 431. 
Mas, Le Verger, II. 93. 
Oberdieck, lllust. Handb der Obstk. Vili. :17. 

H o V e y. 
E jeles körtefajt Leroy 18.53. óta terjeszti és, mikép írja, barátjának, 

Hovey jeles gytimölcsésznek nevéről keresztelte el. Ö nyerte-e magról vagy 
terjesztés végett kapta valakitöt? E kérdésre nem adott feleletet. Ojtóvesz-
szejét 1879-ben kaptam a Leroy-féle híres faiskolából, Angersból. Nálam 
még nem termett a fajfán, a hová ojtottam, de növényzete után itélve, fa
jom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leíiások szerint, elég nagy vagy középnagy; alakja vál
tozó, többnyii'e azonban hosszas, csigás körtealaku vagy kúpos körtealaku; 
szára i'övides vagy középhosszú, fás; kelyhe félignyilt; bőre finom, vékony, 
sima, fényes szalma-sái-ga; húsa fehéres vagy sárgás-fehér, elég finom, ol
vadó ; leve igen bő,, czukros, savanykás, igen kellemes fííszeresizű. I. rendű 
csemegegyümölcs. Érik sept. nov. Fája erőteljes, edzett, elég termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y , Did. de pomol. II. 284. 
Mas, Pomol. générale, VII. 169. Mások tud

tommal még nem írták le. 

Jalais vajoncza. 
(BouiTÓ Jalais.) 

E körtefajt Jalais Jakab, nantesi gyümölcskertész nyerte magról, 1848-
ban. A hatvanas években kezdett forgalomba jönni. Ojtóvesszejét 1873-ban 
kaptam a Simon-Louis testvérek híres gyümölcstelepéről, Plantiéresból. Több 
ízben termett már nálam is. Bárha vidékem mostoha viszonyai közt eredeti 
finomságát nem képes mindenkor kifejteni s így e tekintetben nem is egyez
hetik teljesen a leírással; mégis hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Leroy szerint, jókora nagy, alakja gömbölyded csigaalaku 
és kissé buczkosfölületü; szára rövides, elég vastag, fás: kelyhe félignyilt; 
bőre kissé vastag, arany-sái'ga, napos oldalán pirossal színezett; húsa fehé-
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res, finom, olvadó, — nálam csak félfinom, félszerint olvadó; leve eleg-endö, 
czuki'os, savan}'kás, néha kissé linzós, kellemes ftíszeresízű. I. rendfí, néha 
pedig csak 11. rendű csemegegyümölcs. Erik sept. derekán; néha eltart oct. 
közepéig is. — Fája raérsékeltnövésű, egészséges, edzett; korán és igen 
bőven termő. 

Körülményesen leírta: Leroy, Dict. de fomol. I. 380. Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Jaminette. 
Származásáról többféle vélemény van forgalomban : de csak az az egy 

bizonyos, hogy Metz környékéről kezdett elterjedni; mert Diel, a ki először 
irta le, még ) 806-ban, Metz környékéről kapta volt. Ojtóvesszejét 1874-ben 
kaptam a Simon-Loins testvéj-ektöl, Plantiéresböl. Nálam még nem termett: 
de növényzete után itélve, fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, igen hasas csigaalaku; szára 
rövid, elég vastag, fás; kelyhe többnyire félig nyilt; bőre vastag, kemény
kés, sárgás-zöld; húsa fehéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, 
finom vagy félfinom, olvadó vagy félszerint olvadó; leve bő, czukros, kelle
mes fűszeresízü. I. rendű, néha pedig csak II. rendű csemege-gyümölcs. Érik 
novembertől februárig. Az alföldön valószínűleg sept. okt. — Fája elég víg-
nővésű, egészséges és edzett. Későn fordul termőre, de aztán elég termé
keny. Megkívánja a vezérvesszök visszanyesését; mert különben hamar el
pusztulnak gyümölcspeczkei s termékenysége csak az ághegyekre szorítkozik. 

Körülményesen leírták: D i e l , Kernobstsorten, VIII. 38. . 
J a h n, Illustr. Handb. der Obsik. II. 351. 
Mas , Le Verger, I. 51. 
L e r o y , Dkt. de ponwl. 11.300. és többen mások is. 

Jó-szürke. 
(Yat; Gute-Grauo.) 

Hollandból származik. Többféle név alatt van forgalomban. Ojtóvessze
jét lB71-ben kaptam Oberdíecktól, Jeinsenből. Több ízben termett már nálam 
is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse kisded vagy középnagy; alakja többnyire kúpos körtealaku 
néha gömbölyded csigaalaku; szára hosszas vagy középhosszú, fás ; bőre kissé 
vastag és érdes; mert csaknem egész fölülete szürkésbarna rozsdával van 
bevonva, alapszíne sái'gás zöld; húsa fehéres, félfinom, de olvadó ; leve bő 
vagy elegendő, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, sajátszerüen fű
szeresízü. I. rendű, néha pedig csak II. rendfí csemegegyümölcs. Erik aug. 
sept. hóban. — Fája ei'őteljes, edzett; nem korán, de elég bőven termő. 
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Köi'ülménj'esesen ]eírtá]<: T) i e 1, Kernobstsorten. TII. fií^. 
J a h n, lllustr. Handb. dcr Obstk. 11. .59. 
L e r ó y, Bict. de pomol. 11. 762. 
M a s, Le Verger, 11. 85. és sokan mások is. 

Karmin körte. 
Kovács József bátorkeszi ref. lelkész, a ki magának hazai gyümölcsé

szetünk körül bokros érdemeket szerzett, Bátorkeszi vidékén, egy pnsztai 
vadászlak kertében találta föl és (íarmin körtének elkeresztelve kezdett el
terjeszteni. Ojtóvesszejét a hatvanas évek elején hozattam meg Bátorkeszi-
böl. Nálam is csakhamar termett s gyümölcseiről csakhamar meggyőződtem, hogy 
fajom valódi. 

Gyümölcse kicsinyke, de igen csinos, csaknem szabályos csigaalaku; 
szára középhosszú, vékony, fás, vörhenyes; kelyhe nyílt; bőre kissé vastag, 
sima, világos-sárga, nagyrészt azonban karmin pirossal befuttatott; húsa fehéres, 
félfinom,, gyöngéd, velős, cznkros, de nem fűszeres. II. rendű csemegegyü
mölcs. Élik jul. közepe táján. — Fája vígnövésü, egészséges, igen edzett és 
igen termékeny. 

Körülményesen még nincs leírva: de elég bő jellemzésben mutatta be. 
Kovács József a „Kalauz" czimü művecskéjében a 85-dik lapon. 

Kései zöld vajoncz. 
(Bourré-vert tardif; Grüne spate Sohmalzbirn.) 

Szánnazása bizonytalan; állítólag Belgiumban régóta tenyésztik. Ojtó
vesszejét 1874-ben kaptam Simon-Louis testvérektől, Plantiéresböl. Nálam 
még nem termett. Fáját, mihelyt megtudtam a leírásokból, hogy kevésbecsű 
gyümölcsöket terem legtöbblielyt, fajfává alakítottam át csak egy ágát hagyva 
meg tanulmány czéljából: de, mint mondám, még nem termett, hanem azért 
növényzete után itéive fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, elég csinos körtealaku; szára 
rövides, elég vékony, fás; kelyhe nyílt vagy félígnyílt; bőre kissé vastag, de 
gyöngédtapintatu, bágyadt zöld; Imsa fehér, gyöngéd, olvadó; leve elegendő 
czukros, de ritkán fűszeresízű. 1. rendű, töl)bnyire azonban csak II. rendű 
csemege-gyümölcs. Erik octobertól — decemberig. Mas Alfonz szerint, akkor 
legízesebb, ha a gyümölcskamrában kissé raegfonnyad. — Fája lassunövéstí, 
de egészséges edzett és elég termékeny.. 

Körülményesen leírták: -1 a h n, lllustr. Hand. der Obstk. Ylll. 389. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. 1. 437. 
M a s. Le Verger, I. 93. és mások is. 
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Kis Péter. 
(Petité poire de Pierro; Kloine Petersbirn.) 

Németországból származik, a hol különösftii Alteiiburg környékén van 
nagyban elterjedve. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Fajtámon csakhamar termett is a leírásokkal igen jól egyező gyümölcsöket; de 
vidékem mostoha viszonyai közt rövidéletű. Vadonczra ojtva a faiskolában, egy
két évig vígan nőtt, de aztán sárgaságba esett és most már haldoklik nálam, 
ez a faj. 

Gyümölcse kicsiny, tojásdad-körte alakn; szára középhosszú, fás; kelyhe 
nyílt; bőre finom, sima, bágyadt sárga, napos oldalán homályosvörössel 
mosott vagy színezett, itt-ott rozsdafoltos; húsa bágyadtfehér, finom, tömött, 
olvadó vagy kissé roppanós; leve elég bő, czukros, igen kellemes lüszeres-
ízü. I. rendű csemegegyümölcs; befőttnek és aszalványnak, — mert nem köves
szemcsés, — igen alkalmas. Erik aug. hó folytán. — Fája lassunövésü és 
csak különösen kedvező viszonyok közt tartóséletü; igen termékeny. 

Körülményesen leírták: J a h n , Jllustr. Handb. der Obstk. V. 27. 
Mas, Ponwl. ghiérale. IV. 101. és mások. 

Kis Viktorin. 
(Petité Victorine.) 

Leroy nyerte magról s keresztelte unokahuga leánya, Menand Viktorin 
nevéről. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam a Leroy-féle faiskolából, Angersból. 
Nálam még nem termett. Fajom valódisága még bizonytalan előttem; mert 
növényzetén oly szembetűnő jellemvonásokat látok, a melyeket Leroy nem 
említ föl leírásában. 

Gyümölcse, Leroy szerint, kisded, gömbölyded vagy csaknem kúpos 
gömbalaku; szára rövid, vékony, fás; kelyhe nyílt; bőre zöldes, vörhenyessel 
márványzott s napos oldalán ugyanilyen színnel bevont; húsa fehér, finom, 
olvadó, nem köves-szemcsés; leve elegendő, czukros, savanykás, igen kelle
mes, muskotályos. I. rendű csemegegyümölcs. Erik dec. jan. — Fája lassú 
növésű, de egészséges, edzett és bőven tei'mő. 

Körülményesen leírta: L e r o y , Dict. de pomol. 11. 528. Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Komló-körte. 
(Poire de Houblon; Hopfenbirne.) 

Származása bizonytalan. Németországban, Saalfeld környékén nagyban 
el van terjedve. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől 



417 

Plantiéresbó]. Nálam egy gnlaalaku fa alsó ágára van ojtva, a hol a többi 
fajok tái'saságábaii, növésében hátramaradt és máig sem termett: de növény
zetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kicsiny vagy kisded, tojásdad csigaalaku; 
szára középhosszú, elég vékony, fás; bőre vastag, keméiiykés, arany-sárga, 
hálózatos rozsdával nagyrészt eltakart; húsa fehéres, durvaszemcsés, tömöt-
tes, csaknem roppanós és pezsgő; leve nem bő, de igen cznkros, kellemes 
i'ózsaillattal emelt. 11. rendfí csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. 
Aszalványnak külíinöseu alkalmas. P]i'ik aug. második felében. — Fája víg-
növésü, elég edzett, szerfelett termékeny: de e tekintetben nekem még nem 
lehetett a fajt tanulmányoznom. 

Körülményesen leírták: J a h n , Illustr. Handb. dcr Obstk. II. 211. 
Mas, Pomol. generálé,!. 101. és mások is. 

Koninck vajoncza. 
(Beurré de Koniiiok.) 

Van Mons nyerte magról s barátjának, Koninck természetbuvái'iiak ne
véről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 187á-ban kaptam 
a Símon-Louís testvérektől, Plantiéresból. Fajfámon a többi fajok társaságá
ban nem tenyészett vígan és nem is termett. Fajom valódisága még bizony
talan előttem; mert növényzetében némi eltéréseket látok a leírásoktól. Gyü
mölcse fogja elhatározni, hogy valódi-e fajom vagy sem ? 

Gyümölcse, Mas Alfonz szerint, középnagy, kei-ülékes gömbalaku, sza
bályosan boltozott síkfölületű; szára középhosszú, fás; kelyhe zárt; bőre 
vastag, olajszín-zöld, napos felén nélia gyöngéd pirossal belehelt; húsa zöl
desbe játszó fehér, igen finom, olvadó; leve bő, cznkros, savanykás, igen 
kellemes füszeresízű. 1. rendű csemegegyümölcs, Éiik sept. oct. — Fája 
mérsékelten növő, de egészséges, elég termékeny, védett helyet kíván. 

Körülményesen leírta : M a s , Le l'erger, III. (őszi gyümölcsök) 14.5. 
sz. alatt. 

L e r o y , Díct. de pomol. I. 388. 
Észrevétel. Fajom növényzete inkább egyezik Leroy leírásával, mint a 

Mas Alfonzéval. Ugyanazon fajt írták-e le mindketten ? Kérdés marad előt
tem. Meg kell még itt jegyeznem, hogy e faj össztí nem tévesztendő a 
Koninck téli vajonczával, mely utóbbi lényegesen különbözik a fönebbitől. 

Kossuth vajoncza. 
(Boumí Kossuth.) 

Származása bizonytalan, Leroy 1849-ben kapta e fajt: de nem tudja 
kitől és honnan? Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérek
től Plantiéresból. Fajfámon csak egyetlenegy gyümölcsöt kaptam még róla, 
mely nem volt norraalís-fejlödésü. Növényzete után ítélve, hiszem, hogy fa
jom valódi. 

27 
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Gyümölcse, Leroy szerint, jókora nagy ; alakja változó, többnyire azon
ban hasas csigaalaku; szára rövid, vékony, fás; kelyhe nyilt; bőre lioniályos 
sárgás-zöld ; liusa fehéres, igen finom olvadó; leve igen bő, cznkros, fino
man savanykás, igen kellemesízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik sei)t, 
okt. Nálam pedig aiig. végén. — Fája mérsékelten növő, de egészséges, 
edzett és elég termékeny. 

Körülményesen leirta: Leroy, Dict. de fomol 1. 389. Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Lambré Kata. 
(Cathei-iiie Lambré.) 

Bivort Sándor nyerte Leroy szerint azon magonczokról, a melyeket 
Van Mons halála ntán,- ennek öi'ököseitöl megvett volt. Az anyafa 1854-ben 
termett először. Bivort Sándor, anj'ja nevéről keresztelte el ez uj fajt s 
1855-ben kezdette elterjeszteni. Öjtóvesszejét ]87;5-ban ka))tam a Simon-
Louis testvérek gyümölcstelepéről, Plantiéresbój. Nálam a fajfán, a többi 
fajok társaságában csakhamar megakadt növésében és máig sem termett. 
Növényzete után itélve, fajom valódiságában nem lehet kételkednem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
körtealaku, majd szabályosan, majd szabálytalanul boltozott; szára hosszú 
vagy hosszas, fás, tövénél húsos; kelyhe nyilt; bőre czitrom-sárga, napos 
félén élénk pirossal mosott, itt-ott rozsdafoltos; liusa fehér, elég finom, tö
mött, olvadó; leve igen bő, igen czukros, igen kellemes, illatos és fűszeres 
ízű. Kitűnőleg I. rendű csemegegyümölcs. Érik september, october hó foly
tán. — Fája elejénte vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges, 
edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leírták: Le roy . Dict. de pomol. I. 534. 
B ivor t , Lesfriíits diijardin Van Mo?is,4i. lapján. 
Oberd ieck , lllnsír. Haiidb. det Obstk. pótfü

zete 85-ik lapján. 

Ledocte Henrik. 
(Honri Lodocte.) 

Grégoire nyerte magról, Jodoigneban, (Belgium). Mikor tájban nyerte? 
s ki volt ez a Ledocte nevű egyéniség, a kinek nevéről elkeresztelte? E 
kérdésekre, könyveimben még nem találtam feleletet. Öjtóvesszejét 1870-ben 
kaptam Veress Ferencz fényképésztől, Kolosvári'ól. Nálam több ízben is 
Ígért már termést: de kötődött gyümölcsei mindig idő előtt tűntek el faj-
fámról. Valódiságában azért bízom mégis; mert fajom ajándékba került ma
gától Grégoiretól Kolosvárra. 

Minthogy körülményes leírását, tudtonanal, még senki sem közlötte; ez
úttal csak azon rövid jellemzést közölhetem e fajról, a melyet róla a „Gu'íde 
prati(pTe'' 96-ik lapján olvashatni. 
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„CTyflmölcse középnagj', olvadó-húsii, I. rendű csemegegyümölcs. Erik 
dec. január'hóban." Fája mérsékeltnövéstí, de, mint látom, rendkívül edzett, 
sürülombos, és igen termékenynek nmtatkozik. 

Legfinomabb vajoncz. 
(Beurró superfin ; Hoclifeine Butterbirn.) 

Magról nyerte 1844-ben Goubault, mille-pieds-i faiskolatulajdonos Frank
honban. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Próbaágam, 
a hová ojtottam, több ízben biztatott terméssel; de, mielőtt gyümölcseit be
mutathatta volna, elhalt a fajfámon. Faiskolai ojtványom növényzete után 
Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy vagy jókora nagy; alakja 
hasas, kúpos csígaalaku, néha bordás és buczkosfölületű; szára hosszas 
vagy középhosszú, vastag, fás, tövénél húsos; kelyhe többnyire félig nyílt; 
bőre finom, vékony, gyöngédtapintatu, zöldes czítrom-sárga, napos felén néha 
pirossal színezett, itt-ott szakadozott rozsdafoltok mutatkoznak rajta; húsa 
fehér vagy sárgás-fehér, igen finom, igen olvadó ; leve bő, czukros, savany
kás, igen kellemes füszeresízü. Csaknem kítünőleg I. rendű csemegegyümölcs. 
Érik aug. végén és néha eltart oct. végéig is. — Fája erőteljes, edzett és 
termékeny. — Nálam csak mérsékelten növő. 

Körülményesen leírták: B i v o r t, Annál, de poniol. VIII. 51. 
L e r 0 y, Dict. de poniol. I. 432. 
M a s. Le Verger, III. 79. a 38-dík sz. alatt. 
J a h n, lUustr. Handb. dcr Obstk. V. 299. és 

mások is. 
Mint olyan gyümölcs, a melyet valameimyi leírója magasztal, megér

demli, hogy tanulmányozzuk és honi nyelvünkön is körülményes leírásban 
ismertessük meg. 

Legszebb nyári körte. 
(Bellissime d' étéj Schönsto Sommerbirno.) 

Eredete régi, bizonytalan. Szépsége végett kapta fönebbi nevét. Ojtó
vesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam még nem termett 
és nem is teremhetett; meit vidékem mostoha viszonyai közt csak szenvedő 
életet folytathat és mikép tapasztalom gyümölcsöző szeivei apródonkint és 
előbb halnak el, hogysem gyümölcsöt hozhatnának. Növényzete után ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy középnagy, tojásdad körte-
alaku, elég szabályostermetű; szára középhosszú; kelyhe nyílt vagy félig 
nyílt; bőre vékony, sima, fényes; éltével élénk sárga; napos oldalán kékes 
pirossal mosott, mely színezet az árnyas oldalon szakadozott csíkokban szo
kott jelenkezni; hnsa sárgásfehér, félfinom, félszerint olvadó; leve elegendő, 

!i7* 
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czuki'os, elég kellemesízfi. Cspiiieg-e gyflmölcsiiek inkább szép, mintsem jó: 
de kapós piaczos gyümölcs. Érik aug. hó folytán. Fája elég vígan no és 
nagyra növekszik: de csak a neki kedvező viszonyok közt terem kellőleg. 

Körülményesen leírták: L e r o y, Dict. de poinol. I. 216. 
M a s, Le Verger, II. 193. lap 95. sz. a. 
Z &\\\\'lUustr. Ilatidb. der Obstk. II. 883. 

és mások. 

Legszebb őszi körte. 
(Bellissiine eV automne; Schönste Horbstbirne.) 

Régi fi'anczia gyümölcs, mely napjainkban már mindenfelé el van ter
jedve. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam a Leroy-féle faiskolából, Angersból. 
Xálam még nem termett: de növényzetéről Ítélve fajom valódinak látszik. 

(Tyümölcse, a leifások szerint, kisded vagy középnagy; alakja kúpos 
köi'tealaku; szára hosszú vagy hosszas, vékony, fás; kelyhe nyílt; bőre fi
nom, sima, zöldessárga, napos felén élénk vörössel mosott; húsa fehér, olvadó, 
pezsgő; leve bő, igen czukros, kellemesizű. 1. rendű, gyakran pedig csak II. 
rendfí csemegegyümölcs. Érik sept. oct. hóban. — Fája elég vígan nő, egész
séges, edzett és igen termékeny. — Ilyen lesz-e nálunk is? Erre csak bő
vebb tapasztalat után felelhetünk. 

Körülményesen leírták: L e r o y, Dict. de pomol. I. 214. 
.1 a h n, lllustr. Ilandb. der Obstk. II. 451. és 

mások is. 

Legszebb téli körte. 
(BeUissimo d" biver; Scbönsto Winterbirno) 

Régi, bizonytalan: de abban, hogy Francziaországból származik, nincs 
eltérő vélemény a gj'ümölcsészek közt. Ojtóvesszejét ()berdiecktöl, Jeinsen-
böl kaptam 1872-ben. Nálam még nem termett; mert vidékem mostoha vi
szonyai közt, gyümölcsöző szervei előbb elhalnak, hogysem teremhetnének. 
Növényzete után Ítélve fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagj-; alakja gömböly
ded- vagy hasas csigaalaku; szára hosszas, középvastag, fás; kelyhe nyilt; 
bőre elég sima, noha szelíden hovadásos, halvány czítromsárga, napos oldalán 
lángszínű i)irossal mosott; húsa sárgásfehér, diu'va-szemcsés, roppanós; leve 
bő vagy elegendő, czukros, néha kissé húzós. ('semegegyümölcsne-k nem vá
lik be, hanem asztaldísznek és háztartási czélokra igen alkalmas. Erik decem-
beitől, tavaszig. — Fája mérsékelten növő, de nem mindenütt egészséges és 
edzett; a neki kedvező helyen elég termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y, Dict. de pomol. I. 214. 
Mas, Pomol. ghürale. VII. 115. 
J a h n, lllustr. Handb. der Obstk. V. 151. 
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Lentier orvos. 
(Docteur Lentier.) 

Grégoire nyerte magról 1853-baii, .Todoigneban (Belgium) és Lentier, 
lőweni orvos nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1870-
ben Veress Ferencz, fényképésztől. Kolosvárról és 1872-ben Oberdiecktól, 
Jeinsenböl teljesen egyezöleg kaptam meg. Nálam a próbafán a többiek tár
saságában csakhamar beszüntette növekedését és máig sem termett: de fa
jom valódiságáról, növényzetéről Ítélve mégis meg vagyok győződve. 

Gyümölcse, a leírások szerint középnagy, néha nagyobb is; alakja tojás
dad vagy kúpos körtealaku és többnyire szabályosan boltozott széptermetű; 
szára hosszas vagy középhosszú, elég vékony, fás; kelyhe zárt vagy félig 
nyilt; bőre elég vékony, gyöngédtapintatu, viíágos zöld, napos felén csak 
kissé sárgás zöld; húsa fehéres, csaknem áttetsző, finom, olvadó; leve igen 
bő, czukros, finoman savanykás, igen kellemes füszeresizű. I. rendű csemege
gyümölcs. Erésideje sept. oct. Nálunk valószínűleg aug. végén, sept. elején. 
— í'ája mérsékeíten növő, de egészséges, edzett és elég termékeny. 

Körülményesen leírták: B i v o r t. Annál, de pomol. III. 83. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 37. 
M a s, Le Verger, III. a 22-dik szám alatt. 
J a h n , Illiistr. Handb. der Obstk. VII. 355. 

és mások. 

l-ső Lipót emléke. 
(Souvenir de Leopold I-er.) 

I. Lipót belga királyról elnevezve három körtefaj van forgalomban. Az 
egyiket a Van Mons örököseitől átvett maganczokról Bivort Sándor nyerte 
és egyszerűen „I. Lipót" ( = Leopold I-er) névvel nevezte el. Ezt a fajt 
leirta Bivort (Annál, de pomol. VI. 5.) aztán Leroy (Dict, de pomol, II.) és 
Oberdieck is (Illustr, Handb, der Gbstk. ^. 145.) — A másikat Grégoire 
nyelte magról és „Vingt-cinquieme anniversaire de Leopold I-ére", Szent-Iván 
éneke-hosszuságu névvel nevezte el. Ezen fajt leirta Leroy azon név alatt, 
melyet Grégoire adott neki; aztán a Grégoiretól kapott hosszadalmas nevet 
megrövidítve leirta Jahn „Neue Leopold I," ( = Uj- I-ső Lipót) név alatt és 
Mas Alfonz „Souvenir de Leopold I-er" név alatt. A harmadikat szintén 
Grégoire nyerte magról: de erről már a gyumölcsészekműveiben semmi nyo
mot sem találok. Fajom Veress Ferencz, kolosvári fényképész utján Grégoi
retól került 1870-ben és igy hiszem, hogy ez a valódi „I. Lipót emléke" 
(Souvenir de Î eopold I-er) és nem az, a melyet Mas hibásan nevezett igy el, 
a „25-me Anniversaire de Ijeopold I-er" név helyett. 

Fajom, melyről a többször említett Petrovay György és Budai József, 
öcséimnek ojtóvesszőt adtam, nálam csak.kínosan tengette életét, és már is 
haldoklik. 

Gyümölcse, Dumortier szerint (lásd: Pomone Tourn. 21. 1.) „nagy, II. 
rendű", a Guide pratiíiue" szerint pedig „nagy, I. rendű, oct. decemberben 
érő; fája erőteljes és termékeny" —• Egyebet róla se másoktól nem olvas
tam, sem saját tapasztalatom után nem mondhatok. 
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Lormier körtéje. 
(Bon-Chrétien Antoine Lormier.) 

Újdonság. Sannier, rouen-i faiskolatnlajdonos nyerte — a Guíde pi'a-
tique szerint — a Doĵ enné d'Amanlis *) magvairól és fönebbi, zárjel közt 
kitett, hosszadalmas f'ranczia név alatt 1873-ban kezdette forgalomba hozni. 
Ojtóvesszejét 1877-ben kaptam Boisbuneltól, Eonenból. Nálam még nem ter
mett, de a tőlem kapott vesszőkről, Dörgő Dániel barátomnál, mái' termett 
a róla közlött, rövid jellemzéssel igen jól egyező gyümölcsöket, melyek 
fajom valódiságáról csakhamar meggyőztek. 

Gyümölcse, a „Guíde pratique" szerint, nagy vagy igen nagy, közép
táján duzzadt, két végén tompa, világossárga, napos felén lángos vörössel 
mosott vagy csak színezett; húsa félszeriht olvadó, czukros, finomízű; érés
ideje jan. febr. — Fája erőteljes, termékeny, alkalmas foi'mafának is. 

Körülményesen, tudtommal még senkisem iita le. 

Lőrincz Kovács. 
Valószinííleg Erdély egyik, ős gyümölcse. Ojtóvesszejét bold. P. Dániel 

Lőrincz barátomtól, Gogány-Vái'aljáról 1877-ben kaptam. Nálam még nem 
termett: de említett barátom 1878-ban, Aug. 22-én hozzám jővén látogatóba 
hozott e fajról néhány, teljesen éi'ett példányt. Minthogy a gyümölcsöt tovább 
tartani nem lett volna tanácsos; megízleltem s róla következő jegyzetet 
írtam jegyzökönyvembe. 

„Gyümölcse középnagy, hasas csigaalaku vagy csigás gömbalaku, sza
bályosan boltozott síkfölületű; szára középhosszú, vékony, fás, görbe, zöldes; 
kelyhe nyílt; bőre finom, sima, teljesen ért korában sárgás zöld: (ha egészen 
megsárgult; akkor már belseje szotyós,) napos oldalán szelíd pírossal csíko
zott vagy csak belehelt; húsa sárgás, finom, tömöttes, olvadó"; leve rendkí
vül bő, igen czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és 
fűszeresízü. Csaknem kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs. Érésideje, ugy 
látszik, aug közepére esik." 

Minthogy e gyümölcsfajt bővebben tanulmányozni nem volt módom
ban; fajom valódisága előttem még bizonytalan. Mikép próbaágamról látom; 
fája vígnövésű és edzett. 

Luizet vajoncza. 
(Beurró Luizet; Luizet's Buttei-birn.) 

Magról nyerte az idősb Luizet, ecully-i faiskolatulajdonos Frankhon-
baíi, Lyon közelében. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam a Leroy-féle faiskolá
ból, Angersból. A á̂iam még nem termett: de növényzetéről ítélve fajom való
diságában nem kételkedem. 

*) I t t aligha nem az Aleugoni esperest (Doyenné d'Aleneon) vagy az Amanlis vajon-
czát (Beurré d'Amanlis) koU értenünk; mert „Doyenné d'Amanlis" (Amanlis esperese) 
nevű körte, tudtommal, a gyümölcsészet birodalmában nincs még forgalomban. 



423 

„(lyümi)lcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy, hosszas, knpos 
csigaalaku; kissé szabálytalanul boltozott; szára rövides vagy középhosszú, 
elég vastag, fás; kelyhe nyilt vagy félignyilt; bőre keménykés, sima, elég 
fényes, sárgás zöld ; napos oldalán néha pirossal színezett; húsa fehér vagy 
sárgás-fehér, finom, tömöttes, olvadó; leve bő, czukros, gyöngéden savany
kás, igen kellemesízü. I. rendű, néha csak II. rendű csemege-gyümölcs. Érés-
ideje oct. dec. — Fája erőteljes, edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y, Dict. de pomol. I. 392. 
Mas , Pomol. gétiérale, III. 67. 
0 b e r d i e c k, Illnstr. Handb. der Obstk. VIII. 

371. és mások is. 

Magherman. 
Rendkívül magasztalt újdonság. Magról nyerte Magherman Sotteghem-

ben (Keleti Flandria); de, bái'lia születés-helyén már vagy három évtized 
előtt ismei'ték, máig is az újdonságok rovatába tartozik. A „Revue de l'arbo-
riculture" czimű folyóirat 1872. évi utósó füzetében oly magasztalólag ismer
teti (!arnoy, franczia gyümölcsész, hogy azonnal kedvet kaptam meghozatni 
a Simon-liouis testvérek gyümölcstelepéről. Meg is hozattam ojtóveszökben, 
melyeket részint fajfára, részint faiskolai csemetékre ojtottam el. Nálam még 
nem termett és vidékem mostoha viszonyai közt nem is teremhetett; mert a 
tartós szárazság miatt fajom a fajfán is, faiskolai csemetéimen is, nemhogy 
vígan nőtt volna, mint a leírás szerint Belgiumban, hanem folyvást csak 
sínylődött és most már haldoklik is nálam. Növényzetéről ítélve fajom való
diságában nem lehet kételkednem. 

(Tyümölcse, a leírás szerint, nagy vagy jókora nagy, alakja hosszas kör-
tealaku, szabályostermetű; szára hosszas, középvastag, kissé húsos, görcsös; 
keljdie nyilt; bőre kissé érdestapintatn, fényes; alapszíne sárga, nagyrészt 
azonban karminpirossal mosott és csíkozott; húsa sárgásfehér, elég finom, tel
jesen, szétolvadó ; leve igen bő, igen czukros, finoman savanykás, igen kel
lemes, füszeresizű; kitűnöleg I. rendű csemegegytimölcs. Erik Belgiumban 
sept. második felében. — Fája erőteljes és igen termékeny. Sajnos! vidékem 
mostoha viszonyai közt éppen ellenkezőt kell fájáról állítanom. 

Körülményesen leirta : C 'arnoy, Rrone de Varboricidtiire, 143. lapján. 
Körtetenyésztésre kedvezőbb viszonyok közt kell vele kísérletet ten

nünk s ha ott beválik, tovább terjesztenünk. 

Maisin Jenő. 
(Eugéne Maisin.) 

(•rrégoire nyerte magról, Jodoignebau. Mikor? és kinek a nevéről keresz
telte elV Könyveimben e kérdésre még nem találtam feleletet. Ojtóvesszejét 
1870-ben kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek Grégoire 
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maga. ajándékban küldötte meg e fajt. Nálam még nem termett és nem is 
teremlielett; mert ez a faj is, mint több más, Belgiumban jól tenyésző faj, 
vidékem mostoha viszonyai közt alig-alig tengeti életét. Bízom ugyan fajom 
valódiságában, de e részben még határozottan mit sem állithatok. A Guíde 
pi'atique (94. 1.) így jellemzi e fajt:, 

„Gyümölcse középnagy, érdestapintatu, szürkés rozsdával bevont; húsa 
olvadó; kitünöleg I. rendű; érésideje dec, jan. — Fája birsen nem díszlik jól." 

Tudtommal még senkisem irta le körülményesén. 
Mint kitünöleg I. rendű téli gyümölcs, méltó arra, hogy kedvezőbb 

viszonyok közt tegyünk vele kísérletet. 

Malinesi vajoncz. 
(Fond ante de Malines; Butterbirn von Meciielu.) 

Espei-en Őrnagy nyerte magról, 1842-ben, Malinesban, (Belgium). Ojtó-
vesszejét 1879-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől. Nálam még nem ter
mett: de Dörgő Dániel barátomnál, Mező-Túron, a tőlem kapott vesszőkről 
készített próbaág már bemutatta gyümölcseit, melyek ugyan nem egyeztek 
teljesen a leírásokkal, hanem azért fajom valódiságában, növényzetéről ítélve 
is, nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, gömbölyded vagy tojásdad 
csigaalaku; szára hosszas vagy középhosszú, középvastag, fás, barna;kelyhe 
nyílt; bőre vastag és keménykés, értével ai'anysárga, íiuom fahéjszínü rozs
dával hálózatosán inkább v&gy kevésbbé tarkázott; húsa fehér, a bőr alatt 
sárgásba játszó fehér, íinom, okádó; leve igen bő, igen czukros, igen kelle
mes, fűszeresízfi. I. rendű csemegegyüraölcs. Erik sept. oct. 'hó folytán. — 
Fája elég vígnövésü és elég termékeny. 

Körülményesen leírták: E o y e r , A^mal. de pompl. VI. 9. 
L e r o y , Dict. de pomol. II. 176. 
Mas, Le Verger, III. a73-ik szám alatt. 
0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. V. 93. 

és többen mások is. 

Marietta. 
(Mariette de Millepieds.) 

Angers mellett, Millepiedsben nyerte magról Goubault, faiskola tulajdo
nos 1854-ben és neje nevéről keresztelte el. Goubault halála után, 1856-ban 
kezdett e jeles faj elterjedni. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Bencsik György 
barátomtól, Szarvas-Gedéről. Nálam még nem termett: de növényzetéről ítélve 
teljes okom van bízni fajom valódiságában. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy, alakja tojásdad 
vagy tompa csigaalaku, szabálytalan buczkosfölületü; szára rövid, vastag, 
húsos; kelyhe nagy, nyílt; bőre vastag és érdes, sárgás zöld; napos oldalán 
barnás pirossal mosott, itt-ott rozsdafoltos; húsa fehér, finom, olvadó; leve 
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igen bő, czukros gyöngéden savanykás, igen kellemes füszeresízíí. I. rendíí 
csemegegyümölcs; érésideje martiustól májasig eltart. — i'ája lassunövésü, 
de elég edzett és termékeny. Birsen igen rövidéletű. 

Körülményesen leirták; L e r o y , Dict. de pomol. II. 403. 
L a u c h e , Erster Ergiinziingsband, .529. lapján. 

Meuris. 
(Surpasse Meuris.) 

Van Mons kertészének, Meurisnek nevéről két körtefaj van elkeresz
telve. Egyik a fönebbi, a másik a Menris téli körtéje ( = Nec plus Meuris). 
Mindkettőt Van Mons nyerte magról, mindkettő meg volt gyűjteményemben: 
de vidékem mostoha viszonyai közé egyik sem vált be s elhalt nálam mind 
a kettő. Mielőtt elhalt volna; a fönebbi fajról ojtóvesszőt Petrovaynak is, 
Budainak is juttattam volt. Leroytól és a Simon-Lonis testvérektől egyezö-
leg kapván meg a fajt, hiszem, hogy valódisága ellen nem forog fön kétség. 

Gyümölcse a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja kissé 
változó, legtöbbnyire azonban hasas, csigás körtealaku; kissé szabálytalanul 
boltozott buczkbsfölületü; szára rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyilt 
vagy félig nyilt; bőre sima, gyöugédtapintatu, zöldes-sárga, napos felén néha 
barnás pirossal színezett és inkább vagy kevésbbé i'ozsdafoltos; húsa fehé
res vagy sárgásfehér, finom, olvadó; leve bő, czukros, savanykás, igen kel
lemes, fnszeresízü. I. rendű csemegegyümölcs. Érik sept. oct. hó folytán. — 
Fája elég vígnövesü, edzett és a neki kedvező viszonyok közt igen bőven 
termő. így mondják a leírások: de vidékem mostoha viszonyai közt a tartós 
szárazságot fölöttébb megsínylette. 

Körülményesen leirták: B i v o r t , Annál, de pomol. V. 55. 
Le roy , Did. de pomol. 11. 688. 
Mas, Le Verger, \\\. 122. szám alatt. 
J a h n, lllustr. Handb. dcr Obstk. 11. 261. és mások. 

Mignard Ágost. 
(Auguste Mignard.) 

Grégoire nyerte magról, Jodoigneban, (Belgium). Ojtóvesszejét 1881-ben 
kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz fényképésztől, kinek maga Grégoire 
ajándékban küldötte meg e fajt. Nálam még nem termett és nem is terem
hetett; mert ez is azon fajok közé tartozik, melyek vidékem mostoha viszo
nyai közt csak nyomorúságosan tengetik életöket. 

„Gyümölcse'' a Guide pratique szerint „elég nagy, hosszas", Lauche 
leírása szerint pedig kicsiny vagy kisded, körtealaku, gyakran pedig tompa 
kúpalakú; szára hosszú, vékony, fás, barna; kelyhe félig nyilt; bőre sima, 
világos sárga, itt-ott rozsdafoltos; húsa fehér, finom, olvadó; leve bő, czuk-
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ros, borízű, fűszeres. I. rendű csemegegyümölcs; érésideje oct. nov. — Fája 
mérsékeltnövésü, igen termékeny, szép giilaalaku fát nevel. Nálam, mint 
említem, sínylődik. 

Körülményesen tudtommal, csak Lauclie ii-ta le >->Erster Erganzungsband 
zu Lticas und Obetdieck's lllustr. djadö. der Obstk.« czimü munkája 335-ik 
lapján. A Cluíde pi-atique 82-ik lapján csak néhány szóval van jellemezve. 

Monchallard. 
Franklionban, véletlenül kelt magról és 1810 körül fedezték föl egy 

ei'döben. Valeuil mellett, Moucliallard birtokán, kinek nevét máig is viseli. 
Ojtóvesszejét 1871-ben. kaptam bold. Glocker Károly bai'átomtól, Enyingről. 
Fajfámon több ízben is termett már: de, mivel fajfám nagyon kezeügyébe 
esett az ingyen vevőknek, máig sem ízlelhettem meg gyümölcseit; mert min
dig idő előtt tűntek el a fáról. Növényzete után ítélve, fajom valódisága 
kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy, többnyíre tompa 
kúpos vagy kúpos körtealaku, többnyire szabályostermetű; szái'a rövides 
vagy középhosszú, elég vastag fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre 
flnoni, de keménykés, sima, értével szalmasárga, napos felén néha gyöngéd 
pírossal mosott vagy színezett; húsa fehéres, finom, tömött, olvadó; leve bő, 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, gyöngéden illatos és fűsze
resízű. I. rendű csemegegyümölcs; érésídeje aug. végén, sept. elején — 
Fája elég vígnövésű, egészséges és edzett; korán és bőven termő. 

Körülményesen leírták: L e r o y. Dia. de poinol. n . 429. 
M a s , Pornói, ghiérale, IV. 59.' 
O b e r d í e c k , lllustr. Haridb. der Obstk. VIII. 

323. és többen mások is. 

Montgeroni vajoncz. 
(Beurré de Montgeron: Butterbirne von Montgeron.) 

Frankhonból származik. Saint-Léger község határában, egy sövényben 
fedezték íöl. Mmitgeronból kezdett mindenfelé elterjedni. Ojtóvesszejét 
i 874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek híres gyümölestelepéről. Nálam 
még nem termett. Fajom valódiságában azonban okom van bízni; mei't 
növényzete igen jól egyezik a leírásokkal. 

Gyümölcse, a leírások szerűit, középnagy, néha nagyobb is, kisebb is ; 
alakja kúpos csigaalaku vagy csak tompa csígaalaku, szabályostermetü; szára 
hosszú; kel3'he nyilt; bőre vékony, sima, gyöngédtapintatu, értével zöldes
sárga vagy czitromsárga, napos oldalán narancs vörössel mosott vagy színezett; 
húsa fehér vagy sárgásfehér, finom, olvadó ; leve elegendő, czukros savany
kás, igen kellemesízű. Mikép Mas Alfonz megjegyzi; gyümölcsét a fán nem sza
bad megéi'ni hagyni, hanem onnan jó két héttel előbb leszüretelni és a gyü
mölcskamrában várni be megérését. Ez esetben aztán igen jó csemegegyü-
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mölcs. Élik aug. lió folytán. Fája vígnövésii, igen ritkaloiiibozatu, edzett és 
termékeny. 

Körülményesen leírták; L e r o y, Dici. de pomol. II. 397. 
M a s , Le Verger. II. 75. 
J a l i n , llliistr. Handb. der Obstk. II. 421. és 

mások. 

Montlaur-i Rajmond. 
(Raymond de Montlaur.) 

Újdonság. Még csak napjainkban kezd elterjedni. Frankhonban, Des-
Nouhes nevű birtokos nyerte magról, Cacaudiére-ban. Ojtóvesszejét 1885-ben 
kaptam Aradról, Ottrubay Károly barátomtól és az idén. Kolosvárról, idősb. 
Bodor Pál barátomtól is. 

„Gyümölcse", a (Mde i)rati(iue 103-dik lapján olvasható jellemzés sze
rint, „igen nagy, szépalakii és gyönyörű színezetű; linsa igen fehér, finom 
olvadó; leve igen bö, cznkros, igen kellemes, fűszeresizű; I. rendű ; érik 
octoberben." 

A Eevue d' Tavboricnlture 163-dik lapján az van róla fölemlítve, hogy 
„húsának izébe kellemetlen fanyarság is szokott vegyülni és ennélfogva 
csak II. rendű csemegegyümölcs." 

Körülményesen, tudtommal, még senkisem irta le. 

Mosselman tanácsos. 
(Senateur Mosselmann.) 

E körtefajt Grégoire nyerte magról, 1852-ben Jodoigneban és Mossel
man tanácsos nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 
1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam még nem 
termett. Növényzetéről Ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded, szabálytalan tojásdad, sikfölü-
letü; szára rövides, elég vastag, fás ; kelyhe nyilt vagy félig nyilt; bőre 
vékony, sima, czitromsárga, napos felén narancspirossal színezett; hnsa fehé
res finom, olvadó vagy félszerínt olvadó; leve elegendő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt, kellemesízű. I. rendű, néha pedig csak II. rendű 
csemegyümölcs; érésideje decembertől tavaszig is eltart. — Fája mérsékelt-
uövésü, elég edzett és termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y. Did. de Pomol. 11. 657. 
Mas, Pomol. générale. III. 153. 
,1 a h n, lllustr. Handb. der Obstk. V. 559, és 

mások. 
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Muskotályos vadoncz. 
(Bozi musquá.) 

A tournay-i kertésztársulat, elnöke, Dumortier nyerte magról. Ojtóvesz-
szejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Fajfámon 
a többi fajok társaságában sínylődni látszik s ekkoráig még csak apró és 
nem rendes fejlödésü gyümölcsíiket termett. Növényzetéről Ítélve, hiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Dumortier szerint, középnagy, tompa csigaalaku; szára 
középhosszú, elég vastag; kelyhe középnagy, csaknem a föl színre helyezett; 
bőre sima, fahéjszin-rozsdával bevont, ai'auysárga ; húsa félszerint olvadó, illa
tos, igen jóízíí; leve bő, czukros. I. rendű esemegegyümölcs; érésideje decem-
bei-. — Fája hasonlít termetre a (üiaumenteli vadoncz fájához. — Nálam a 
faj fán kérge repedékes és pörsögéses. 

Körülményesen leírta: D um o r t i e r, Poinone toiirnaisieime, 151. lapján. 
Mások tudtommal még nem írták le. 

Naghin ízletese. 
(Dólices de Naghin.) 

Dumortier szeiint, Naghin-ban nyerte magról Darás, tournay-i birtokos. 
Ojtóvesszejét 187;3-ban kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam a fajfán, 
mielőtt termőre fordulhatott volna, elveszett; még faiskola' ojtványom is 
gyenge növényzetet mutat. Fajom valódiságában nem kételkedem; mert nö
vényzete jól egyezik a leírással. 

Gyümölcse, a leírás szerint, elég nagy, hasas, tompa csigaalaku; szára 
hosszú; kelyhe kicsiny, fölálló osztványokkal bíró; bőre fakóval mosott sárga
színű ; húsa unom, olvadó, vajszerű, igen leves, igen czukros, kitűnő. 1. rendű 
esemegegyümölcs; érés-ideje november. — Fája elég erőteljes, kuszált-ága-
zatu, igen termékeny. — Nálam lassuuövésű; vidékem mostoha viszonyai 
közt nem tartóséletű. 

Körülményesen leírta: D u m o i-1 i e i' Poinone toimiaisienne. 12l-dík lap
ján. Mások, tudtommal, még nem írták le. 

Nagy bergamot. 
(Bergamotte double ; Uoppolte Bergamotte.) 

Származása bizonytalan, de az valószínű, hogy Hollandiából származik. 
Mikép a leírás mellett közlött széh'ajzából látom,; nevének éppen nem felel 
meg ; meit inkább kisded, mintsem nagy és nálam valóban kisded, sőt apró 
gyümölcsöket termett. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsen-
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bői. Töl)l) ízben termett már nálam is a próbafiln, de vidékem mostoha viszo
nyai közt apró és bágyadtízü gyümölcsöket. Növényzetéről Ítélve, liiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírás szerint, kisded, alakja a Narancs körtékhez hasonló 
gömbölyded; szára középhosszú; kelyhe nyílt; bőre elég vékony, de kemény
kés, zöldessárga, napos oldalán néha barnás pirossal színezett; húsa íüsze-
resillatu, bágyadt sárgásfehér, félszerint olvadó; leve bő, czukros, gyöngéd 
savanynyal emelt igen kellemes füszeresízű. I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs; érésideje sept. oct. — Fája vígnövésü, egészséges, edzett, korán 
és bőven termő. 

Körülményesen leirta: 0 b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. VII. 
367. Mások, tudtommal, még nem irták le. 

Nagy Luiz. 
(Grosse Louiso.) 

Véletlenül kelt magról, Franklionban, Tourcoing város határában, a hol 
e század elejétől fogva nagyban tenyésztik. Bizonyos Butin-nevü gyümölcs
kertész, a hatvanas évek elején kezdette csak nagyban elterjeszteni AVam-
brechies-lez-Lilleben levő faiskolájából. Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Ben-
csik György, barátomtól, Szarvas-Gedéről. Nálam még nem termett. Növénjf-
zete meglehetősen egyezvén a leírásokkal, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse a leírások szerint, nagy vagy igen nagy, hasas, tompa kúpos 
csiga-alaku, buczkosfölületü; szára középhosszú, elég vastag, fás vagy húsos; 
kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre finom, vékony, értével szalmasárga, itt-ott 
i'ozsdafoltos; húsa fehér, flnom, tömött, olvadó; Mas Alfonz leírása szerint 
pedig kevéssé finom, lazaszövetü; leve bő, czukros, igen kellemes füszeres
ízű. I. rendű, néha pedig csak II. rendű csemegegyümölcs. — Fája erőteljes, 
vígnövésü, edzett, korán és bőven termő. 

Körülményesen leírták: L e r o y , Dict. de pomol. 11. 253. 
M a s, Pomol. génirale, I. 51. 

Nagy mandulakörte. 
(Q-rosse-poire d'amande.) 

Bizonytalan; valószínű azonban, hogy Belgiumban lépett a világra; 
mert ott mindenfelé el van terjedve és fönebbi neve alatt széltére ismeretes. 
Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől. Nálam is termett 
már egy ízben a fajfán. Gyümölcse és növényzete is meglehetősen egyezvén 
a leírásokkal hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, jókoj'a nagy, hosszas tompa-kupos, vagy 
kúpos körtealaku; szára középhosszú, elég vastag, fás; kelyhe nyílt; bőre 
vastag és keménykés, olajszín-sárga, napos oldalán barnás pirossal színezett; 
húsa fehéres vagy sárgás-fehér, finom, olvadó, vajszertí; leve bő, czukros, 
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igen kellemes, a mandulára emlékeztető, sajátszerüen fűszeresíztí. T rendű 
csemege^yümölcs; érésideje septemb. october. — Fája vignövésíí, egész
séges, edzett s a neki kedvező helyen igen bőven termő. — Megjegyzem itt, 
liogy fája még vidékem mostoha viszonyai közt is igen jól diszlik, de 
ritkán terem. 

Körülményesen leirták : B i v o r t, Annál, de pomol. TV. 97. 
L e r 0 y, Did. de foniol. IT. 255. Mások tud

tommal, még nem irták le. 

dik Napóleon. 
(Napóleon III.) 

Leroy nyerte magról 1864-ben és, — a ki a franezia mezőgazdaságot 
nagyban igyekezett előmozditaní, — az akkoi- uralkodó fejedelem nevéről 
elkeresztelve kezdette elteijeszteni. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-
Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is termett már a fajfán. Ugy gyü
mölcsei, mint növényzetéről Ítélve fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy vagy jókora nagy, hasas, 
csigás körtealaku; szára rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyílt; bőre 
vastag és kemény kés, sírna; értével sái'ga vagy zöldessárga; napos felén 
aranysárga többnjáre minden pirosság nélkül; húsa fehér, finom, olvadó; leve 
igen bő, czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, fűszei'esízű. í. rendű 
csemegegyümölcs; érésideje aug. végén sept. elején. — Fája elég vígnövésü, 
egészséges és edzett. Nálam is vígan nő és elég termékenynek mutatkozik. 

Körülményesen leirták: L e r o y , Dict. de pomol. II. 457. 
0 b e r d i e k, lllnstr. Handb. der Obstk. pótfüzete 

83. lapján. 

Navez kolmárja. 
(Colmar Navez.) 

Bouvier nyerte magról, Jodoígneban (Belgium) és a Brüsselben lakó 
híres képfestő, Navez nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtóvesz-
szejét 1879-ben kai)tam a Leroy-féle híres faiskolából, Angersból. Nálam 
még nem termett, de Dörgő Dániel barátomnál, Mezö-Turon, a tőlem kapott 
vesszőki'öl készített próbaágon, már bemutatta gyümölcseit, melyek a leírás
sal elég jól egyeztek; minélfogva hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírás szerint, nagy vagy jókora nagy, alakja tojásdad 
vagy gömbölyded csigaalaku; szára rövid, néha pedig hosszas, középvastag, 
fás; kelyhe félig nyílt; bőre sárgás-zöld; napos oldalán vörössel színezett, 
itt-ott kissé rozsdaíbltos ; húsa fehér elég finom, olvadó vagy félszei'int ol
vadó ; leve bő vagy elegendő, czukros, savanykás, igen kellemes füszeresízű. 
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I. rendű cseiiiegegyümölcs; érés-ideje sept. eleje, de nélia eltai't octoberig-
is. — Fája elég erőteljes, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta : L e r o y , Dict. de ponwl. T. ,586. Másoktól még 
nem olvastam leírását. 

Nélis Anna. 
(Anna Nélis.) 

Grégoire nyerte magról, Jodoigneban. Mikor? és ki volt az a Nélis 
Anna; a kinek nevéről elkei'esztelte ? E kérdésekre, könyveimben nem ta
lálok feleletet. Ojtóvesszejét 1872-ben, Feistkorntól, Meiníngenböl és 1874-
ben a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból, teljesen egyezöleg kaptam 
meg. Nálam is termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gj'ümölcse kisded, néha pedig középnagy; inkább vagy kevésbbé liosz-
szas csigaalaku; szára hosszas vagy középhosszn, fás; kelyhe nyílt vagy félig 
nyílt; bőre kissé vastag és keménykés, sárgás-zöld, teljes értével csaknem 
aranysárga; húsa fehéres vagy sárgásba és néha zöldesbe is játszó fehér, 
félflnom, tömöttes, roppanós vagy félszerint olvadó; leve elegendő, czukros, elég 
kellemes, de nem kellőleg ffíszeresízü. 11. rendű csemegegyümölcs; érés-ideje 
mart. april. — Fája elég vígnővésű, egészséges, edzett és elég termékeny. 

Körülményesen leirta : Oberdi eck, Illustr. Handb. dcr Obstk.^lW. 307. 
Észrevétel. Sokáig kell a fáján hagyni; mert a korán leszüi'etelt gyü

mölcs megfonnyad és leyességben szegény leszen. 

Nyári érmes. 
(Medaillo d"6té.) 

Dnmortier szerint, még 1819-ben nyerte magról Barbieux Szaniszló, 
tonrnay-í kertész ; de azért még napjainkban sem vonta magára a gyümöl-
csészek figyelmét. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek
től, Plantiéresból. Nálam is termett már. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse középnagy, néha nagyobb is, kisebb is, többnyíre csigás 
körtealaku, elég szabályos termetű; szára rövid, vastag, húsos; kelyhe nyílt 
vagy félig nyílt; bőre finom, sima, czitromsárga, napos oldalán néha i)irossal 
színezett; húsa fehéres, félíinom, i-oppanós vagy félszeVint olvadó; leve bő, 
igen czukros, illatos igen kellemesízű II, rendű csemege, de I. rendű háztar
tási és piaczos gyümölcs; éi'ésideje aug. elején. Fája csaknem bujanövésű, 
egészséges, edzett, sürűlombos, igen termékeny. 

Körülményesen leirta: D u m o r t i e r , Poinone tournaisienne, ,53. lapján. 

Nyári tojáskörte. 
(Poire d'oeuf; Sommor-Eierbirn.) 

Származása régi, bizonytalan. Svajczban, Elszászban és Németország
ban régi idők óta nagyban el volt terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
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Rentlingenből a pomologiai intézetbö]. Nálam több ízben tei-mett már, <le 
csak kevés íjyümölcsöt. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, kisded, tojásalaku vagy csaknem ke-
rtilékes, szára hosszas vagy középhosszú, fás; kelj'he nyílt vagy félig nyílt; 
bőre vastag, kissé érdestapintatu, sárgás-zöld, szürkés pontokkal süiiin be
hintett; napos felén néha barnás-pírossal színezett; húsa fehéres, félfinom, 
félszerint olvadó; leve elég bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, kelle
mes, sajátszerüen fflszeresízű. 11. rendű csemege-, de igen jó piaczos gyü
mölcs, érés-ideje ang. sept. — Fája erőteljes, edzett és a neki kedvező he
lyen igen termékeny. 

Körülményesen leírta : J a lm, lllustr. Handb. der Obstk. 11. 39. 
L e r o y , Did. de pomol. II. 470. 

Osband nyári körtéje. 
(Osband's Somraer ; Osband's Sommerbirn.) 

Amerikából, az Uj-York államból származik. Nevét viseli annak, a ki 
legelőször nagyban kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 187.o-ben kaptam 
Bencsik György barátomtól, Szarvas-Gedéröl. Megvolt ugyan nálam már az
előtt is, de csak névleg, mert nem volt valódi: de a Bencsiktöl került fa
jom, mikép növényzetéről látom, valódi lesz. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha kisebb is; alakja tojás
dad vagy csigás körtealaku; szára rövid vagy rövides, elég vastag fás, 
néha húsos; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre finom, sima, gyöngédtapin-
tatu, világos-sárga, napos oldalán gyöngéd pirossal befuttatott; húsa fehér 
vagy sárgás-fehér; finom, olvadó vagy félszerint olvadó; leve bő vagy ele
gendő, czukros, üdítő, kellemes füszeresízű. I. rendű, néha csak II. rendű 
csemegegyümölcs, érésideje aug. elejétől aug. végéig. Nem ke]l bevárni, hogy 
a fán érjen meg. — Fája erőteljes, edzett, igen tennékeny. 

Körülményesen leírták : L e r o y, Dict. de poviol. II. 492. 
M a s , Le Verger, II. 29. 
0 b er d i eck, Jlhistr. Hcmdb. der Obstk. VII. 323. 

Ott körtéje. 
(Ott.) - ^ 

Amei'íka egyesült államaiból származik. Downing, amerikai gyümölcsész 
szei'int, a Seckel-körte magvárói nyerte Ott Sámuel. Montgomery-ban, a Con
necticut államban. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louís testvérektől, 
Plantíéres\)ól. Nálam még nem termett, de nem is teremhetett; mert vidékem 
mostoha viszonyai közt élete nem egyébb, mint kínos tengődés. Növényzeté
ről ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi, 

Gyümölcse, Mas Alfonz leírása szerint, kisded vagy középnagy, tojásdad 
kúpos, széptermetü; szára hosszas, elég vékony, fás; kelyhe félig nyílt;bőre 
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finom, vékony, sima, zö1dessá,i'ga, napos oldalán néha narancs pirossal gj'öngé-
den színezett, itt-ott rozsdafoltos; luisa fehér, teljesen szétolvadó; leve bő, 
czukros, muskotályos. I. rendű csemegegyüraölcs; érésideje aug. első felére 
esik, — Fája lassunövéslű, edzett és a neki kedvező viszonyok közt korán 
és bőven termő. 

Körülményesen leírta: M a s , LeVerger, IT. 149. Másoktól még nem 
olvastam leírását. 

Ovyn szerafín. 
(Séraphine Ovyn.) 

A Van-Mons-kertben, a Van Mons egyik magonczán 1854-ben termett 
először. Elkeresztelésének jogát a Van Mons-tái-snlat egyik tagjának, Ovyn, 
Courtray-i kereskedőnek engedte át, a ki aztán leánya nevéről keresztelte 
el. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől, Palantiéresböl. 
Nálam is termett már, de csak bágyadtízű gyümölcsöket; mert vidékem 
mostoha viszonyai közé ez a faj sem illik be. Növényzetéről Ítélve, hiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy csaknem középnagy ; alakja 
többnyíre igen tompa csiga-alaku; szára középhosszú, elég vastag, fás; kelyhe 
nyílt vagy félig nyílt; bőre világos sárga, napos oldalán barnás pirossal szí
nezett; húsa fehér vagy sárgásfehér, félfinom, tömöttes, félszerínt olvadó; 
leve bő, czukros borízű, de gyakran húzós fanyarság is elég vegyül bele. 
11. rendű, néha i)edig csak III. rendű csemegegyümölcs. Fája elég vígnövésü, 
edzett és termékeny. 

Körülményesen leirta: L e r o y , Dict. de potnol. II. e.'áO. 
L a u c h e, Erster Erg'ánzungsband, 591. lapján. 

rr 

Oszi orsó körte. 
(Fusée d'automne.) 

Régi, bizonytalan eredetű. Leroy szerint, a ki Valerius Cordus, hesz-
szeni tudósra hivatkozik, már 1540-ben tenyésztették Szászországban, Eis-
leben körül. Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam a Leroj'-féle faiskolából, Angers-
ból. Nálam is termett már a fajtán, de csak kisded gyümölcsöket, melyek 
nem eléggé egyeztek a leírással, mely azonban ugy a gyümölcsöt, mint a 
növényzetet illetőleg, kissé fölületes. Valódi-e fajom? e kérdésre még most 
nem adhatok határozott feleletet. Mas Alfonz azonosnak tartja a legszebb 
nyári körtével. (Lásd Le Verger, III. 116. sz. alatt). 

Gyümölcse, Leroy szerint, majd nagyobb, majd kisebb a középszerűnél, 
hosszas és többnyire hegyes kúpos; szára rövid vagy középhosszú, fás, kelyhe 
nyilt, bőre aranysárga vagy világossárga, napos oldalán karminpirossal szí
nezett ; húsa fehéres, félfinom, félszerínt olvadó; leve ritkán elegendő, czuk-

28 
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vos, de, g'j'aki'aii összehúzó fanyarsággal elegjn'tett. TTI. i-eiidfí csemeo-e-, de 
I. rendíí liáztartási gyüniiJlcs, mert befőttnek és aszalványnak igen kitűnő. 
Fája elég erőteljes, edzett és igen termékeny. 

Körülményesen leirta: Leroy, Dict. de pomol. ÍI. 203. 

Palandt vajoncza. 
(Beurró de Palandt ; Palandt's Buttei'birn.) 

Oberdieck e fajt Forme de Courtet (vagy talán Curtet) név alatt, Gent-
böl kapta, Papeleu iiires faiskolájából, mint olyan fajt, melyet Van Mons nyei't 
magról. Minthogy azonban Oberdieck épen nem találta e fajt hasonló ala
kúnak a Curtet (a német gyümölcsészek szerint = Gráf Lamy) körtével; 
Palandt, jeles német gyümölcsész nevéi'öl keresztelte el, s e név alatt irta 
le és terjesztette el. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Nálam is több ízben termett volna már: de gyümölcseit mindig idő előtt 
hullatta el. Növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valóban az, a mit Ober
dieck fönebbi név alatt leirt. 

„(•iyümölcse, Oberdieck szerint, kisded, körte- vagy kobak-alaku: szára 
rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyílt; bőre elég íinoni, sárga vagy 
zöldes sárga; fahéjszin rozsdával, majd hálózatosán, majd teljesen bevont; 
Imsa sárgás fehér, igen finom, olvadó; leve bő, igen czukros, igen kellemes 
fűszeresízü. I. rendű csemegegyümölcs; érésideje oct. nov. — Fája erőteljes, 
vígnövésü, edzett, igen bőven termő. 

Körülményesen leirta: 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obtsk. VHI. 381.*) 

Párisi gróf. 
(Comto de Par is ; Gráf von Paris.) 

Bivort Sándor nyerte azon magonczokról, melyeket Van Mons halála 
után, ennek örököseitől magához váltott. Az ojtatlanul fölnevelt nemes fa 
1847-beu termett először. Fönebbi neve alatt csakhamar elteijedt minden
felé. Ojtóvesszejét 1885-ben kaptam Bencsik György barátomtól, Szarvas-
Gedéről. Bárha gyümölcsét még nem láttam, nem ízleltem; növényzete után 
Ítélve, fájom valódiságát kétségtelennek állíthatom. 

Gyümölcse, a leiiúsok szerint, közéjjnagy, gyaki'an pedig jókora nag,y, 
hosszas tojásdad vagy kúpos körtealaku; szára rövides vagy középhosszú, 
vékony, fás; kelyhe nagy, nyílt; bőre kissé vastag, gyöngédtapintatu, czit-
romsárga, napos oldalán néha lángos-pirossal kissé színezett; húsa fehér 
vagy sárgásba játszó fehér, félfinom, olvadó vagy félszerint olvadó ; leve nem 
mindenkor bő, igen czukros. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyü
mölcs. Aszalványnak különösen alkalmas. Erik sept. nov. hóban. Fája 
egészséges, edzett, elég termékeny. 

Körülményesen leírták: L e r o y , Dict. de pomol. 11. 593. 
Mas, Pomol. génmile, 111. 19. 

*) Mas Alfonz a Pomol. généralo-ozimü munkája IFI. kötetében a 0-ik lapon, „Forme 
de Curtet" név alatt leirt egy körtefajt, de ez valóban különbözik is attól a fajtól, melyet 
Oberdieck szintén e név alatt kapott és, a melyet, mint fönobb említem, Palandt vajoncza 
nóvro keresztelt el. 
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Péter bátya, 
(Oncle Piorre; Onkol Péter.) 

Van Mons nyerte, magról. Diel, a ki először irta le köiiilménj'esen, 
18l9-beu kapta Van Monstól e fajt. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Ober-
diecktöl, Jeinsenből. Nálam is több ízben termett volna már, de gyümölcseit 
próbaágamról az ingyenevők mindig idő előtt tanulmányozták le. Növényze
téről Ítélve hiszem, liogy fajom valódi. 

(Tyiimölcse, a leírások szerint, középnagy, hasas-kupos; szára közép
hosszú, fás; kelyhe nyilt, csíllag-alakulag szétterülő osztványokkal; bőre sima, 
zöldessárga, napos oldalán néha némi földvörössel színezett; húsa bágyadt-

• fehér, finom olvadó vagy félszerint olvadó; leve bő, igen czukros, kellemes 
füszeresízű. I. rendű, néha pedig csak 11. rendű csemegegyümölcs; érésideje 
sept. oct. — Fája elég vígnövésű, edzett és igen termékeny. 

Körülményesen leírták: D i e l , Kernobstsorten, almákat és körtéket tár-
• gyazó V. 198. 

J a h n . llhistr. Handb. der Obsth. II. 293. 

Pettyes töviskörte. 
(Kpine d'été ponotuéá; Punktirter Sommerdorn.) 

Mikép Jahn írja; Diel Nyári töviskörte — név alatt kapta Metzből,. 
1790-ben; valószínű tehát, hogy Francziaországból származik. Ojtóvesszejét 
187ü-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is termett már. l'gy gyü
mölcsei, mint növényzete után ítélve; fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, hosszas kúpalakú; szára 
középhosszú, fás vagy kissé liusos; kelyhe nyilt, bőre kissé vastag és ke
ménykés, sima, czitromsái'ga, napos oldalán világos-pirossal mosott vagy 
csak színezett, sűrűn rozsdapettyes ; húsa szép fehér̂  finom, olvadó ; leve 
igen bő, igen kellemes ezukrosborízű, fűszeres. I. rendű csemege-gyümölcs; 
érésideje sept. oct. — Fája elég erőteljes, edzett és igen termékeny. 

Körülményesen .leírták : D i e l , Kernobstsorten III. 67. 
J a h n , llbistr. Haiidb. der Obstk. II. 69. 
Mas, Pomol. géntrale, I. Í37. 

Philadelphia. 
Amerikából származik. Nevét viseli a városnak, honnan a világba 

lépett. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantié-' 
resból. Nálam még nem termett, de nem is teremhetett; mert vidékem mos
toha .viszonyai közt folyvást csak sínylődött s az idén (10̂ 87.) már végkép 

» 28* 
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kimerült s el is halt próbaíiímon. *) Se g-ytimölcsét, se növényzetét nem ta
nulmányozhattam; minélíbgva fajom valódisága bizonytalan előttem, 

Gyümölcse, a leirás szerint, nagy, csigás körtealaku, szára középhosz-
szu, elég vastag, fás; kelyhe nagy, nyilt, bőre kissé vastag, sima, gyön-
gédtapintatu, fényes czitrom-sárga, napos oldalán aranysárga és néha gyön
géd pirossal színezett; hnsa szép fehér, félfinom, olvadó, vajszerű ; leve bíi, 
cznkros, illatos, kellemesizű. I. rendtt vagy csak TI. rendű csemege-, de jó 
piaczos gyümölcs; érésideje sept. Fája elég erőteljes, edzett és tei'mékeny: 
hanem, ugy hiszem, csak kedvező viszonyok közt ilyen. Nálam rövidéletű volt. 

Körülményesen leírta: Mas, Ponwl. ghtérale, I. ií|5. Másoktól még riem 
olvastam leírását. 

Piros bergamot. 
(Bergamotto rougo; Eotíio Bergamotte.) 

Régi, bizonytalan származású. Ugy a régibb, mint az ujabb gyümöl-
csészeti irodalomban többféle köi'tefaj van e név alatt fölemlegetve. Ojtó-
vesszejét 1879-ben kaptam a Leroy-féle, világhírű faiskolából, Angersból. 
Nálam még nem tei'mett, de növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom való
ban az, a mit Leroy e név alatt leírt. 

Clyümölcse, Leroy szerint, középnagy, néha nagyobb is, alakja több
nyire gömböl}'ded, szára középhosszú, középvastag, fás; kelyíie nyílt; bőre 
zöldes-sárga, napos oldalán élénk rózsaszínnel mosott; húsa fehér, durva 
szemcsés, olvadó, leve elegendő, czukros, kissé muskotályos, de bágyadtízű; 
csemegegyümölcsnek alig válik be, de háztartási czélokra, például aszal-
ványnak igen alkalmas; érik sept. oct. hóban és néha eltart november kö-
•zepéig is. — Fája mérsékeltnövésű, de egészséges, edzett és igen ter
mékeny. 

Körülményesen leírta: L e r o y . Did. de ponwl. I. 257. Ugyanezen fajt 
írták-e le mások is fönebbí név alatt? az egymásnak ellenmondó, jórészt 
fölületes leírásokból nem bii'ok e lészben kiokosodni. 

Plantagenet. 
Frankhonban, a Majna és Loire megyei volt kertész-társulat kertében 

kelt magról. Az ojtatlanul fölnevelt nemes fa 18.58-ban termett először. A 
társulat bizottmánya a Plantagenetek emlékéről, a kik egykor Anjou gróíjai 
és később angol királyok voltak, keresztelte el a fönebbi névi'e. Ojtóvesz-
szejét 1885-ben kaptam Bencsik György barátomtól, Szarvas-Gedéröl, Gyü
mölcsét még nem láttam : de növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leirás szerint, nagyobb a középszerűnél; alakja szabály
talan tojásdad, igen buczkosfölületű; szára hosszas, elég vastag; kelyhe 
nyílt; bőre világos-sárga minden pirosság nélkül; húsa fehéres, finom vagy 
félflnom, teljesen szétolvadó; leve igen bő, igen czukros, savanykás, igen 

*) Ugy hiszem azonban, bogy Petrovay György öcsómnél életben maradt. 
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kellemes t'físzeresízű. 1. i-eiidíí csemegegyüinölcs; érésideje sept. oct. - Fája 
igen erőteljes, edzett és ig'eu termékeny. 

Köriűményesen leirta : L e r o y . Dkt. de pontol. 11. 534. Másoktól még 
nem olvastam leirását. 

P r a t t. 
Amerikából származik. Mikép Leroy irja; ö hozta először Enró-

pába 1849-ben s 1852 óta szaporítja és terjeszti mindenfelé. Eredetéről 
Hovey gyümölcsész után azt mondja, hogy Scituate-nevü városban (Rhode-
Islandban) lépett a világra : de arról, hogy fönebbi nevét kitől vagy mitől 
kapta ? niitsem említ föl. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Lonis 
testvérektől, Plantiéresből. Nálam még nem termett; de faiskolai ojtványom 
növényzetéről ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gjfümölcse, Leroy szerint, nagyobb a középszerűnél, testes, gömböly
ded tojásalaku; szára rövid, elég vastag; kelylie nyílt vagy félignyílt; bőre 
vastag, zöldes-sárga; húsa fehér, félfinom vagy durva-szemcsés, de elég 
olvadó; leve elegendő, édes, czukros, kellemesízű. II. rendű csemegegyü
mölcs; érésideje aug. vége, sept. eleje. — Fája erőteljes, igen edzett, elég 
termékeny. — Még vidékem mostoha viszonyai közt is egyike legegészsé
gesebb körtefáimnak. 

Köriűményesen leirta: Leroy, Dict. de pomol. n . 542. 

Püspök-csemege. 
(Episcopale.) 

Bouzín Norbert, dékán nyerte magról, Chinben, (Belgium). 1839-ben 
kezdett elterjedni. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Több ízben termett már nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse kisded vagy középnagy, zömök csigaalaku; szára rövid, 
elég vastag, fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre sárgás-zöld, napos 
oldalán pirossal mosott vagy belehelt; húsa finom, igen olvadó; leve igen 
bő, czukros, de nálam kissé húzós, különben igen kellgmes, fűszeresízű. Csak
nem kitűnöíeg I. rendű csemegegyümölcs; érésideje Belgiumban febr. mart., 
nálam pedig nov. dec. — Fája mérsékeltnövésű, de egészséges, edzett, bő
ven és csomósán termő. 

Körülményesen leirta : I) u ni o r t i e r, Ponione Touniaisiemie, 167. 
lapján. Mások, tudtommal, még nem írták le. 

Révész Bálint. 
Valószínűleg hazai faj. Bold. Tamásy Károly, szaktársunk szerint,, Deb-

reczen határában régi idő óta, százados fákban van elterjedve és ott Szőke 
muskotály körte név alatt volt széltére ismeretes. E népies, és a gyümölcsészeti 
irodalomban sehol elő nem forduló név helyett Tamásy, a debreczeni érdé-
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mekbén gazdag ref. püspök, Révész Bálint nevét adva neki, körülmenyes 
leírásban mutatta be a Gyüm. füzetek 1880. évf. 137-dik lapján. — Ojtó-
vesszejét én is tőle kaptam még 1880-ban. Nálam még nem termett: de hi
szem, liogy fajom valódi lesz; mert Tamásy sok jó indulattal viseltetett irá
nyomban és igy fölteszem róla, hogy az általa ismertetett fajt, midőn hozzám 
vesszőt küldött, nem tévesztette el. 

Gyümölcse, Tamásy szerint, középnagy; néha kisebb is, nagyobb is; 
alakja változó ; többnyire azonban hasas, buczkos körtealaku; szára közép
hosszú, elég vastag, fás; kelyhe nyílt; bőre íinom, gyöngéden érdes, elejénte 
fehéres zöld; értével aranysárga minden pii'osság nélkül; húsa zöldbe játszó 
fehér, igen finom, olvadó; leve igen bő, czukros üdítő savanynyal emelt, fel
séges nniskotályos-ízü. I. rendű csemegegyümölcs. Erik november közepe 
táján. — Fájáról vagyis ezen faj növényzetének jellemzőbb vonásairól, mit 
sem közlött a bold. Tamásy. Faiskolai ojtványoraról ítélve, fája bujanövésű, 
egészséges, igen edzett, gyümölcsöző szervekkel jól beruházott ágaival szel
lős terjedelmes koronát alkotó. Levelei középnagyok, vastagszövetűek, hosz-
szas tojásdadok vagy kerülékesek; lapos völgyesek, íveltek; gyenge korukban 
molyhosak, még ért korukban is hamvasak; többnyire épszélüek. 

Romhányi hájkörte. 
Valószínűleg hazai faj ez is. Gyermekkoromban, Komhányban, atyám 

szőllejében, (Nógrádmegye) „Hájkörte" név alatt ismertem egy középnagy, 
gömbölyded, füstöspírosböríí, íinom pezsgő-husu igen leves körtét, melynek 
az volt a jellemző sajátsága, hogy, ha a megért gyümölcsöt késünkkel ugy 
metszettük körül, hogy a kés éle csak kevéssé hatólt a györaölcsbe s aztán 
kezünkkel repesztettük azt ketté; magtokja, mint egy gömbölyded, fehér 
tömlőcske, ugy esett ki a gyümölcsből, mint a ketté repesztett l^eszterczei 
szilvából szokott kiesni a mag. E sajátságot ekkoráig egyetlen-egy körtefaj
nál sem tapasztalván, hazai fajt gyanítva bemie, megkértem testvér öcsé
met, hogy. ha ismeretes előtte az a körtefaj, küldene róla nekem qjtóvesz-
szöt. — Öcsém, mint irta, csak homályosan emlékezett már arra a körte
fajra: de idősebb helybeliektől kérdezősködve, mégis nyomára jött. Küldött 
is róla 1879-ben ojtóvesszőt. Minthogy e faj nálam még nem termett; nem 
vagyok benne bizonyos, hogy valóban az lesz-e fajom, a mit én kerestem. 
Addig is, míg e részben biztosat mondhatnék; szolgáljon róla ismertetőül e 
rövid közleményem. 

Sabine. 
Van Mons nyerte brüsszeli kertében, nem saját mágonczaíról, hanem 

egy, általa Schaerbeekben megvett magonczról. Az ojtatlanul fölnevelt ne
mes fa 1817-ben termett először. Mint terjesztésre méltó gyümölcsöt Van 
MonSj a londoni kertész-tái-sulat titkára, Sabine nevéről keresztelte el. Ojtó-
vesszejét 1876-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantíéresből. Nálam 
sok viszontagság érte e körtefajt; alig bírtam megmenteni az elpusztulástól. 
Gyümölcsöt nem szüretelhettem róla: de növényzetéről ítélve, fajom mégis 
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valódinak találtam. — Vidékem mostoha viszonyai kiizé nem taláh'án beilr 
^ lőnek, meglehetősen elhanyagoltain öt ngy, hogy jelenleg már haldoklik is» 
nálam. 

# Gyümölcse, a leivások szerint, középnagy, szabálytalan kúpalakn vagy 
hosszas csigaalakn; szára rövid vagy rövides, elég vastag, hnsos és hajlé
kony; kelyhe nyiít vagy-félig nyilt; bőre kissé vastag, világos czitrom-
sárga, napos oldalán aranysárga, többnyire minden pirosság nélkül, szára és 
kelyhe körül rozsdamázos; húsa fehéres vagy sárgás-fehér, elég finom, olvadó 
és pezsgő; leve bő, cznkros, savanj'kás, fűszeres, de néha bágyadtízű. I. 
rendű, néha csak II. rendű csemegegyüniölcs; érésideje octi dec. — Fája 
elég erőteljes, termékeny : de ugy látszik, csak kedvező viszonyok közt ilyen. 

Körüiményesen leírták: Diel, Kemobstsorten (Almák és körték,) IV. 187. 
Jahn, lllustr. Handb. der Obstk. V. 285. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. II. 610. 
Mas, Pomol. générak, V. .55. és mások. 

. Saint-aubert-i vajoncz. 
(Beurré dp Saint-Auberfc.) 

Dumortíer. szerint, Plauchon Károly, • a saint-anberthegyi fölügyelő talál
ta az ottani erdőben. 1861-ben kezdett forgalomba jönni. Ojtóvesszejétl874-
ben kaptam a Simon-Lonis testvérektől Plantiéresból. Nálam is. termett már 
több Ízben kitűnő gyümölcsöket, de ezek a leírással nem egyeztek jól. Mint 
olyan gyümölcsöt, a melyet belső tulajdonai folytán csaknem kitünöleg I. rendű 
csemegegyümölcsnek találtam, nem ejtettem el; mert nagyon érdemesnek-
találtam arra, hogy tovább tanulmányozzuk s ha valódi nem lenne; gyümöl-
csészeti nevét kikutassuk és akkor aztán széltére eltérj eszszük. 

Gyümölcsét, fönebbi név alatt, egyedül Dvnnortier írta le francziás rövid
séggel a Pomone Tournaisienne-czimű munka 111-dik lapján: de, mint mon
dám, a leírással nem találtam fajomat teljesen egyezőnek. 

Saint-waasti vadoncz. 
(Besi de Saint-Waast; Wililing von Vaat.) 

-. Származása bizonytalan. Annyit azonban átalánosan elfogadnak róla a 
gyümölcsészek, hogy Frankhonból kell származnia egy hajdani apátságból, 
melyet az arrasi püspök, Waast nevéről, a Vll-dik század vége felé nevez
tek el Saint Waastnak. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Símon-Louís test
vérektől, Plantiéresból. Nálam is több ízben termett volna már, de vidékem 
mostoha viszonytü közt mindig idő előtt, vesztek el vagy hullottak le gyü
mölcsei a fáról. Növényzetéről ítélve fajom valódiságában nem lehet kétségem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha pedig jókora nagy"; 
alakja változó, többnyire azonban hasas csigaalakn; szára rövides vagy 
középhosszú, fás; kelyhe nyilt vagy félig nyílt; bőre czitromsárga, napos 
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oldalán barnás pii-ossal mosott vagy pettyezett, szakadozott faliéjszín' rozsda 
•foltokkal inkább vagy kevésbbé sűrűn bellintett; húsa fehéres vagy sár-
gúsba játszó fehér, finom, olvadó vagy félszerint olvadó; leve igen bő, igen 
czukros, finoman savanykás, igen kellemes fűszeresízü. I. rendű csemege
gyümölcs ; érésideje nov. jan. — Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és 
elég edzett és termékeny. . ' 

Körülményesen leirták: J a h í i , Illustr. Handb. der Obstk. V. 175. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 28fi. 
Mas, Le Verger, I. 61, és többen mások is. 

Sannier bergamotja, 
(Bei'gamotte Sannier.) 

Újdonság. Sannier Arzén, gyümölcskertész nyerte magról 1874-ben, 
Eonenban. Ojtóvesszejét 1876-ban kaptam a Simon-Lonis testvérektől, Plan-
tiéresból. Nálam is termett már egy izben a fajfán ; de vidékem mostoha 
viszonyai folytán akkor is csak hibásan fejlődött péklányokat. Növényzete 
is, jórészt pedig gyümölcsei is egyezvén a leírással, hiszem, hogy fajom 
valódi. 

Gjáimölcse, a Guíde pratique rövid jellemzése és Lauche leirása szerint, 
középnagy, kúpos gömbalaku, rövidszárú, nyiltkelyhű; bőre elég vastag és 
keménykés, zöldessárga érdes rozsdafoltokkal és pettyekkel sűrűn behintett; 
húsa fehéres, finom, olvadó; leve bő, czuki-os, finom, de nálam majd mindig 
Jmzós-savanynyal emelt, gyengén fűszeresízü; I. rendű csemegegyümölcs; 
érésideje mart. maj. Nálam húsa inkább szalonnás volt, mintsem olvadó és 
már nov. derekán megért. — Fája vignövésű, egészséges .edzett, kuszált 
lombozatú, igen termékenynek mutatkozik. 

Körülményesen leirta : L a u c h e, Erster Erganzimgsband. ed. 353. lap
ján. 0. Thomas a Guide pratique 1-ső Pótfüzetében csak röviden jellemezte. 

Scheidweiler vajoncza. 
(Beurré Scheidwoiler.) 

Van Mons nyerte magról és a gand-i íÜA'észet-tanár, Sheidweiler nevé
ről keresztelte el. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis testvérek
től, Plantiéresból. Nálam is termett már, de vidékem mostoha viszonyai 
közt nagyon bágyadt ízű gyümölcsöket, melyek azonban fajom valódiságáról 
teljesen meggyőztek. 

Gyümölcse, a leirás szerint, középnagy, szabályos körtealaku; szára 
elég hosszú és elég vékony, fás ; kelyhe nagy, nyílt ; bőre finom, sima, érté
vel zöldessárga vagy czitromsárga, itt-ott rozsdafoltos; húsa fehér, a bőr 
alatt kissé zöldes, félfinom, tömöttes, olvadó; leve elegendő, igen czukros, 
gyöngéd savauyuyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé fűszeresízü. 11. rendű 
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csemege- de szállításra alkalmas voltánál fogva, igen jó piaczos gyümölcs ; 
érésideje oct.; nálam sept. második fele. Fája evőteljes, igen edzett, elég 
korán és igen bőven termő. 

Körülményesen leirta: Mas, Le Verger, III. 111. szám alatt. Mások
tól még nem olvastam leírását. 

Sdegnata. 
Esperen őrnagy nyerte magról, Malinesben, (Belginm). Leroy rendkívül 

becsesnek találta e fajt, de nem csudálkozik rajta, liogy máig sincs kellőleg 
elterjedve; mert olasz neve éppen az ellenkezőjét jelenti annak, a mit e kör
tefaj megérdemel; (Sdegnata olasz szó, a mi magyarul azt jelenti, liogy 
„lenézett", „megvetett") szerinte, nagyon is méltó arra, hogy figyelembe 
vegyék, megbecsüljék. Ojtóvesszejét lB80-ban kaptam Bencsik György bará
tomtól, Szarvas-Gedéről. Nálam még nem termett; de növényzetéről Ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Leroy szerint, nagy vagy jókora nagy, szabálytalan hosszas-
tojásdad, igen bnczkosfölületű; szára hosszas, fás, tövénél húsos; kelyhe 
nagy, nyilt; bőre éi'des, zöldes-sárga, napos felén élénkebb sárga és vörhe
nyes rozsdával sűrűn márványzott; húsa fehér, íinom vagy félíinom, tömött, 
olvadó ; leve szerfölött bő, igen czukros, savanykás, igen kellemes, sajátsze-
rűen fűszeresízű. I. rendű vagy csaknem kitűnőleg I. rendű csemegegyü
mölcs; érésideje aug. közepétől, aug. végéig is eltart. — Fája lassunövésű, 
de egészséges, igen edzett, termékeny. 

Körülményesen leirta: L e r o y , Dict. de pomol. IL 653. Mások tudtom
mal még nem íiták le. 

™ e_ 

Seckel körtéje. 
(Poire de Seckel ; Seckelsbirn.) 

Araerikából származik. Philadelphiához közel, egy erdőben találták föl 
1760 körül. Nevét viseli annak, a ki legelőször nagyban kezdette elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsetiből. Több ízben termett 
már nálam is a fajfán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse kicsiny vagy kisded; gömbölyded vagy hasas esigaalaku ; 
szára rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyílt vagy félignyílt; bőre finom, 
vékony, sima, értével homályos aranysárga; napos oldalán homályos barnás
vérpirossal bemosott; finom, áttetsző rozsdamáz gyakran fátyolozza el az 
egész gyümölcsöt; húsa sárgásfehér, finom, tömöttes, olvadó; leve igen bő, 
igen czukros, igen kellemes illatos és füszeresízü. Csaknem kitűnőleg I. rendű 
csemegegyümölcs; érésideje nálam sept. közepe táján; hűvösebb tájakon oct. 
végéig is eltart. — Fája lassunövésű, nem eléggé edzett, de igen termékeny. 

Körülményesen leírták: J a h n , lílustr. Handb. der Obstk. II. 117. 
L e r ó y, Dict. de pomol. 11. 656. 
Mas, Le Verger, III. J3. sz. alatt és mások is. 
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Soulersi bergamot. 
(Bonno do Soulora; Borgamotte von Sonlors.) 

Régi franczia gyümölcs. Ojtóve^szejét 187'9-ben kaptam Trusza Lajos, 
bikácsi rom. kath. lelkész nrtól, a ki vidékén, Biliarmegyében rendkívül ter
mékenynek találta e fajt. Vidékem mostoha viszonyai közé sehogy sem illik 
be ez a körtefaj; minélfogva nem is volt képes nálam teremni. Fajom való
diságában, növényzete ntán Ítélve nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középuagy; alakja igen változó, többnyire 
azonban tojásdad vagy tompa csigaalakn; szái-a középhosszú, fás; kelyUe 
nyílt vagy felig-nyílt; bőre finom, vékony, sima,' értével zöldessárga, még 
napos oldalán is csak elvétve kap némi piros színezetet; itt-ott finoman rozs-
daibltos; hnsa fehéres, finom vagy félfinom, tömöttes, olvadó vagy féls^erint 
olvadó; leve bő, czukros, savanykás, igen kellemes, de nem mindenkor kel
lőleg füszeresízn. I. rendű, néha pedig csak II. rendű csemegegyümölcs ; érés-, 
ideje nov. martius. — Fája mérsékeltnövésű, elég edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leírták: I) i e 1, Kernobstsorten, VII. 43. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obsth. VII. 477. 
L e r ó y, Dict. de ponwl. I. 487 és mások. 

Sós körte. 
Vidékemen egy ismej-ösöm, a ki gyermekkorában, származott ide Er

délyből, nagy lelkesedéssel beszélt, egy körtefajról, melyet Erdélyben, akko--
riban Sós körte név alatt ismertek. Nagyon kért engemet, hogy gyümölcsész. 
barátaim utján szerezném meg neki azt a körtefajt Erdélyből. Tudakozód
tam is aztán felőle és Vályi Elek, akkoriban Kenteikén lakó, ref. esperes, 
barátom küldött is róla ojtóvesszőt 1877-ben: de nálam még nem termett; 
minélfogva róla, ez úttal még a semminél csak kevéssé tudok többet. Se 
azt nein tudom, hogy milyennek kellene lennie gyümölcseinek; sem azt, hogy 
mi a gyümölcsészeti neve? sem azt, hogy hazai faj-e? mert e részben ide 
való ismerősöm semmi bizonyosat sem tudott mondani, Vályi barátomtól pedig 
nem,kérdezősködtem még várva, hogy fajom, teremjen előbb; majd rá érek e 
végett akkor is kérdezősködni. ' 

Stevens magoncza. 
(Somis do Stevens; Steffen.s Gronessee-Birne.) 

Amerikából származik. Az Uj-^'ork állam. Livingston nevű megyéjé
ben, Stevens, biitokos tanyáján keit magról, Lima város határában, Oltóvesz-
szejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam a fajfán csakhamar 
elpusztult: de faiskolai ojtványom egészséges növényzetet mutat, melyről Ítélve 
fajom valódiságában nem kételkedem. 
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Gyümölcse, a leirások szerint, középnagy; alakja tojásdad gömbalaku 
vat̂ y kúpos gömbalaku; szára rövid vagy rövides, elég vastag, fás; kelyhe 
nyílt vagy félignyílt; bőre kissé vastag és keménykés, czitromsárga, napos 
oldalán pedig lángos pirossal némelykor becsapkodott vagy csak szakadozottan 
márványozott; húsa fehéres vagy sárgás fehér; finom, olvadó, vajszerü; leve 
1)0, czukros, a Császár körtére emlékeztető, igen kellemes, füszeresízü. Ki-
tiinőleg I. rendű csemegegyümölcs; érésideje sept. hó folytán. — Fája las-
snnövésü, de egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leirta: 0 b e r di e ck, Illustr. Handb. der Obsth. V. 429. 
M a s , Le Verger III. 168. szám alatt. 

Szegény ember körtéje. 
i'azekas Károly barátom Lekehalmáról azt irta hozzám egyik levelében, 

hogy Borsódmegyében, Sajó-Kazán, veje Sypos Kálmán kertében vén fákat 
látott e fajból. E fákról szerezte volt nekem az ojtóvesszöt, melyet tőle 
1877-ben kaptam. Nálam még nem termett. Hazai faj lesz-e vagy külföldön 
talán már névvel biró ismeretes faj? későbbi tanulmány fogja megmutatni. 

Gyümölcsei —̂  mint erről értesítenek, — aprók, a tyúktojásnál valami
vel kisebbek, világos zölddel váltakozó aranysárgák'; ízük nagyon kellemes, 
édes, gyöngéden nuiskotályos; húsa bölevü és nem egy könnyen szotyosodó. 
Erik júliustól -szept. derekáig, apródonkint. Fája óriás nagy koronát fejleszt 
és mikép saját ojtványomróí látom, még vidékem mostoha viszonyai közt is 
csaknem bujanövésü, egészséges és igen edzett. Sajó-kazai három anyafája, 
mikép arról értesítenek, minden évben, — jóban, roszban egyaránt, — rend-, 
kivül dúsan termett. 

Szép czukor körte. 
(Belle suci'ÓB ; .Sohöne Zuokerbirne.) 

Gberdieck e körtefajt Hannovera és Hildesheim közt találta idősebb 
fákban, szórványosan elterjedve. (Tynmölcsészeti neve nem levén, fönebbi névre 
keresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtó vesszejét 1872-ben kaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenből. Nálam a fajfán, más fajok társaságában hátramaradva növé-
sébeM még máig sem termett. Növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

(Tyümölcse, Oberdieck szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja kissé 
változó, többnyire azonban szép, szabályos, magas körtealaku vagy tojás
dad körtealaku; szára hosszas vagy középhosszú; kelyhe nyílt vagy félig 
nyílt; bőre finom, bágyadtan fénylő, értével szép czitromsárga, miből azonban 
napszegte darabjain kevés látszik ki tisztán, mert csaknem az egész fölület 
igénytelen, barnás, később derültre változó pirossal van befuttatva és élén
kebb piros pettyekkel behintve; húsa sárgásfehér elég finom, olvadó; leve bő, 
igen czukros, gyöngéd savanynj-al emelt, igen kellemes fűszeresízű. I. rendű, 
yagy csaknem 1. rendű csemegegyümölcs; érésideje sept. oct. — Fája fiatal 
korában elég vígnövésü, elég edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leirta: O b e r d i e c k , lllnstr. Handb. der Obstk. V. 261., 
Mások tudtommal még nem irták le. 
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Szép hajadon4örte. 
(Grosse scliüne Jungferbirne.) 

Származása bizonytalan. Diel, q, ki először irta le, Ooblenzból kai)ta e 
fajt. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Feistkorntól, Meiningenböl, a Jalm-tele 
faiskolából. Nálam még máig sem termett; nolia pedig a faj fán is, faiskolai 
csemetén is elég vígnövésü. Növénj'zetéröl itélve hiszem, hogy fajom valódi. 

tTyttmölcse, a leírások szerint, középnagy; néha nagyobb is, kisebb is; 
alakja többnyire hasas körtealakn; szára középliosszn, íás, tövénél húsos; 
kelyhe nagy nyílt; bőre sima, ledörzsölve fényes; elejénte sárgászöld; érté
vel is csak zöldessárga, napos oldalán néha földvörössel kissé színezett, 
síírfín barnapettyes; húsa fehér, elég finom, olvadó, pezsgő; leve bő, czukros 
borízű, kissé muskotályos, ,igen kellemes ízű. l. rendű, néha pedig csak II. 
rendű csemegegyümölcs.-- Érik aug. sept. hóban. — Fája vígnövésü, egész
séges, edzett és termékeny. Nálam ez utóbbi jó tulajdonát még nem lehetett 
kitapasztalni. 

. Körülményesen leírta: D i e l , Kernobstsorten, IV. 111. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. V. 59. 

Szűz körte. 
(Pucelle; Jalousie.) 

Régi, bizonytalan-származású, franczia gyümölcs. Ojtóvesszejét 1872-ben 
kaptam Öberdiecktól, Jeínsenböl. Nálam is termett volna már több ízben: de 
gyümölcseit mindig idő előtt pusztították le a rovarok vagy a szél verte le. 
B̂ ajom valódiságáról meg vagyok győződve; mert úgy gyümölcsei, mint 
növényzetére nézve jól egyezik a leírásokkal. 

Gyümölcse, a leírások szerint, alakra is, ízre is sokat hasonlít a Chau-
monteli vadonczhoz, középnagy, gyakran nagyobb is; alakja változó, többnyire 
azonban tojásdad vagy szabálytalan, hasas csigaalaku, buczkosfölületü; szára 
rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre kemény
kés, kissé érdesfölületü azon finom, zöldes fahéjszinü rozsdától, mely a gyü
mölcsöt majd szakadozottan, majd sűrűn összefolytan eltakarni szokta, miből 
aztán czitromsárga alapszíne is csak itt-ott látszik ki tisztán. A gyümölcs 
napos oldalán éppen, mint a Chaumonteli vadoncznál, barnás földvörössel vau 
befuttatva; húsa fehéres, félünom, olvadó, vagy félszerint olvadó; leve bő, 
czukros, sa^'anykás, kellemes füszeresízű. I. rendű, gyakran pedig csak II. 
rendű csemegegyümölcs; érésideje sept. oct. — Fája erőteljes, edzett,ritkás, 
kuszált-ágazatu, igen termékeny. 

Körülményesen leírták: O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk.^.%^. 
L e r 0 y, Dict. de ponwl. II. 294. 
Mas, Pomol. générale, III. 71. és sokan mások "is. 
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Tavaszi jó Luiz. 
(Lomse-bonne de printemps.) 

Boisbunel, jeles franczia gyümölcsész nyerte magról, 1857-ben, Rouen-
ban. OjtiWesszejét 1876-ban kaptam Eeutlingenből, Dr. Lucastól. Nálam még 
nem termett: de növényzete után, fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja tojás
dad körtealaku; szára középhosszú, vékony, í'ás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; 
bőre kissé vastag és keniénykés, értével világos czitromsárga, napos felén 
néha szelid pírossal színezett, itt-ott rozsdafoltos; húsa fehéres finom vagy 
félfinom, olvadó; leve bö vagy elegendő, igen czukros, csaknem minden savany 
nélkül, kellemes, de ritkán kellőleg fűszeresízű. II. rendű csemege-, de jó 
háztartási gyümölcs; érésídeje februártól tavaszig is eltart. — Fája lassu-
növésü, de egészséges, edzett, későn fordul termőre, de aztán elég bőven 
termő; vadonczra ojtva léczezet melletti művelésre legalkalmasabb. 

Körülményesen leírták: Boisbunel , Annál, de pomol. VIII. 19. 
Leroy , Dict. de pomol. II. 359. 
Mas, Le Verger, I. 165. a 81-ik szám alatt. 

Téli kétszínű körte. 
(Bicolore d'hivor.) 

Újdonság. Boisbunel nyerte magról 1871-ben, Rouenban. Ojtóvesszejét 
az elmúlt tavaszszal (1887.) kaptam Kolosvárról, idősb Bodor Pál bátyámtól, 
a ki egyúttal két gyümölcspéldányt is küldött róla nmtatóba, melyek, a nagy
ságot kivéve, igen jól egyeztek a Güide pratique 109. lapján közlött rövid 
jellemzéssel; minélfogva, hiszem, hogy a faj valódi. 

Gyümölcse, a Gu'íde pratique szerint, ,.nagy, Kálmán körte alakú, fél
szerint olvadó husu, czukros, igen kellemes ízű; érésideje ápríl végéig eltart" ; 
szára, mikép ezt a Kolosvárról küldött gyümölcsökről lejegyeztem, hosszas, 
vékony, fás, görbe; kelyhe nyilt; bőre vékony, de keménykés, sima, értével 
aranysárga, napos oldalán pedig élénk vörössel inkább vagy kevésbbé kii'í-
vóan bemosott; minélfogva e két rikító színétől nevét valóban helyesen kapta. 
— Fája, mikép ojtványom hajtásáról gyanítom, lassunövésü. 

Köriilményesen, tudtommal, még senki sem írta-̂ ^ le. 

Téli kurtaszáru. 
(Courte-guene d'liivcr.) 

Ez a faj is újdonság. Ezt is Boisbunel nyerte magról 1871-ben, Rou
enban. Ojtóvesszejét 1877-ben kaptam magától, Boísbuneltől, Rouenból. Fais
kolai csemetére levén nálam ojtva, még nem fordult termőre. 

Gyümölcse, a Gu'íde pratique szerint, „nagy vagy igen nagy; húsa 
olvadó, czukros, illatos és kissé muskotályos; érésideje mart. máj. — Fája 
egészséges, rendesen termő. Boisbunel az általa magról nyei-t körték leg
jobbikának tartja ezt". — Fája, mikép faiskolai ojtványomról látom, igen las
san növő, de egészséges. 

Körülményesen, tudtommal, még nincs leírva sehol. 
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Téli Vilmos körte. 
(Williams d'hiver.) 

A Leroy faiskolájában Aiigersban kelt magról. Az ojtatlaniü fölnevelt 
csemete 1862-ben fordnlt termőre, de Lero}' csak 1868-ban kezdette elter
jeszteni vagy fo]'galonű)a hozni: tehát nem csuda, hogy még napjainkban is 
az újdonságok közé tartozik. Ojtóvesszejét Bencsik Gyöi'gy, barátomtól kap
tam Szarvas-Gedéröl. Faiskolai csemetére levén ojtva nálam, még eddig nem 
teremhetett. Növényzetéről Ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Leroy szerint, nagy vagy jókora nagy, iiosszas tojásdad 
vagy hosszas kobakalaku, buczkosfolületü; szára rövid, vastag; kelyhe kicsiny, 
félig njilt; bőre világos-sárga; itt-ott finoman rozsdafoltos: húsa fehéres, igen 
finom, teljesen szétolvadó, nem köves-szemcsés; leve szerfölött bő, czukros, 
üdítő savanynyal emelt^ igen kellemes, illatos- és füszeresizü. T. rendű cse
megegyümölcs (de más gyümölcsészek az ilyen finom köitét kitünölegI. r.endü 
psemegegyümölcsnek mondják); érésídeje dec. febr. — Fája csaknem buja-
növésü, jegenyefa-szerüen fölfelé törekvő, egészséges, edzett és baven termő. 

Körülményesen leirta: Leroy , Dict. de pot)wl. II. 760. 

Tirlemonti ízletes. 
(Délic'es de Tirlemont.) 

Újdonság és származása mégis bizonytalan. A Simon-Louis testvérek 
Millet iSippolit, faiskola tulajdonostól fönebbi név alatt kapták Tirlemontból 
(Belgium). A „Revue dTarboricnlture" folyóirat 1872. évf. 116. és 117. lap
ján érdekes vita olvasható e körte eredetéről, melynek az lett a vége, hogy 
e faj származása bizonytalan. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-Louis 
testvérektől. Nálam még nem termett. Valódi-e fajom? E kérdésre még nem 
felelhetek. 

Gyümölcséről a Guíde pratiqne 110. lapján csak ennyi van felemlítve: 
„nagy vagy középnagy; liusa olvadó; kitünöleg I. rendfl: érésidejejan. marc. 

Tudtommal se bővebb jellemzése, se köi-ülményes leírása nincs még 
közölve sehol. 

Tortolen czukorkörtéje. 
(Van Tortolens Horbstzuckerbirn.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, Hollandból kapta 
1796-ban. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is 
több ízben termett már a fajfán, de vidékem mostoha viszonyai közt mindig 
igénytelen, apró gyümölcsöket. Növényzetéről Ítélve azonban fajom valódisá
gában nem lehet kételkednem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded, néha csaknem középnagy, göm
bölyded csiga alakú vagy tompa csigaalaku; szára hosszas vagy középhosszú, 
elég vékony, fás; kelyhe nyílt; bőre kissé vastag és keménykés, finoman 
érdes, szalmasárga vagy czitronisárga, napos oldalán néha földvörössel színe-



447 

zett, itt-ott rozsdafoltos; Imsa feliéres,.elég finom, vajszerü, magtokja körül 
köves-szemcsés; léve bö vagy elegendő, igen cznkros, gyöngéden savanykás, 
igen kellemes, illatos és füszeresízü. í. rendű csemegegyüraölcs; érésideje 
november.— Fája elég vígnövésü, edzett és termékeny. 

Körülményesen leirták: Diel, Kernobstsorten, (Körték) V. 18. 
J a lm, lllnstr. Handb. der Obstk. II. 331. 
M a s, Le Verger, ITT. 63. szám alatt. 

Tournay-i kis körte. 
(Petito Tournaisienne.) 

A Tournay-i kertész társulat elnöke, Dumortier nyerte magról. Ojtó-
vesszejét 187-3-ban kaptam a Simon-Louis testvérektől Plarttiéi'esból. Nálam 
a fajfán, a többi fajok társaságában csakhamar elpusztult, de faiskolai ojtvá-
nyom, melyet készakarva nem bolygattam helyéről, igen szé])en fölnevekedett, 
de még nem fordult termőre. Növényzetéről Ítélve hiszem, liogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Dumortier szerint, középnagy, hosszas tojásdad; szára rövides 
vagy középhosszú ; kelyhe nyílt; bőre sárga, vörhenyes pettyek és szep'-
lökkel bellintett; húsa igen finom, félszerint olvadó, vajszerü, czukros, gyön
géden savanykás, leves. Erik ápril, máj. hóban. — Fája egészséges, elég 
edzett, díszlik birsen is vadonczon is. 

Röviden leírta: Dumort ier , Pomone Tournaisienne, 173. lápján. 
Mások, tudtommal, még nem írták le. • 

Trousseau orvos. 
(Docteur Troiisse.iu ; Doetor Trousseau.) 

Bivort nyerte Geest-Saint-Eemy-ben, (Belgium) azon magonczokról, a 
melyeket Van Mons halála után, ennek örököseitől magához váltott és ez uj 
fajt elkeresztelte a párisi egyetem orvosi facultása híres tanárának, Trousseau 
orvosnak nevéről. Ojtóvesszejét 1871-ben, bold. Glocker barátomtól, Enying-
ről és 1876-ban a Simon-Louis testvérektől teljesen egyezöleg kaptam meg. 
Nálam is termett már mind a két helyről került faj a leírásokkal egészen 
jól egyező gyümölcsöket. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse nagy vagy jókora nagy; alakja változó, többnyire azonban 
inkább vagy kevésbbé hosszas, hasas körtealaku; szára rövides vagy közép
hosszú, elég vastag fás; kelyhe elég nagy, nyílt vagy félignyílt; bői-e 
vastag és keménykés, értével csaknem aranysárga, napos oldalán némi föld
vörössel színezett, néha rozsdafoltos; Imsa sárgásba játszó fehér, elég finom 
olvadó, vagy félszerint olvadó, leve igen bő, czukros vagy igen czukros, de 
savanyába gyakran igen kellemetlen kesernyés íz szokott vegyülni. I. rendfi 
csemege-, néha azonban csak konyhai használatra alkalmas gyümölcs ; érés
ideje oct. nov. — Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett, korán és elég 
bőven termő. 
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Köriilményesen leíi'ták : B i v o r t, Annál, de pomol. V. 89. 
L erojj Dict. de potnol. II. 41. 
M a s, Pomol. générale, III. 81. 
J a h n , Ilhtstr. Handb. der Obstk. V. 489. 

és mások. 

Uj-Zephirin. 
(Nouveau Zéphirin.) 

Grégoire nyerte magról Jodoigneban, (Belgium). Leroy a Zéphiriii-Louis 
körtével azonosnak tartja e körtefajt, de hibásan; mert azon jegyzékben, 
melyet 1870. oct. 16-án Grégoire magonczairól, annak lánya, írig volt szíves 
hozzám megküldeni, külön fajként van fölemlítve egymás mellett a Nou
veau Zepliirin is, a Zephirin Louis is; aztán az Uj-Zephirin gyümölcseire, 
melyek nálam termettek, nem is illik teljesen rá azon leírás, melyet I^eroy a 
Zephirin Louis-ról közlött volt. Ojtóvesszejét az Uj-Zephirinnek 1870-ben 
kaptam Kolosvárról, Veress Ferencz, fényképésztől, kinek maga, Grégoire, 
ajándékban küldötte meg e fajt. Nálam még csak egy ízben termett néhány 
gyümölcsöt, melyekről ítélve ugy látom, hogy ezen faj gyümölcse kisded vagy 
középnagy, laposas gömbalaku lesz. Szára rövid, vastag, fás; kelyhe kicsi, 
nyílt; "bőre vékony, sima, értével zöldes-sárga, napos oldalán igénytelen pi
rossal mosott; húsa sárgásba játszó fehér íinom, olvadó; leve bő czukros 
csaknem minden savany nélkül, igen kellemes füszeresízü, I. rendű csemege-
gyümölcs; ért nálam sept. végétől oct. végéig, — Fája lassunövésü, de 
egészséges, edzettnek és termékenynek mutatkozik. 

Se leírása, se jellemzése nincs még közölve a külföldi - gyümölcsészek 
nálam meglevő könyveiben. 

Uwchlan. 
Amerikából származik, üwchlanban, a Brandywine folyó mellett, Pen-

sylvania államban lődözték föl. Ojtóvesszejét 1873-ban kaptam a Simon-
Louis testvérektől, Plantíéresból. Nálam is termett már a .fajfán. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy csaknem középnagy, tojásdad-
gömbölyű vagy gömbölyded csigaalaku, többnyire szabálytalanul boltozott; 
szára középhosszú, elég vastag, bunkós; kelyhe félignyílt, bőre vastag, de 
nem kemény, értével szalmasárga, napos felén is csak aranysárga minden 
pírosság nélkül; hnsa fehér, igen finom, tömött, olvadó; leve bő, igen czuk
ros, savanykás, illatos, igen kellemesízü. Kitűnőleg I. rendű csemégegyü-
möícs. Erik aug. hóban. — Fája egészséges, edzett, termékeny. ' 

Körülményesen leírta: Mas, Pomol. ghúrale, I. 29. 
Le roy , Dict. de pomol. II. 714. 
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Vadász-körte. 
• (Poiro tlcs cliasseurs; Jiigerbirn.) 

Van Mons nyerte magról, de csak lialála ntán, 1842-ben termett elő
ször. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam több
féle viszontagság éi'te; minek folytán gyümölcsét még nem láthattam. Nö-
vényzetéi'öl itélve hiszem, hogy fajom valódi. 

fTyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha kisebb is, nagyobb is; 
alakja tojásdad körteal'akn, gyakran kissé szabálytalanul boltozott, szára rö
vides vagy középhosszú, eíég vastag, rugalmas; kelyhe félig nyílt; bőre kissé 
vastag és keméuykés, zöldes-sárga, vagy czitromsárga; napos oldalán is csak 
kissé élénkebb sárga, rozsdafoltos; hnsa sárgás-fehér, elég finom, olvadó; 
leve bő, czukros, savanykás, néha kissé húzós, de különben igen kellemes 
ízű. I. 'rendű, néha pedig csak 11. rendű csemegegyümölcs; érésideje sept. dec. 
— Fája mérsékelten növő, de egészséges és elég edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leirták: B i v o r t , Anngl. de pomol, V. 31. > 
IJ e r 0 y, Dict. de ponioL I. 554, 
M a s , Poiuol, générale, III. 89. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. V. 517. és mások. 

Van Mons ajándéka. 
(Présent Van Mons; Geschenk von Van Mons.) 

• , 
Van Mons nyerte magról, de nem nála, hanem Angersban, Delaage tá

bornoknál termett először, a kinek Van Mons a magról kelt anyafát odaaján
dékozta. Ojtóvesszejét 1877-ben kaptam Vályi Elek barátomtól, Kenteikéről. ., 
Nálam még nem termett és ennélfogva fajom valódiságát nem birtani kipu
hatolni ; mert a leirók vagy felületesen írták le a növényzetet vagy nem elég 
híven; miért is fajom növényzete a faj valódiságának'inegalapitásánálbizony
talanságban hagyott ekkoráig. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
többnyire csigaalaku vagy csigás körtealaku; szára hosszú vagy hosszas, 
elég vékony, fás; kelyhe nyílt; bőre finom, czitromsárga, napos felén píros
sal mosott; hnsa fehér vagy sái'gásfehér, finom, olvadó vagy félszerínt olvadó^ 
leve bő, czukros-savanykás, igen kellemes fűszeresizű. I. rendű csemegegyü
mölcs éi'ésídeje február, april. —• Nálunk valószínűleg jóval előbb. — Fája 
elég erőteljes^ edzett és termékeny. 

Körülményesen leírták : L e r ó JÍ̂  , J)ict. de pomol, 11. 546. ' 
Mas, Pomol. générale VII. 13. 
L a u c h e , Erster Ergiinznngsband, 467. 

29 
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Van Mons névtelenje. 
(Inoonmie tle Van Mons ; Van Mons Unbekannte.) " 

Mikép Oberdieck irja: e körtefaj a VaU Mons faiskolájából származik. 
Valljon Van Mons nyerte-e magról? vagy csak ö fedezte fel Monsban? két
ségesnek találja Oberdieck ; mert a Van Mons katalogjában „Inconnue de 
Mons" •(=Monsi névtelen) nevezettel említi föl Van Mons. Ojtó vesszejét 
1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam növényzete nemcsak a 
fajfán, lianem faiskolai csemetéken, birsen és vadonczon is egyformán gyenge, 
beteges vult. Akárhová ojtottam; három-négy év alatt mindig kiveszett. A 
fajfán mégis hozott egy ízben néhány gyümölcsöt, melyek fajom valódisá
gáról bizonyossá tettek. Jelenleg már e faj, mint nem vidékemre való, vég
kép kipusztult kertemből. Ugy hiszem azonban, hogy PetrovaynáJ vagy 
Budainál okvetlenül meglesz. 

Gyümölcse, Oberdieck szerint, középnagy, körtealaku, egyik oldalán 
hízottabíi, mint a másikon; szára rövides v^gy középhosszú, vékony, fás; 
kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre fűzöld vagy sárgás zöld minden pirosság 
nélkül; húsa fehéres, kellőleg nyirkos talajban vagy kedvező évjáráskor 
olvadó,; leve bő, czukros, csaknem minden savany nélkül, igen kellemesíztí. 
I. rendű csemegegyümölcs; érésideje jan. febr. Nálunk, az alföldön oct. nov. 
hónapban érik. — Fája lassu-növésü, száraz, laza talajban rövidéletű; ked
vező viszonyok közt elég edzett, rendesen és bőven termő. 

Körülményesen leírta : O b e r d i e c k , Illustr. Haudb'. dcr Obsth. pót
füzete 173-ik lapján. 

Virgouleuse. 
Merlet, régi franczia gyüniölcsész szerint, a Limoges melletti Virgoulée-

nevü faluból származik. Régisége mellett szól már az is, hogy 1630-ban 
Parisban ismeretes volt. Ojtóvesszejét 1877-ben kaptam Boísbuneltöl-. Rouen-
ból. Nálam is termett már. Ugy gyümölcseiről, mint növényzetéről ítélve, 
fajom valóban az, a mit a francziák ezen hév alatt leírtak és nem az, a 
mit a német gyümölcsészek írtak le e név alatt, mely utóbbi nem más, mint 
a mi Egri körténk, a mi ismét azonos a francziák „Jó Luíz" vagy Régi jó 
Luíz (=ljonise-bonne vagy „Louise-bonne ancienne) körtéjével. 

Jellemzését fölöslegesnek tartom itt közleni; mert már ugy is eléggé 
'bőven jellemeztem e munka ll-ik kötetének 59—tíO-dik lapján. 

Körülményesen leiiták-: R o y e r , Annál, de pomol. IV. 17. 
L e r 0 y, 'Dict. de pomol. 11. 743. 
M a s. Le Verger, I. 27. és több franczia gytt-

mölcsész; míg a németek, mint mondám, a Régi jó Lníz körtét, vagyis ami 
Egri körténket írták le e név alatt. 
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Wilder marsai. 
(Marshall Wilder.) 

Leroy nyerte magról 1866-ban és mint az általa nyert nemes körte
fajok legjobbjai és legszebbjeinek egyikét az Amerikai egyesült államok 
legkitűnőbb gyttmölcsészének, Wilder marsainak nevéről elkeresztelve, 1868-
ban hozta forgalomba. Ojtó vesszejét 188.5-ben kaptam Bencsik György ba
rátomtól, Szarvas-Gedéröl. Nálam még nem termett; de növényzetéről ítélve 
liiszem, hogy fajom valódi lesz. 

(jyüniölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja szabály
talan, hosszas füge- vagy kobakalakn; szára rövid, vastag, hnsos; kelyhe 
nyílt; bőre érdes, sárgás világos-zöld, rozsda-foltos ; húsa sárgás-fehér, finom, 
olvadó; leve igen bő, igen czukros, üditő savanynyal emelt, igen kellemes 
füszeres-ízü. I. rendű csemegegyümölcs, érésideje oct. nov. — Fája vígan 
növp, egészséges, edzett és termékeny. 

Körühnényesen leírták: L e r o y , Dict. de fomol. II. 407, 
ÍJ ?Í,VLIÍ\\^, Erster Erganzimgsbancl, .523. lapján. 

Zamatos. 
' (La Savourcu-sp; Markbimo.) 

Valószínűleg Németországból származik. Dielhez Haliéból egy Büttner 
nevű tisztviselőtől került. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Louis 
testvérektől, Plantiéresból. Nálam is termett már, de vidékem mostoha vi
szonyai közt csak apró gyümölcsöket. Növényzetéről ítélve azonban fajom 
valódinak látszik. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy csaknem középnagy, göm
bölyded vagy tojásdad-körtealaku; szára hosszas vagy középhosszú, elég 
vastag; kelyhe nyílt, szétterülő; bőre kissé vastag és keménykés, sima, vi
lágos-zöld, értével sárgás-zöld vagy zöldes-sárga, húsa fehéres vagy zöldesbe 
és sárgásba is játszó fehér, elég finom, olvadó; leve bő vagy elegendő, 
czukros, igen kellemes, bei'gamotszerű fűszeres ízzelt I. rendű, néha azonban 
csak n. rendű csemegegyűmölcs; érésideje nov. jan. — Fája mérsékeltnö-
vésü de egészséges és igen edzett; nem korán, de aztán rendesen és bőven termő. 

Körülményesen leírta: Diel, Kenwbstsorten. \. 155. 
J a h n , Ilhistr. Handb. der ObstU. 11. 363. 
Mas, Zí Verger, I. 19. szám alatt és mások. 

Zichy Ottó gróf. 
Valószínűleg hazai faj: de származásáról mit sem közlött, velem bold. 

Glocker barátom, a ki 1870-ben és 1873-ban is ojtóvesszöt küldött nekem 
e fajról. Nálam még nem termett; ennélfogva gyümölcsét ez úttal nem jel
lemezhetem. Növényzete nálam egészséges; fajfámon, a többi fajokkal, anie-

29* 
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lyek közé került, a létért való közdeleniben, a mint látom, könnyen meg
birkózik. 

Glocker barátom emlékéül, mint az ő gyümölcsészeti hagyományát, to
vábbi tanulmányozás czéljából megtartani kötelességenniek tartottam. 

Zöld csemegekörte. 
(Grüne Tafelbirii.) • . 

Éjszaki Németországban nagyon el van terjedve. Eredetéről egyebet 
nem jegyeztek föl a német gyümölcsészek. Üjtóvesszejét 1870-ben kaptam 
()berdiecktól, Jeinsenböl. Nálam még nem termett, de nem is teremhetett; mert 
az itteni viszonyok közt nyomorúság az ö élete._ Se gyümölcsét, se növény
zetét, — mely utóbbi nálam nem lehet normálisj — nem tanulványózhatván, 
fajom valódisága bizonytalan még előttem. Magasabban fekvő tájakon talán 
hazánkban is^niéltó lesz arra, hogy kísérlet alá fogjuk. 

, Gyümölcse, a leirás szerint, közé[)nagy, többnyire szabálytalan körte-
alaku; szára hosszas; kelyhe nyílt; bőre vastag és keménykés, értével sár
gás zöld; a napos oldalán, nagyritkán barnás vörössel színezett; húsa bá-. 
gyadtfehér, olvadó, leves, czukros, muskotályos. I. rendű csemege-gyümölcs; 
érik augustusban. — Fáját erőteljesnek, edzettnek és igen termékenynek 
mondja a leírás. — Nálam egyre csak kínlódik. 

Körülményesen leírta: S c h m í d t, llhtstr. Handb. dcr Obstk. IT. 203. 

3. ALMÁK. 
Adenaw renetje. 

(Eeinette d'Adenaw; Adenaw.'s Eambour-Reinotte.) 

A Canadai renettel nagyságra is, jóságra is vetekedő, ezen almafajt 
Adenaw, földbirtokos nyerte magról Vorweidenben, Aachenhoz közel. Ojtó-
vesszejét 18-79-ben kaptam a Simon-Louis testvérek híres gyttinölcstelepéröl, 
Plantiéresból. Nálam még nem termett: de növényzetéről ítélve hiszem, hogy 
fajom valódi. » , 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, nagy vagy igen nagy, kúpos gömb-
alaku; szára rövid vagy rövides; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre elég; 
finoüi, de szívós, szelíden éitlestapíntatu, zöldes-sárga; napos felén néha sár
gás pírossal mosott vagy színezett, itt-ott rozsdafoltos; húsa sárgásba játszó 
fehéi', finom poi'hanyó; leve bő, igen czukj-os, gyöngéd savanynyal emelt, igen 
kellemes, a (Janadai renetre emlékeztető fűszeres ízzel. I. rendű csejnege-és 
háztartási gyümölcs; érésídeje decembertől tavaszig. — Fája erőteljes, egész
séges, edzett, termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. VIII. 231. 
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Angol királyi alma. 
(Royale (rAiigleterre.) 

Származása bizonytalan. Neve alatt többféle alma ván forgalomban. 
Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is termett 
már több ízben tekintélyes-nagysága gyümölcsöket, melyek a leírásoktól csak 
abban külömböztek, hogy piros szint vagy csíkokat egyszer sem kaptak, a 
mit azonban valószínűleg, csak vidékem talajviszonyainak lehet tulajdonítani. 
Növényzetéről is Ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy igen nagy, szabálytalan kú
pos gömbalaku; egyik oldalán hízottabb, mint a másikon, kelyhes végén 
bordásfölületű; szára i-övides vagy középhosszú, fás, molyhos; kelyhe nyílt 
vagy félígnyilt; bőre finom, sima, kissé zsírostapintatn, cziti'om-sárga, napos 
oMalán narancs-sárgával színezett és néha pírossal kissé árnyalt vagy szelíden 
csíkozott; húsa fehéres, vagy sárgásba játszó fehér, elég flnom, gyöngéd ; 
leve elég bö czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes, de nem mindenkor 
keUöleg füszeresízü ; II. rendű csemege-, de I. rendű liáztartásí gyümölcs; érik 
szeptembertől decemberig. •— Fája csaknem bujanövésfí, egészséges, edzett, 
korán és bőven termő; levelei jellemzőleg nagyok. 

Körülményesen leírták : L e r o y, Dict. de pomol. IV. 790. 
* M a s, Le, Verger, I. 47. 

Flotow, Ilhistr. Handb. der Obstk. IV. 25. és 
sokan mások is. 

Aranysárga aranka. 
(Gold-Gulderling.) 

Származása bizonytalan. Díel, a ki először írta le, Marburgból kapta 
e fajt. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is 
tennett már, de vidékem mostoha viszonyai közt mindig bágyadtízü gyü
mölcsöket. Nem való az alföldre. Fajom valódisága különben kétségtelen. 

Gyümölcse, aleh-ások szerint, elég nagy vagy jókora nagy; alakja kúpos 
gömbalaku, szelíden bordásfölületű; szára rövid vagy rövides; kelyhe zárt; 
bőre finom, sima, éi'tével kissé zsírostapintatn, zöldes s?almasárga, napos felén 
pedig aranysárga; húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, finom, kissé laza 
és velős; leve elegendő, czukros, sajátszerilen fűszeresízű. I. rendű, néha 
pedig csak 11. rendű csemegegyűmölcs; érésideje nov. január; nálam sept. 
oct. — Fája vígnövésü, egészséges, edzett, elég termékeny. 

Körülményesen leírta: D íe l , Kcniobstsorten, III. 54. 
, . F l o t o w , lllustr. Handb. der Obstk. I. 67. 

Asztrakáni kései. 
(Spiiter Astraoan.) 

Származása bizonytalan. Oberdieck, a ki először irta le e fajt, gyanítja, 
hogy az Asztrakáni fehér alma magvárói kelhetett, melyhez az érésídőt kivéve, 
csaknem mindenben hasonló. Überdíeckhez e faj Emmaburgból, Bőse, jeles 
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német pDniologtól került. Ojtó vessze] ét 1874-ben kaptam Oberdiecktól, Jeiu-
senböl. Nálam is több ízben termett már a fajfán: de itt a kártékony rova
rok csaknem mindig idő előtt pusztították le gyümölcseit. Növényzetéről és 
jól kifejlődött, de bibás, férges gyümölcseiről ítélve hiszem, hogy fajom 
valódi. Inkább való a felföldre, mintsem az alföldre. 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, középnagy; alakja gömbölyded 
vagy lapos gömbalaku; egyik felén gyakran lűzottabb, mint a másikon; szára 
rövid, néha csak egy húsos buczoknak látszó; kelyhe zárt vagy félig nyílt; 
bői'e finom, sima, értével sárgásfehér, miből azonban csak kevés látszik ki 
tisztán; mert az egész fölület gyöngéd karminpiros, szakadozott csíkokkal 
sűrűn be van csapkodva; húsa szép fehér, bőre alatt néha pirosba játszó 
fehér, íinoni; leve bő vagy elegendő, czukros, finom savanynyal emelt, kelle
mes fűszeresizű. I. rendű csemegegyümölcs, érésideje aug. sept.; gyümölcsei 
apródonkint érnek meg a fán. — Fája eíég vígnövésü, egészséges, edzett 
és termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Monatshefte, 1874. évf. 
5. lapján. 

Bardowicki nyári alma. 
(Bardowickei' Sommerkönig.) 

Oberdieck, a ki először irta le, csak gyanítja, hogy Hollandból szár
mazik. Fönebbi nevét azon helyről nevezte el, a hol először fölfedezte volt. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeínsenböl. Nálam többféle vé
letlenség folytán még egyszer sem termett; hanem azért, növényzete után 
ítélve, bizton hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, jókora nagy; alakja kissé sza
bálytalan, lapos gömbalaku; egyik oldalán többnjdre hízottabb és emelkedet
tebb, mint a másikon; szára rövid, néha csak egy húsos buczoknak látszó; 
kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre finom, sima, álltában kissé zsírostapin-
tatu, szép sárgaszínű; napos íelén pirossal mosott vagy jó darabon színe
zett ; húsa teljes értével sárgás, gyöngéd; leve bő, czukros, üdítő savany
nyal emelt, igen kellemesízű. A gyümölcsnek fáján kell megérnie, és akkor 
I. i'endű csemegegyümölcs ; különben csak konyhai használatra volna alkal
mas; érik aug. végén, sept. elején. — Fája vígnövésü; egészséges, edzett 
és îgen termékeny. 

Körülmén}fesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Handb.der Obstk. IV. 51. 
Mások, tudtommal még nem íi'ták le. 

Barnapiros Sóvári. 
Erről a hazai fajnak gyanított almáról megemlékeztem már e munka 

lll-dik • kötetének 118. lapján, a hol a többek közt azt is állítottam, hogy 
Zilahról a fönebbi helyett, mindig a Daru almáról vagy a közönséges Sóvá-
riról kaptam ojtóvesszőt. Figyelmes és lelkiismeretes vizsgálat később aiTól 
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syözött meg, hogy az a faj, a mit Somogyi Sámuel, tisztelt honfitársam 
fönebbi név alatt küldött, növényzetében mégis különbözik a Davualma növény
zetétől. Kálam még nem termett e faj: de biztat a remény, hogy ez mégis 
az a faj leszen, melyet gyümölcseiben Mezey Albert ur ismei'tetett meg velem. 
1880. jan. 7-dikén Írtam le e gyümölcsfajt a Zilahról kapott példányok után. 
E leirás í'olytán röviden így jellemezhető : 

Gyümölcse középnagy, kúpos gihnbalaku, szabályosan boltozott .síkfö-
lületü; szára rövid vagy rövides; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bői'e igen 
szívós, sima, száraztapintatu, ledörzsölve fétiyes, értével aranysárga, napos 
oldalán, sőt néha köröskörül, barnapirossaí bemosott vagy csíkozott; húsa 
fehér, a bőr alatt gyakran szelídpirosba játszó fehér, igen finom, tömött,'por
hanyó ; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, illatos és 
fflszeresíztí; kitííuőleg I. rendű,minden tekintetben; érésideje dec. mart. — 
Fája, mikép próbaágamról látom, elég vígnövésű, egészséges és edzett. 

Barsi Zsélalma. 
Ezen almafaj nevét már vagy So év (')ta folyvást hallom emlegetni, de 

leírását vagy legalább rövid jellemzését tudtommal még senkisem közlötte. 
Fűtől fától tudakozódtam felöle, hogy milyen is hát az a Barsi Zsélalma? 
de csak az idéji sikerült némi tájékozást szereznem felőle. Rudolf Józseí, 
tanító, derék öcsém Nagy-Ölvedről. f. évi mart. l4-i'öl hozzám írt levelében 
volt szíves kérdésemre következőleg felelni: ,.A Zsélalma gyümölcse,, eléri a 
középnagyságot; színe állandóan sárga; alakja lapos-gömbölyded; ize kelle
mes savanykás; késő tavaszig is eltart. — Fája erőteljes, egészséges, igen 
termékeny; ágai szétállók s köröskörül lefelé hajlanak, mint a szomorúfűz 
ágai." Barsmegye széléhez közel esvén Nagy-Ölved, valószínű, hogy ott 
ismeretes lesz a valódi Barsi- Zsélalma. Kérésemre szíves volt Rudolf öcsém 
egyúttal ojtó vesszőt is küldeni egy odavaló birtokos fájáról. E vesszőkről 
előállított ojtványaím növényzete teljesen különbözik azon fajom növényze-'* 
tétől, melyet ojtóvesszőkben, még 1870-beu kaptam volt fönebbi név alatt 
bold. Glocker barátomtól. Ez utóbbi még nem termett nálam: de valódisága 
most már gyanússá lett előttem; mert, mint mondám, növényzete nem egyezik 
a Nagy-Ölvedről kapott fajom növényzetével. 

Mint névleg ismeretes hazai faj megérdemli, ••- hogy tovább tanulmá
nyozzuk. 

Beeki renet. 
(Eeinette von Beek.) 

Beek nevű községből, Oberdieck szerint, valószínűleg a Mastricht mel
letti Beekből származik e faj, honnan a Beeki csíkos ramburt is elnevezték. 
Mint fölöttébb dicsért fajt még 1872-ben meghozattam Oberdiecktól, Jein-
senből. Nálam á fajfa, a melyre ojtottam, csakhamar kiveszett, de e fajt sike
rült megmentenem s más fajfára áthelyeznem: hanem aztán ez a fajfa is 

. # 
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elveszett, mielőtt rajta a Beeki reuet teröinlietett volna. Most már e faj csak 
egy, paradicsom alma csemetén van meg nálam s ezen ojtványom növényze
téről Ítélve, bízom fajom valódiságában.' 

Gyümölcse, Oberdieck leirása szerint, középnagy, lapos gömbalaku, 
'egyik oldaláü hízottabb, mint a másikon; szára i'övid vagy középhosszn; 
kelyhe nyilt; bőre elég flnom, értével aranysárga; nai)Os felén, gyakr.an pedig 
köröskörül homályos pirossal befuttatott, vagy szakadozott piros csíkokkal 
becsapkodott; húsa sárgás, finom, gyöngéd, porhanyó; leve bő, igen kelle
mes, fflszei-es, czukrosborízü. I. rendű csemegegyümölcs. Erik novembertől 
tavaszig. — Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. IV.' 
513. Másoktól még nem olvastam leírását. 

Berlini alma. 
(Pomme de Berlin; Berliner Sohjifsnase.) 

PoVoszországból száî mazik és Éjszak-Némethoiiban van leginkább elter
jedve. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam .is 
több ízben termett már a fajfán, a hol azonban a többi fajok társaságában 
csakhamar elgyengült a próbaág és most már haldoklik. Fajom valódi
sága kétségtelen. , , . , 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja heií-
geres vagy hosszas tojásdad; szára rövid vagy rövides; kelyhe zái-t vagy félig 
nyílt; bőre fehéres-sárga vagy czitromsárga; napos'oldalán szelid pirossal mosott 
és csíkozott; húsa fehéres vagy sárgás-fehér, finom, tömöttes, roppanó; leve 
bő, czukros, fűszei-es-izü. II. rendű csemege, de I. rendű háztartási gyü
mölcs. Érik novembertől tavaszig. — Inkább való a fölvidékre, mintsem 
az alföldre. 

* Körülményesen leii'ta: D i e 1, Kernobstsorten, XI. 18. ' 
S c h m í d t , Jlhcstr. Hatidb. der Obstk. I. 209. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. I. 128. 

Bismarck herczeg. 
(Prinoe de Bismarcli ; Fürst Bismarck.) , 

A hetvenes évek elején lépett fönebbi név alatl forgalomba. A Lahn-
mellettí Dietz-hez közel, Hofhausban. Frensdorf őrnagy nyerte magról 1869-ben. 
Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam Kövér Gábor barátomtól, Eéthátról. Nálam 
még nem termett, de nem is teremhetett; mert vidékem mostolia viszonyai 
közt csakhamar elgyengült a fája és most már haldoklik is. Valódi-e fajom V 
Mhithogy növényzetét kezdetben mindjárt össze nem hasonlítottam a leíi'ássál; 
e kérdésre most már nem felelhetek. 

, Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, két végén kissé belapított 
gömbalaku; szára i ovid, vékony, fás; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre zöl-
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dessárga, kör()ski3i'ül pirosas barnával színezett, és sötét pirossal csíkozott; 
Imsa fehéres-sárga, töinött, roppanós, czukros Í)orízü. II. rendű csemege és 
háztartási gyümölcs. Erik ösztöl kezdve tavaszig. -^ Fája mérsékeltnövésíí, 
nem eléggé edzett, kedvező viszonyok közt termékenynek mondják. 

Körülményein" leírták: F r e n s d o r f, lllustr.. Monatshefte 1872. évf. 
20. lap. . 

. • , L a u c h e , Erster Erganzungsba7td,l'i.\^}]kVí. • 

Brelagnei renet. 
(Beinette de Bretagne; Eeinette von Bretagne.) 

Származása bizonytalan. Neve azt mutatja, hogy Francziaországból szár
mazik : de ilyen név alatt sokféle alma van forgalomban. Flotow német gyü
mölcsész az lllustr. Handbnchban a Casseli nagy renetet irta le fönebbi név 
alatt. Leroy egy másik fajt ir le e név alatt; valószínű, hogy ez a Leroy-
féle lesz a-valódi Bretagne! renet. Ojtó vessze] ét 1873-ban kaptam Eeutlin-
genbölj Dr. Lucastól. Nálam is termett már néhány ízben: de gyümölcsei 
csak részben egyeztek a leírással; miért is fajom valódisága még bizonyta
lan előttem. Kedvezőbb viszonyok közt tovább tannlmányozandó. 

Gyümölcse, Leroy szerint,középnagy,néha nagyobb is; alakja kétA'égén 
belapított gömbalaku; szára rövid vagy rövides, fás; kelyhe zárt vagy félig 
nyilt; bőre érxles, zöldes homályossárga, inkább vagy kevésbbé sűrűn rozs
dafoltos; napos oldalán néha pirossal szakadozottan csíkozott; húsa sárgás
fehér, finom, tömött, illatos; leve bő, igen czukros,kellemes savanykás fűsze-
resízű. I. rendű csemegegyümölcs^ érik novembertől februárig. Fája mérsé-
keltnövésü, de egészséges, edzett és elég termékeny. 

• Körülményesen leirta: L e r o } ' , Did; de pomol. IV. 632, Többen is köz
lőitek leírást a fönebbi név alatt: de, úgy látszik más más gyümölcsöt írtak 
le mindnyájan. Fajomra még legjobban ráillik a Leroy leírása. 

Burchardt renetje. 
XKeinette de Burchardt; Burohardt's Eeinette.) 

A nikitai, császári kertek igazgatója," Hartwiss nyerte magról és Bur
chardt, jeles német gyümölcsész nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Oberdiecktól,. Jeinsenböl. Nálam is több ízben 
termett már a fajfán, a leírásokkal teljesen egyező gyümölcsöket. Fajom való
disága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, gyakran nagyobb is-, 
alakja két végén Ijelapított gömbalaku, széles bordákkal szelíden megszag
gatott fölületü; szára rövid vagy középhosszú, húsos vagy fás; kelyhe nagy, 
nyílt; bőre finom, sima, fényes, értével szép sárga; napos felén aranysárga 
és néha némi sárgás pírossal színezett, hálózatosán rozsdafoltos; húsa fehér, 
finom tömött, csaknem rop])anós; leve bő, czukros, savanykás^ igen kellemes 
ízű. I. rendű csemege- és liáztartási gyümölcs. Erik sept. dec. hó folytán. — 
Fája egészséges, elég edzett, igen termékeny. 

Köriilményesen leírták: O b e r d i e c k , lllustr. llandb.dcr Obstk.A. 459. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 636. 
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Canadai csíkos renet. 
(Eeinotte dii C'anada panachéo.) 

Szép változván3'a a Canadai renetnek, melj' anyjától '• csak abban kü
lönbözik, hogy derekán sái'o-a és zöld, széles csíkok váltakoznak. Minden 
egyébb Iviilsö és belső tnlajdonaiban • teljesen egyezik a Canadai • rejlettel. 
(Lásd ennek leírását e munka I. kötetének 353. lapján.) 

Canadai kormos renet. 
(Koinette du Caimda grise.) 

Ez a faj is teljesen azonos a Canadai renettel és ettől csakis abbaii 
különbözik, liogy íolületét állandóan mindig rozsda borítja be csaknem telje-
•sen, holott a Canadai renetnél a rozsdásság csak apró pettyekben vagy pon
tokban' szokott jelenkezni. A rozsdásságot sohasem lehet a téli almáknál a 
jó tulajdonok közé sorozni; mert az ilyen almák rendszerint igen hajlandók 
a fonnyadásra. így van ez a ('auadai koi'mos renetnél is. Faj-gyűjtőknek és 
a különösséget kedvelöknek való tehát e faj és nem általános elterjesztésre. 
Ojtóvesszejét 187î -ben kaptam Reutlingenből. Több ízben termett már nálam 
is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Canadai uj renet. 
(Surpasse-reinette d'Angleterre; Neue L'.inada Eeiiictto.) 

Ez a faj is valószínűleg csak változványa a Canadai renetnek, de ennél 
állítólag jobb és nemesebb. Ojtóvesszejét .1872-ben kaptam ' Reutlingenböl, 
Dr. Lucastól. Nálam is termett már a Canadai renethez nagyságra, alakra és 
némileg a szinre is hasonló gyümölcsöket: de én nem találtam gyümölcseit 
még oly jó iztíeknek sem, mint a milyen a Canadai renet. Valódi-e fajom? ê  
kérdésre ,még most nem felelhetek; mert körülményes leírást még nem talál
tam e fajról. Egyedül a Keutlingeni catalogban fordul elő csaknem évenkiut, 
ilyen rövidke jellemzéssel: „Canadai uj renet {= Surpasse reinette d'Ang
leterre) igen nagy, és kitűnő, a Canadai renetet fölülmúló téli alma." Ennyi 
jellemvonás pedig éppen nem elegendő arra, hogy a valódiság kipuhatolásá-
nál biztos alapul szolgálhasson. 

Casseli sárga renet. 
(Keiiiotte-jauiie de Cassel; Casselor gélbe Keinette.) 

Származása bizonytalan. Oberdieck, a ki először ii'ta le, Casselból kapta 
e fajt. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is ter
mett már a fajfán több ízben. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, gömbölyded vagy kúpos 
gömbalaku; majd szabályosan boltozott, majd kissé bordásfölületü; szára rövid, 
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fás, molyhos; kelylie njilt vagy félig- nyílt; bőre finom, .vékony, gyihígéd-
tapintatu,- ezitromsárga, értével élénk Si\i'ga, szára körül rozsdamázos; liusa 
sárgás, igen finom, gyöngéd; leve b6 vagy elegendő, czukros, savanykás, igen 
kellemes, az Ananás renetre emlékeztető, fűszeres ízzel. Csaknem kitünöleg 
I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Érik octobertól tavaszig. — Fája' 
vígnövésü, egészséges, edzett, igen termékeny. 

• Körülményesen leírta: () b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. IV. 271. 
Mas, Le Verger,IV. ISI. lapon 67. sz, alatt. 

Champagne! kormos renet, 
* ' , (Eainette-Grrise do Champagne.) 

Mikép neve is mutatja, Francziaországból származik. Ojtóvesszejét még 
1868-ban kaptam Versaillesi renet hibás név alatt. Gyakran termett már 
nálam is. Grytimölcsei és növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Leroy leírása szerint is, középnagy, két végén belapított, 
szabálytalan gömbalaku; szára rövid, elég vastag; kelyhe nagy, nyílt; bőre' 
érdes', világos-sárga, fahéjszínü rozsdával foszlányosan márványozott s napos 
felén néha földvörös szakadozott csíkokkal is ritkásan tai-kázott; húsa sár
gás, finom, tömött, porhanyó; leve elegendő, czukros, savanykás, kellemes 
füszeresízfl. I. rendű csemegegyümölcs; érik nov. febr. Nálam sept. nov. 
Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett és igen termékeny. Vidékem mos
toha viszonyai közé nem való; mert gyümölcsei itt ugy a fán, mint a gyű-. 
mölcskamrában igen hajlandók a rothadásra. 

Körülményesen leirta : L e r o y , Dia. de pomol. IV. 692. • • 

Claygate parménja. 
< (Pearmain do Claygato; Claygato Parmano.) 

Angolországból származik. Thames Dittonban Braddick találta föl Clay-
gate-nek nevezett lakásához közel, egy sövényben. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is teremhetett volna azóta több 
ízben ; de véletlenül mindig olyan fajfára találtam ojtani, mely előbb ellialt, 
hogysem a ráojtott fajok termőre fordulhattak volna. Most már nálam csak egy 
faiskolai ojtványban van meg. Fajom valódiságát illetőleg, most, még a 
növényzet után sem szólhatok; mert a róla közlött s kezemnél levő német 

,leírás csak a gyümölcsöt jellemezte körülményesen, de a növényzetet csak 
egy-két odavetett szóval említi meg. 

Gyümölcse, a leírás szerint, középnagy; hasonlít a Téli arany parínén 
alakjához; szára hosszas vagy középhosszú; kelyhe félig nyílt; bőre fthoni, 

. sima, kissé zsírostapintatu, cziti'om-sárga; napos oldalán pirossal inkább vagy ke-
vésbbé színezett vagy szakadozottan csíkozott, inkább vagy kevésbbé sűi'ün 
rozsdafoltos; húsa sái'gás, finom, porhanyó; leve bő, czukros, savanykás, igen 
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kellemes f'űszeresizü. I. rendű cseines-eg-yümölcs. Erik decemberben és to
vább is. — Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett, igen termékenj'. 

Körülménj'esen leírták, — de csak a gyümölcsöt: 
F lo tow, Ulustr. Handb. tler Obstk. I. 349. 
Mas, Poniol. générale. X. 129. 

Cox narancs-pepinje. • 
(Oi-ange de Cox; Cox's Oratige peppiu ; Cox Orangen-Reinetto.) 

A Ribston pepin magváról nyerte az, a kinek nevét m îg î  viseli 
1830-ban, Colnbroock közelében, (Angollion). 1860 körül kezdett mindenfelé 
nagyban elterjedni. _0j tó vesszejét 1880-ban kaptam bold. Brassai Józseftől, 
Kolosvárról. Nálam még nem termett: de, növényzete-jól egyezvén azon leí
rással, melyet róla Oberdieck közlött volt, bízom fajom valódiságában. 

Gyümölcse, a leirások szerint, középnagy, néha nagyobb is ; alakja tojás-
/lad gömbölyű vagy tompakupos gömbalakn; szára röAádes vagy középhosszú ; 
kelyhe njilt vagy félignyílt; bőre finom, vékony, sima, kissé fényes, éctével 
éléuksárga; najios oldalán .szakadozott píros csíkokkal és pettyekkel becsap
kodott; húsa fehéres vagy sárgás fehér, finom, porhanyó; leve bö, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes fűszeresízű. I. rendű vagy csaknem 
kitűnöleg I. rendű csemege-gyümölcs. Erik novembertöl-februárig. — I'ája 
egészséges edzett -és termékeny. 

Körülményesen leírták; B i v o r t, Annál, de Ponwl. VII. 11. 
L e r ó y, Dict. de Pomol. IV. 517. 
M a s , Ponwl. générale, IX. 179. 

. ' O b e r d i e c k , Illustr. Handb. d'er Obstk. VIII 
165, -és mások. 

Gox Pomonája. 
* (Cox's Pomona.) 

Ezen almafajt is a Ribston pepin magváról nyerte a London és Wínd* 
sor közt fekvő Colnbroock LaAvn-ban, ugyanazon Cox, a-kinek a megelőző 
fctjt, a Cox narancs pepinjét köszönhetjük. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam 
Veress Ferencz, fényképésztől, Kolos várról. Nálam is több ízben ternfett már 
a fajfán, de, mert próbaágam, más fajok társaságában nagyon elmaradt növé
sében, gyümölcsei nem lehettek normális fejh'Mésüek s i^y a leírásokkal sem ^ 
egyezhettek. Növényzetéről ítélve azonban bízom fajom valódiságában. 

Gyümölcse. Mas Alfonz leírása szerint, középnagy, kupos-gömbalaku vagy 
hengei'es gömbalakn, két végén inkább vagy kevésbbé belapított, szelíden 
bordásfölületü; szára rövid, vastag; kelyhe^nyilt vagy félígnyilt; bőre igen. 
finom, vékony, gyöngéd és álltában kissé zsfrostapiutatu; szalmasárga, napos 
felén pirossal színezett és élénkpiros, keskeny, szakadozott csíkokkal sűrűn 
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becsapkodott; busa í'ebéivfélíinom, kissé laza és púba;leve bíj, igen czukros, 
kellemesizű; II. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Erik cet. nov. 
lióbaii. — Fája, mérsékeltnövésű, de egészséges, edzett, igen termékeny.. 

Körülményesen leirta : M a s , Pouwl. ghicrale. IX. 63. Leroy is irt le e 
név alatt egy almát, dé az, mik ép leírásából látom, egészen más faj és nem 
azonos avva\, a mit Mas leirt (Lásd! Bid. de Pomol, III. 248.) 

Crede birsrenetje. 
(Beinette-csing de Créde; Credes Quitten-Erinetto.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, (!rede tanártól,. 
Marburgból, „Mandularenet" név alatt kapta e fajt s fönebbi jellemzőbb 
névre keresztelvén el, kezdette terjeszteni. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam még nem termett és nem is teremhetett; níert 
vidékem mostoha viszonyai közt a fajfákon bárhová ojtottam, mindig hamar 
elakadt növésében és néhány-évi kínlódás után leélte magát. Most csak egy. 
fiatal faiskolai csemetén van mái- nálam e faj, melynek növényzetéről Ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy középnagy; alakja két végén 
belapított gömbalakn, mint a Masánszki alma; szára rövid, vékony, fás; 
kelyhe nyílt vagy félignyilt; bőre finom, gyöngédtapintatu, értével élénlc czit-
ronjsárga, mint a birsalma, napos oldalán is csak elvétve kap némi gyöngéd 
piros színezetet; Imsa fehér vagy sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött; 
leve bö, czhkros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízü. I. rendű 
néha pedig csak 11. rendfí csemege-gyümölcs. — Erik decembertöl-tavaszig. 

_ —Fája lassunövésű, nem eléggé edzett, kedvező viszonyok közt igen termé-
' kény. 

Körülményesen leirta: D i e l , Kemobstsorten XXI-dik füzet 10.5. lapján. 
• F 1 0 t 0 V, Illustr. Handb. der Obstk. IV. 109. 

L e r o y , Did. de pomol. IV. 649. Leroy azon- ' 
ban aligha más gyümölcsfajt nem írt le a fönebbi helyett is; tnert leírása 
lényeges vonásokban különbözik a Diel leírásától. 

Cseresnye-alma. 
(Malus j^spectabilis.) ^ * 

A cseresnye-almák a díszkertészet tárgyai közé tartoznak; miéi't is gyü-
^mölcs leírásokat tárgyazó munkákban hallgatással mellőzik a gyümölcsészek; 
mert nyers állapotban élvezhetlen vaczkornak ismerik valamennyit. Minthogy, 
azonban gyümölcseik czukorba főzésre' igen alkalmasak és kapósak; helyesen 
teszszük, ha minden nagyobi) űri kertben, sőt nagy városok mellett kisebb^ 
kertekben is, egy-egy fának a cseresnye almákból is helyet is juttatunk. Ilyen 
befőzésre alkalmas a cseresnye-alma kétíéle is van gyűjteményemben. Az 
egyik egy jókora, piros, szívalaku cseresnyéhez hasonlít; szára hosszú, vékony; 
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kelyhe zárt; bőre ragj'oo-ófényes, aranysárga, iiagj'részt azonban cseresnye 
pirossal befuttatott és élénken csikozott; linsa kemény. Befőzésre ez a leg
kapósabb. — A másik csak közönséges meggy-nagyságú .és alakú; nem 
csúcsban végződő, mint az előbb említett, hanem mindkét sarkán belapított; 
•szára ennek is hosszú, igen vékony; kelyhe nyílt; m'ert kehelylevelkéi vagy 
osztványai többnyire mindig hiányzanak. Befőzésre ez mái' nem oly kapós 
mint amaz. , . . , 

Csíkos arany renet 
(Gestroiflo Goldreinotto) 

Szái'niázásáról csak annyit említ föl Oberdieck, a ki először irta le e 
ifajt, hogy hozzá Stettin mellől, Blumbergből, Schmidt főerdésztől került, a ki 
arról a vidékről több j.eles fajjal ismertette őt meg. Mint a Téli arany 
parménhoz hasonló, de ennél jóval előbb érő gyümölcsöt 1871-ben nekem is 
megküldötte Oberdieck. Nálam még nem termett; mert vidékem mostoha 
viszonyai közt a fajfán, a hová ojtottam, folyvást csak sínylődött s tavai már 

• haldoklani kezdett. Most már a faj nálam.csak afaiskolában, egy fiatal csemetén 
van meg. Növényzetéről ítélve fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, középnagy, gyakran jóval nagyobb 
is; alakja tompa kúpalakú, magasnak látszó; szára többnyire csak egy i'övidke 
húsos buczok; kelyhe zárt vagy félignyílt; bőre sima. elég fényes, alapszíne 
szép sárga, miből azonban c§ak az árnyas oldalon tűnik ki tisztán egy-egy 
folt, mert csaknem az egész fölület szép karmazsin pirossal vau befuttafcvas 
élénkebb i)iros, szakadozott csíkokkal is tarkázva; húsa sárgás-fehér, finom, 
povhanj'ó; leve- elég bő, gyöngéd savanyuyal emelt, czukros* füszeresízű. 
1. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Krik octobertől decemberig. — 
Fája mérsékelten növő, de egészséges, elég edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Hcmdb. der Obstk.^\W. 277.' 

Csuda szép. 
• (Qrosse Merveille.) 

Leroy szerint, Toulouse környékén százados fákban van elterjedve. 
Nevét színezetének szépségétől nyerhette. Ojtóvesszejét 187.5-ben kaptam a 
Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is termett már több ízben, de, 
vidékem mostoha viszonyai közt, csak apró, igénytelen gyümölcsöket. Növény
zetéről Ítélve azonban hiszem, hogy fajom mégis csak valódi. Kedvezőbb 
viszonyok közt te'gyünk vele kísérletet! 

Gyümölcse, Leroy leírása szerint,^ középnagy; alakja két végén jól bela
pított gömbalaku; szára-hosszas, vékony, fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt: 

•bőre vékony, sima, ragyogó fényes, ^daszsárga, napos felén cseresnye pírossal 
mosott és csíkozott; húsa fehér, finom, tömöttes, roppanó; leve bö, igen czukros 
minden savany nélkül, igen kellemes sajátszeiüen füszeresízű. I. rendű csemege
gyümölcs. Erik jan. mart. hóban. — Fája elég erőteljes, igen termékeny. 

Körülményesen leírta: L e r o y , Dict. de pomol. III. 361. 
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Cuzy renetje. 
(Roinettn do Cuzy.) 

Francziaországból származik. Nevét vigeli a községnek, lionnét szániiazott. 
Ojtóvesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Loiűs testvérektől, Plantiéresból. 
Nálam is több ízben termett mái'. Vidékem mostoha viszonyai közt jóval 
kisebbek voltak ugyan gyümölcsei, mint a leirás szerint, kedvezőbb viszonyok 
közt lenniök kellett volna: mind a mellett is, ugy gyümölcsei, mint növény
zetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

(•íyümölcse, Leroy szerint, középnagy, néha jóval nagyobb is; alakja 
majd hosszas, majd gömbölyded-kupos; szára rövid, vastag; kelyhe nyílt vagy 
félig nyílt; bőre elég sima, fényes, élénksárga, napos felén téglavörössel 
mosott; húsa sárgás, flnom, tömött, de gyöngéd; leve bő, igen czukrossavany-
kás, ige-n kelleraesízü. I. rendű csemegegyümölcs. Erik jan. máj. — Fája 
vignövésű. egészséges, edzett, elég termékeny. 

Körülményesen leírta: L e r o y , Did. de poiiwl. IV. 652. • 

Czigány alma. 
• (Pomme dp Boliíraion; Braunor Matapfel.) 

Hazánkban a sötétvörös piaczi gyümölcsök közül igen sokfélét neveznek 
czigány almának:'de a gyümölcsészet irodalmában a németek Matapfel-jára 
alkalmazzák csak a fönebbi nevezetet, különösen pedig a Bi-aunei- Matapfelre, 
mely színezetével valóban a czigán3'arczot juttatja eszünkbe. Ojtóvesszejét 
1871-ben, kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is több ízben teiinett volna 
már, de gyümölcseit a kártékony rovarok mindig idő előtt pusztították le. 
Növényzetéről Ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leirások szerint, középnagj^, néha nagyobb is; alakja lapos 
gömbalaku vagy kúpos gömbalaku, többnyire szabálytalanul boltozott, széles
bordás fölülettel; szára rövid, vastag; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre 
szívós, sima, kékeshamvas, értével homályos aranysárga, miből azonban alig 
látszik tisztán egy-egy foltocska; mert az egész fölület sajátszerű barnás, 
füstös vörössel van bemosva és sötétebb pirossal csíkozva; néha egy-egy 
gyümölcsön, kelyhétől száráig, majd homályosabb, majd világosabb, széles 
szalagszerü csík vonul le és ez igen jellemző vonása e fajnak; húsa sárgás 
fehér vagy zöldesfehér, elég finom, kissé laza, porhanyó; leve elegendő 
czukros, üdítő savanj'nyal emelt, elég kellemesízű. II. rendű csemege- és 
piaczos gyümölcs; érik ősztől fogva tavaszig. — Fája erőteljes, egészséges, 
edzett, igen termékeny. 

Körülményesei} leii'ták: D t Luca ' s , Illustr. Handh. der Obstk. I. 367. 
L e r o y , Did. de ponwl. III. 142. 
M a s , Pomol. générale, IX. 33. és mások. 
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Czirmos renet. 
(ChaBacter-Eeinette.) • 

Hollandiából származó^ régi gyümölcs. Nevét a rajta elterülöj sajátszerű, 
czirmos rozsdától nyerhette. Ojtóvesszejét Dörgő Dániel barátomtól, Mezö-
Türról kaptam 1887-ben. Nálam még nem teremhetett, de emiitett barátomnál 
több ízben termett már. ügy gyümölcsei, mint növényzetéről Ítélve, fajom 
határozottan valódi. , . . 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, néha nagyobb is; alakja 
laposgömbálaku, szelidtín bordásfölületű; szára rövid, fás; kelyhe zárt vagy 
félig nyilt; bőre finom,-ledörzsölve igen fényes, értével czitrom-sárga, napos 
oldalán, sőt néha árnyas oldalán is, barnás vörössel mosott vagy csak belehelt; 
hálózatos rozsdaszilánkokkal vagy márványzatosan elszórt foltokkal. elég 
süríín eltakart; hnsa sárgás, finom, tömöttes, porhanyó ; leve elég bő, czukros 
kellemesen savanykás, füszeresízű. , I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Érik octobertöl martiusig. — Fája elég vignövésű, elég edzett és termékeny. 

-> Körülményesen leírták: D i e 1, Kernobstsorten, V. 89. 
• 0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. IV. 297. 

L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 707. mások is. 

• Deák böralmája. 
(Deák's' gi'aue Reinotte) 

Hazai faj, melyet bold. GlockA- Károly barátom fedezett föl valahol s 
fönebbi név alatt terjesztett el mindenfelé. Ojtóvesszejét 1879 tavaszán kül
dötte meg nekem több más fajjal együtt Enyingről. Nálam még nem termett. 
Fajom valódiságában még nerá vagyok bizonyos és nem is lehetek mind addig; 
a míg termését meg nem látom és gyümölcseit a leírással össze nem hason- • 
líthatom. 

Gyümölcse, a leírás szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja göm
bölyded, szaUályostermetű; szára_ rövides, fás; kelyhe féhgnyílt; bőre fino
man Srdes azon barnás rozsdától^ mely fölületének nagy részét elfátyolozza, 
értével zöldessárga; hnsa zöldes-fehér finom, poiluvnyó és velős; igen kelle
mes, czukrossavanykás, renetszerű izzel. I. rendű csemege- és háztartási 
gyümölcs; érik decembeitől tavaszig. — Fája elég vignövésű és termékeny: 
de nálam ez is megsínyli a tai'tós szárazságot. 

Körülményes leírását a gyümölcs színes ábrájával <együtt közlötte : Dr. 
L i i c a s , lllnstr. Mmatshefte 1869. évf. 289-dik lapján. 
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Deák renetje. 
(Deák's einfai'bige Reinotte.) 

E jeles fajt Glocker a Brédai renet magváról nyerte s liazánk nagy 
emberének, Deák Ferenczne.k nevéről elkeresztelve, kezdette 'elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét I879-I)en kaptam Glockertól, Enyingröl. Fajfámon már több 
ízben is termett volna, de a vidékemen szerfölött elszaporodott káiiékony 
rovai'ok mindig elpnsztították gyiimölcseit idő előtt. Se fája,, se gyümölcse 
nincs még tudtomnial leirva sehol. 

Gyümölcséről, Glockertól, csak annyit tudok még, liogy „egjdke a leg
nemesebb téli almáknak, középnagy, szalmasárga-szinű." Méltó tehát arra, 
hogy. mint hazai fajt, kedvezőbb viszonyok közt tovább tanulmányozzuk s 
ha iöeválik, leirjuk és elterjeszszük. 

Eger piros renetje, 
(Eger's rothe Eeinette.) 

Jahfi, a ki ezen jeles téli almát először irta le, Meiningen vidékéről 
kapta s a Tnichsess cseresznyegyüjteményét sok éven át fön tartó, Eger, né
met gyiimölcsésznek nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. Ojtóvesz-
szej.ét 18,71 -ben kaptam ()berdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is több ízben terem
hetett volna már, de a sínylődő fajfa, a melyre kénytelenségből ojtottam, 
előbb elhalt, hogysem e faj rajta termőre fordulhatott volna. Faiskolai, jól 
megerősödött ojtványom növényzetéről Ítélve, hiszem, hogy fajom valódi lesz. 

Gyümölcse, Jahn leírása szerint, jókora nagy, két végén belapított 
gömbalaku; szára igen rövid; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre vastag, 
szívós, áltában kissé zsfrostapintatu, ledörzölve szép fényes, értével czítrom-
sárga,- miből azonban csak száras végén látszik ki tisztán egy-egy fblt; mert 
az egész föliilet sötét vérvörössel van bemosva vagy sűrűn csíkozva; húsa 
bágyadtfehér némi zöldes árnyalattal, elég finom, tömött, porhanyó; leve 
elég bő, czukrosborízű, kellemeszamatu. 11. rendű csemege, de I, rendű 
háztartási és piaczos gyümölcs. Erik decembertől tavas^zig. Fája erőteljes, 
vígnövésű, edzett, korán és bőven termő. 

Kíirttlményesen leírta: J a h n, llbistr. Handb. der Obsth. IV. 487. 

Elnök . 
(Piasident.) 

Amerikából származik. Gberdieck, a ki először irta le e fajt, Trave-
mttndéből kapta Behrens, német gyümöícsésztől, a ki a fönebbít Downingtól, 
amerikából több jeles gyümölcsfajjal együtt kapta .volt. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdíecktöl, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is. Fajom 
valódisága kétségtelen. 
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Gyümölcse, a leirás szerint, nagy vagy jókoi'a nagy, lapos gönibalaku, 
egyik oldalán gyakran liízottabb és emelkedettebb, mint a másikon; szára 
rövid, néha csak egy luisos bnczok; kelyhe zárt; bőre finom, ' sima, álltában 
zsírostapintatn, sárgasziníí, napos felén pirossal csíkozott; húsa sárgás, finom 
vagy félfinom, kissé la«;a, porhanyó ; leve bő vagy elegendő, czukroa gyön
géden savan;̂ 4vás, igen kellemes füszeresízű. I. rendíi csemegéT és háztartási 
gyümölcs. Erik octobertól januárig. — Fája csaknem bujanövésfl; egészséges, 

• edzett, elég termékeny. 
Körülményesen leirta: 0 b e r d i e c k, lllustr. llavdh. der Obstk. IV. 451. 

Fehér ananász. 
(Ananas lilanc; Woisser Aiianas.) 

Származása bizonytalan. Oberdieck e fajjt fönebbi név alatt Ottolander-
tól, Booskopból kapta és mint terjesztésre méltó, jeles gyümölcsöt leirta és 
elterjesztette. Ojtóvesszejét tőle kaptam én is 1871-ben, Jeinsenböl. Több ízben 
termett nálam is a fajfán, de vidékem mostoha viszonyai közt csak erötetve 
ért, ^ágyadtízü gyümölcsöket. (Tjiimölcseiröl és növényzetéről ítélve hiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse középnagy, majd lapos, majd kúpos gömbalaku; szára közép
hosszú; kelyhe zárt; bőre finom, sima fényes, álltában zsírostapintatu, viasz
fehér, értével világos-sárga minden jnrosság nélkül; húsa sárgás, finom, por
hanyó ; leve bő, czukros-savanykás, igen kellemes, sajátszerűen füszeresízű. 
I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Erik octobertőlkarácsonyig. Nálam 
ez is őszi gyümölcs lett. Magasabban fekvő tájakon tegyünk vele kísérletet! 

Körülményesen leirta: Oberdieck, Jlhisír. Handb. der Obstk. IV. 413. 

Fehér páratlan. 
(Nonparcille blanuhe; Wljitp nonpai-eil.) 

Származása bizonytalan. Ojtóvesszejét 1871-ben, ajándékban kaptam 
Oberdiecktül, Jeinsenbíil. Nálam is több ízben tei'emhetett volna a fajfán,de 
kötődött gyümölcsei mindig idő elölt pusztultak el onnan ugy, hogy tanul
mányul alig egy-két példányt kaptam csak róla. Ugy növényzetéről, mint 
gyümölcseiről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Mas Alfonz leírása szei'int, kisded, két végén jól belapított 
gömbalaku; szára középhosszú, vékony, fás; kelyhe zárt; bőre finom, vékony 
sima, szalmasárga, de finum mzsdával csaknem köi'öskörül elfátyolozott; húsa 
kissé zöldesbe játszó fehér, igen finom, csaknem vajszerü; leve elegendő, igen 
czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, fűszeres-ízű. Kitűnöleg I. 
rendű csemege és háztaitásí gyümölcs. Fája, nálam legalább, elég vígnövésű, • 
egészséges, edzef,t és igen teimékenynek látszik. Kedvezőbb viszonyok közt 
tegyünk vele kiséi-letet! Mas szerint decemberben; nálam oct. nov. hó foly
tán, értek gyümölcsei. 

Körülményesen leirta: Mas , Le Verger, W. 125. lap. 61. sz. alatt. 
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Fehér szöges. 
(Weisskanto.) 

Nauinbiii'g környékén, Németország-bán igen el van terjedve és ott 
nagj' becsben áll. Őjtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól. Nálam a 
fajfán, más fajok társaságában, elég jól díszlett ugyan, de teremni egyszer 
sem volt képes. Növén}''zetéröl Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdíeck leírása szerint, középnagy, néha nagyobb is; 
alakja magas gömbalaku vagy kúpos gömbalaku; kissé szögletes vagy bor
dás; szára rövid, vastag; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre finom, sima, 
fényes, világos-sárga; napos oldalán sárgás-pirossal mosott és csíkozott; 
húsa sárgásba játszó fehér, finom, porhanyó; leve elég bö, czukros savany
kás, igen kellemes füszeresízü. í. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. 
Érik novembertől tavasz kezdetéig. — Fája egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d í e c k , Illustr. Handb. der Obsth. TV. 
407. Mások tudtommal még nem írták le. 

Ferencz-József császár. 
(Kaiser Franz-.Tosop]i.) 

Ezen almafaj valószínűleg niagyareredetű. Oberdíeck, a ki először 
irta le, Líegeltöl kapta e fajt, Brannauból. Maga nyerte-e magról? vagy 
Schmidbergertől kapta-e Liegel? Kérdés maradt Oberdíeck előtt. Minthogy 
azonban a fönebbi fajjal teljesen azonos a Mátyás király alma (=Mathias, 
König von Ungarn), melyet Urbanek kanonok a Téli fehér kalvíl magvárói 
nyert volt; hiszem, hogy Liegel Urbanektól kapta e fajt és pedig vagy név 
nélkül, és akkor Liegel keresztelte el fönebbi névre, vagy fönebbi neve alatt 
és akkor Urbanek hibát követett el; mert olyan gyümölcsöt, mely egyszer 
már átesett a keresztségen és saját neve alatt lépett ki a világ színpadára, 
a gyümölcsészet birodalmában uralkodó törvények szerint, nem szabad újra 
elkeresztelni. E gyümölcsnek Mátyás király volt az első neve. Ezt maga 
Oberdíeck is beismeri Pom. Notizen czímü munkája 45-ik lapján: de, mert 
az azonosságot ezen, most már két néven ismert faj közt észre nem vette, 
mégis a fönebbi név alatt irta le, mely azonban csak a Mátyás király alma 
hasonneve gyanánt említhető meg. Őjtóvesszejét fönebbi név alatt," Ober
diecktól 1873-ban, Mátyás király-név alatt pedig Glockertól még 187ü-ben 
kaptam meg. Mindkét helyről került fajom termett már s egymás közt ugy 
gyümölcseikre, mint növényzetükre nézve, teljesen azonosnak bizonyultak be. 

Fönebbinek jellemzését alább, a Mjítyás király neve alatt találja a 
nyájas olvasó. 
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Franczia kormos renet. 
(Graue fraiizösisohe'Beinette.) 

Származása bizonytalan. Neve után Ítélve azonban franczia eredetűnek 
látszik. A gyümölcsészek nagy zavarban vannak a kormos vagy szürke 
almákkal. Az ily almák neveit összevissza cserélgetik ngy, liogy egy bizo
nyos faj neve alatt két-bárom más faj is van forgalomban. „Reinette grise" 
(=-• kormos renet) név alatt, Belgiumból és Francziaországbóí háromféle kor
mos almát is kaptam; de ezek egyikére sem illik rá a fönebbi leirása. Î gy 
látszik tebát, hogy a nénuítek Kormos renetje csak névleg „Franczia" kor
mos renet; mert a francziák Kormos renetje más, és nem azonos a németek 
Franczia kormos renetjével. Ojtóvesszejét fönebbi, záijel közt kitett, német 
neve alatt 1872-ben kaptam Reutlingenböl, Dr. Lucastól. Nálam még nem 
termett és nem is tei'emhetett; mert vidékem mostoha viszonyai közt foly
vást csak sínylődik e.faj, mely Obei'dieck szennt is, egyátalán fogva nem 
való száraz talajba. Növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdieck leii'ása szerint, középnagy, néha nagyobb is; 
alakja majd lapos, majd kúpos gömbalaku, kelyhes végén kissé bordásfölületű; 
szára középhosszú, fás ; kelyhe félig nyilt; bőre elég finom, inkább vagy 
kevésbbé érdestapintatu, olajszin-zöld, napos oldalán szennyes vagy barnás-
piroásal mosott és majd egész föltiletéu, majd csak szakadozottan és márvány-
zatosan rozsdás; busa sárgás-fehér, puha, nem tömött; leve bö, czukros, sa
vanykás, elég kellemes, fűszeresíztí. II. rendű csemege- de I. rendű háztar
tási gyümölcs. Erik decembertől tavaszig. Fája nálam lassunövésű, a leírá
sok szerint nem mindenütt termékeny. 

Körülményesen leirta ; Diel, Kernobstsortén^ I. 168. 
Oberd ieck , Illustr. Hmidb. der Obstk.M. 335. 

Garibaldi kalvilja. 
(Calville Gavibaldi; Geribaldi's Calvill.) 

Belgiumból származik. Fontaine de Ghelin, mons-i birtokos nyerte mag
ról, 1860-ban, Ojtóvesszejét 1869-ben kaptam Eeutlingenböl, Dr. Lucastól. 
Nálam csak egy-két gyümölcsöt birt teremni mai napig is; mert nem való 
vidékem mostoha viszonyai közé. l'gy gyümölcsei, mint növényzete után 
Ítélve hiszem, hogy fajom valódi 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy; alakjára nézve 
hasonlít a Téli fehér kalvillioz, de kevésbbé bordás ; szára rövides vagy kö
zéphosszú, húsos vagy fás; kelyhe nyilt vagy félig nyilt; bőre finom, sima, 
fényes, gyöngédtapintatu, világosFárga, napos oldalán narancssárga; húsa 
sárgásba, néha pedig zöldesbe játszó fehér, finom, csaknem roppanós; leve 
bö, igen czukros, savanykás, igen kellemes, sajátszeiűen itíszeresízű. I. rendű 
csemege- és háztartási gyüniöles. Erik decembeitől tavaszig. — Fája víg-
növésű, egészséges, edzett; csak kedvező viszonyok közt termékeny. 

Körülményesen leírták : L e r o y. Dict. de pomol. IJl. 183. 
Q\itxA\^(í\lllmtr.Handb.der Obstk.lWX. 1Ü7. 
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Granvillei renet. 
(Reínette de Q-ranville.) 

Francziaországból származik. Valósziiittleg' azon vidéken van elterjedve, 
melynek nevét viseli. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam a Simon-Lonis testvé
rektől, Plantiéresböl. Nálam a fajfán, bárha nagyra fejlődött már próbaágam, 
mégis csak egy-két, fejletlen példányt termett még. Éz egy-két példányról 
Ítélve hiszem, hogy fajom valódi lesz. Kedvezőbb viszonyok közt tanulmá
nyozandó. 

Gyümölcse, Mas Alfonz leirása szerint, középnagy, kujtos gömbalaku; 
szára középhosszú, fás; kelyhe zárt; bőre finom vékony, értével élénk czit-
romsárga, nai)os felén néha szelíd pirossal színezett vagy elmosódva csíko
zott, fahéjszin rozsdával néha szakadozottan márványozott; húsa fehér vagy 
sárgásfehér, finom, tömött, kissé roppanós; leve elegendő, cziikros, savanykás, 
igen kellemes renetszerü ízzel, f'saknem kitünőleg 1. rendű csemegegyü-
mölcs. Érik tél folytán. Fája egészséges és elég termékeny, de nem korán termő. 

Körülményesen leírta; M a s, Le Verger, IV'. 153. lap. 75. sz. alatt. 
Mások tudtommal még nem írták le. 

Gravensteini piros. 
(G-ravenstein rouge; Kother Q-ravensfceiner.) 

Oberdieck szerint Lübeck környékéről származik és csak annyiban 
kölönbözilí a közönséges GravensteiiTí almától, hogy pírossága mindig több, 
mint anjrjáé, a közönséges Gi-avensteini almáé, melynek egy elöregedett 
fáján fedezte föl elös'zör egy gyümölesbarát s ojtás által állandósította azt. 
Több hiteles helyről meghozattam a Gravensteini pii'os almát; termett is 
már nálam több ízben a leírásokkal teljesen egyező gyümölcsöket: de abból 
a körülményből ítélve, hogy gyümölcse mindig bágyadtabb-ízű volt, mhit 
a Gravensteini almáé; aztán iája a (rravensteini alma fájára ojtva soha
sem volt tartóséletü nálam; hajlandóbb vagyok hinni, hogy nem a Graven
steini alma változványa ez, mint inkább csak hozzá külsőleg hasonló s való
színűleg annak a magvárói keletkezett, különálló faj. 

Gyümölcsének nagysága és alakja jól egyezik a Gravensteini almával, 
de s í̂ne pirosabb, húsa kevésbbé finom szövetű és savanya több, mint a Gra
vensteini almának. Majd kissé előbb, majd egyszerre érik a Gravensteini 

"almávah — Fája önálló csemetére ojtva vigiiövésü, egészséges, edzett: de soha
sem oly sűrtílombos, mint a Gravensteini alma fája. • 

Körülményesen leírták: Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. I. 195. 
Leroy, Dict, de pomol. III. 339. 
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Hajnal-piros alma. 
E gyönyörű, szép színezetű, tartós, piaczos almát Tisza-Fiiredröl kaptam 

1879-ben, a nem rég ellialt Sarkady Ferencz ref. tanitótól, a ki szenvedély-
lyel kntatta a vidékén találliato, eredeti magyar fajokat. Sarkady szerint, 
Tisza-Füred határában, rég idő óta el van e faj terjedve. Nálam is termett 
már. Fajom határozottan valódi vagyis az, a mit Sarkady a gyümölcs jel
lemző szine után, fönebbi névre keresztelt el. 

Gryümölcse középnagy, két végén belapított gömbalaku vagy kúpos gömb-
alaku; szára rövid, vékony, fás; kelyhe zárt; bőre vékony, de szívós, sima, 
faján szelíden hamvas, ledörzsölve fényes; alapszíne sáppadtsárga, miből 
azonban csak ritkán látszik tisztán egy-egy folt; mert az egész fölület saját
szerű, szép pirossal van bemosva vagy belehelve és csíkozva; húsa sárgás-
íeliéi% elég finom, tömött, keményes, i'oppanó; leve elegendő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, elég kellemes, gyöngéden illatos és füszeresízü. 
ÍI. rendű csemege-, de I. rendű háztartási és jjíaczos gyümölcs. Erik nálam 
novembertől késő tavaszig. — Fája egészséges, edzett, igen termékeny. 
Később körülményes leírásban is szándékozom közleni e becses hazai fajt. 

Hamvas alma. 
(Weissor Matapfel.) 

Kémetországban többhelyt, kivált a Rajna mellékén, régóta nagyban 
el van terjedve. Ojtóvesszejét 187 l-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Nálam még nem termett; mert vidékem mostoha viszonyai közt fája foly
vást csak sínylődik. Se gyümölcsét, se -növényzetét a leírásokkal össze nem 
hasonlíthatván, fajom valódisága még bizonytalan előttem. Kedvezőbb vi
szonyok közt keli e tekintetben tovább.tanulmányoznunk. 

Gyümölcse, a lehúsok szerint, nagyobb a középszerűnél vagy jókora 
nagy; alakja laposas gömbalaku s kissé bordásfölületű;• szára rövid, vastag; 
kelyhe nyílt; bőre kékes hamvas, ledörzsölve fényes; homályos-sárga, napos 
felén füstös-vörössel sűrűn csíkozott; húsa fehéres, laza, porhanyó, leve ele
gendő, czukros, inkább vagy kevésbbé élénk savanynyal emelt, ,elég kelle
mes füszeresízü. 11. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Erik decem
bertől tavaszig. — Fája kedvező viszonyok közt vignövésű, nagy fává nö
vekvő, termékeny. Nálam lassunövésü, nem eléggé edzett; sínyli a tartós 
szárazságot. 

Körülményesen leírta : D ie l , Kenwbstsorten, I. 207. 
L u e a s , lllustr. Handb. der Obstk. I. 369. 

Harangalma. 
Valószínűleg hazai faj. Pestmegyében, Halason, régóta ismeretes. Vass 

Elek, városi főkertész szerint, százados fákat lehet ott látni e fajból. Vau 
ott, szerinte Fehér hai'angalma és Zöld harangalma. Mindkettőről volt szí
ves nekem ojtóyesszőt küldeni lS78-baii4 hanem, mikép növényzetükről látom, 



-471 

efry és li^yanázon faj lesz mind a kettő. Gyümölcseik színének különböző
ségét csak talaj, fekvés vagy az alany különbözősége okozliatja náluk. Ná
lam is termett már a Vass Elektől kapott gyümölcsökkel csaknem teljesen 
egyező példányokat. 

Gyümölcse középnagy, gyakran jóval nagyobb is, alakja magasnak 
látszó, szabálytalan kupos-gömbálaku; szára rövicí, középvastag, fás ; kelyhe 
kicsi zárt; boré vékony, szívós; sima, álltában kissé zsirostapintatu, értével 
világossárga, napos oldalán szelíd pirossal belehelt s szakadozott piros csí
kokkal becsapkodott; Jmsa feliér, félflnom. kissé tömöttes, roppanó vagy kissé 
porhanyó ; leve bő, czukros, gyöngéden savanykás, kellemes ízű. , Csaknem 
I. rendfí csemegegyümölcs. Piaczi elárusításra igen alkalmas. — Fája még 
nálam is elég vígnövésű és edzett; kedvező viszonyok közt igen termékeny. 

Tudtommal, még senki sem írta le köriüményesen. 

Hálózatos renet. 
(Röinette X!rapaurl; Krötiin Reinette.) 

i 

Valószínűleg Németországból származik. Diel, a ki először iita le, (Jöln-
böl kapta e fajt még 1803-\)an. Bárha Diel maga is csudálkozik, hogy mi-
kép juthatott a németeknek eszükbe e finomizü almát a békához hasonlítani; 
mégis megtartotta eredeti nevét: én azonban a szép ízlést sértő, német neve 
helyett, inkább a fönebbi magyar nevet adtam jieki. mely a gyümölcs jel
lemző sajátságát elég jól kifejezi. Ojtóvesszejét 1^72-ben kaptám Ober-
diecktól, Jeinsenből. Nálam is termett már. (Tyümölcse. növényzete jól 
egyezvén, a leírásokkal, fajom valódisága kétségtelen. ' 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha jóval nagyobb is ; alakja 
lapos gömbalaku, egyik oldalán gyakran hizottabb és emelkedettebb, mint a 
másikon; szára rövid, fás, néha csak egy húsos buczok; kelyhe nyílt; bőre 
elég vastag és szívós, érdestapintatu, czitromsárga, impos oldalán néha föld-
vörössel kissé színezett; csaknem egész fölületén barnás, érdes" rozsdával 
hálózott vagy márványozott; húsa fehér, igen finom, velős vagy porhanyó ; 
leve elég bő, igen czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes fűszeres-
ízű. I. reíidű csemege- és háztartási gyümölcs; érésideje nov. mart., nálam 
pedig oct., dec. — Fája vígnövésű, edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leírták : Diel , Kcrnobstsorten (Almákat és k'örtéket vegyest 
tárgyazó) I. 119. 

O b e r d i e c k, Illustr. Handb. der Obstk. IV. 501. 
L é r 0 y, Dict. de pomol. IV. 650. 

Henter magoncza. 
Erdélyben, az úgynevezett Erdővidékén találta föl Budai József, az én 

szenvedélyes gyümölcsész öcsém. Nag,y-Ajtán, Heuter Béla, szolgabíró nv udva
rán, véletlenül kelt magról s nevekedett föl ojtatlanul. Ojtóvesszejét 1885-ben 
küldötte meg nekem is Budai öcsém, a ki akkoriban Magyar-Laposon tar-
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tózkodott. Nálam még nem termett: de azért fajom valódiságáróJí'teljesen 
meg vagyok győződve. 

Gyümölcse, Bvidai éi'dekes leirása szerint, középnagy, néha kissebb is; 
alakja kissé magasnak látszó, szabálytalan tojá'sdad; szára rihid, fás ; kelyhe 
nyílt yagy félig nyílt; bőre vékony, gyöngédtapintatn, kissé fényes, fehéj-es-
sárga, többnyire azonban csaknem az egész fölületén szelíd i)irossal van bele
helve s közben-kúzben élénkebb piros szakadozott csíkokkal is becsapkodva; 
Inxsa fehéres, a bőr alatt, a niagtok körül néha vörösbe játszó, finom, könnyű 
porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéden savanykás, igen kellemes, illatos és 
fűszeres ízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik aug. közepétől sept. közepéig. 
— Fája erőteljes, edzett és termékeny. 

Körülményesen és igen érdekesen leírta: Budai József, Gyiimölcsészeti 
és konyha kertészeti füzetek, 1885. évf. 153 és 153. lapján. 

Hölgyek kalvilja. 
(CalviUe des femraes; Fraiien-Calvill.) 

Az Angersi kertész-társulat kertében, TSSO-ben fedezte föl Leroy és, 
mint terjesztésre kiválólag méltó gyümölcsöt már 1852-ben kezdette minden
felé elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam ()berdíecktól, Jeinsenből. 
Nálam is bemutatta már több ízben gyümölcseit, melyek azonban vidékem 
mostoha yiszonyai közt jóval kissebbek voltak, mint a leírások szerint lenniök 
kellett volna. Fajom valódiságában nincs okom kételkedni. 

Cljümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókoi'a nagy; alakja göm
bölyded vagy majd kissé lapos, majd magasnak látszó gömbalaku, csak 
kevéssé bordásfölületü; szára rövid, fás; kelyhe nyílt vagy félignyílt; bőre 
vastag, sima, elég fényes, szalmasáig'a; napos, oldalán néha gyöngéd pirossal 
szíjiezett; húsa sárgás vagy zöldes-sárga, finom vagy félfinom, tömöttes és 
kissé roppanó ; leve bő, cziikros-savanykás, igén kellemes ízű. I. reiidű, néha 
pedig csak "II. rendű csemege- és liáztartási gyümölcs. Érik februártól maj. 
végéig. — Fája erőteljes, egészséges, edzett; termékeny. Nálam sínyli a tar
tós szárazságot. Nem való vidékemre. 

Körülményesen leírták: L e r o y , Dict.'de Pomol. III. 182. 
* 0 b erd i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. VIII. 23 

Hrabéczy kurtaszárúja. 
» 

• (Hrabóczy's Kurzstiel.) 
t 

Még 1881. őszén, Eperjesről, Beör Kálmán, tisztelt barátomtól kaptam 
e fajról, mint akkor még névtelenről, meghatározás végett gyümölcspéldá
nyokat. Gyümölcsészeti könyveimben bozzá hasonlót és vele azonosnak vehe
tőt egyetsem találván, benne hazai fajt gyanítottam. Kértem aztán imént 
említett barátomat, hogy küldene e fajról mutatót. I)r. Lucasnak is, Reut-
lingenbe. Kérésemre valóban küldött is, a honnan aztán válaszul kapta, hogy 
hasonlít ugyan kissé az Olasz renethez, de egészen más faj az mégis. Beőr 
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Kálmán barátom aztán azon birtokos nevéről _ keresztelte el, a ki kertében 
ezen alma-njdonságnak'fáját fölnevelte. Nálam e faj még.nem,termett, nolia 

sR fajfán már két ízben is biztatott terméssel. Mihelyt fajom teremni fog ; 
leirom körülményesen is : de ez úttal, — minthogy jegyzökönyvemben niitsem, 
találok följegyezve e fajról, — csak emlékezet után jellemezhetem. 

Az Aranyrenetek családjába tartozik, középnagy, kúpos gfimbalaku, 
aranysárga, pii'ossal színezett és rozsda foltokkal tarkázott, finomízü, 1. rendű 
alma. Erik tél folytán. — Fája vígnövésű, igen edzett és termékenynek lát
szik; mert éles szögekben fölfelé törekvő, erős ágai gyümölcsöző szervekkel 
jól be vannak ruházva. 

Karolina-Auguszta. 
(Caroline-Áuguste.) 

Schmidberger kanonok nyerte St.-Floiianban, Linz mellett. Anyafája a 
magvetés után l6-ik évében termett először. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam még nem tei-mett esnem is teremhetett; mert 
vidékem mostoha viszonyai közt annyira sínylődött mindig, hogy többszöri, 
más-más helyre való átojtás után is, alig-alig bírtam fajomat mostanig fönn
tartani. Bárha gyümölcsét még nem láttam; növényzetéről ítélve hiszem, 
hogy fajom valódi. , , 
í Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja két 

végén belapított gömbalaku; szára rövid vagy rövides; kelyhe zárt va^y 
félignyilt; bőre finom, de szívós, áima, fehéres vagy sárgásfehér, homályos 
pirossal sjzíuezett és élénkebb^ pirossal csíkozott; húsa fehér, finom, laza, kigsé 
ropi)anós; Ifeve bő vagy elegendő, cgukros, savanykás, kellemes fűszeresíztí. 
1'. rendű csemegegyümölcs. Erik aug. sept. hóban; hűvösebb tájakon néha 
decemberig is eltart. — Fája kedvező viszonyok közt egészséges, edzett, 
elég termékeny. Nálam vígan nő ojtás után egy-két évig: de aztán sárgaságba 
esik és csakhamar elhal. • 

Körülményesen leírták : F 1 o t, o w, Jllustr. Handb. der Obstk.V 91. 
L e r 0 y, Dict. de poinol. III. 204. 

Kelyhes alma. 
(Tiefblűthe.) 

• Németországban, Nauraburg- környékén van nagyban elterjedve. Ojtó
vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól. Nálam még nem termett,'de nem is 
teremhetett; mert vidékem mostoha viszonyai közt nyomorúság az ő élete. 
Növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, középnagy, gihnbölyded vagy kúpos 
gömbalaku; szára rövid, fás; kelyhe nyiít; bőre elég finom, sima, fényes, 
álltában kissé zsírostapintatu, viaszfehér vagy világos sárga, napos oldalán 
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homályos kanimzsin pirossal mosott vaoy belehelt s néha árjiĵ as felén is 
pirossal kissé, csíkozott; hiisa sárgásleliér. elég leves, cziikros-savaiiykás, 
fűszeresizű. I. rendfí csemege- és háztartási gyümöles. Erik decembertől kezdve 
Jvésü tavaszig. — Fája mérsékeltnövésü, Xaumbtirg köi'nyékéu szerfölött bőven 
tennö. 

Körülményesen leírta : 0 b e r d i, e c k, lllnstr. Handb. der Obstk. IV. 417. 

Kemény alma. 
(Belle do Bnits; Schöner von Buits) 

Francziaországból származik. Vienne és' Bnssier városok környékén 
nagyban el van terjed^'e s gyümölcse azon a vidéken kajjós kereskedelmi 
czikk. Népszerű és átalánosan ismert neve az említett vidéken „Pomme Pierre" 
( = kő-alma) mit azért kapott; mert leszüretelésekoi- olyan kemény, mint a 
kő és ennél a tnlajdonánál fogva lapáttal hán3'ják össze és vermelik el, mint 
nálnnk a Mádai kormos almát. Ojtóvesszejét 187,'S-ben kaptam a Simon-Lonis 
testvéi-ektől, Plantiéresból. Nálam még nem termett; mei't vidékem mostoha 
viszonyai közt alig birja tengetni életét. Kellőleg nyirkos talajra volna szük
sége, a mit nálam hasztalan keres. Beteges növényzete nem egyezik jól a 
leírásokkal: tehát kérdés marad előttem, hogy fajom valódi-e, vagy sem ? 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha kisebb is; alakja lapos 
gömbalakn ; szára hosszas, vékony, fás ; kelyhe zárt vagy félignyilt; bőre sima 
aranysárga, napos oldalán pirossal gyöngén színezett; húsa fehér, finom, tömött 
roppanó; leve bő vagy elegendő," cznkros, gyöngéden savanykás, kellemes 
fnszeresizfí. I. rendű; néha pedig csak ]I. i-endtí csemege- de igen jó piaczos 
gyümölcs; érik novembertől, késő tavaszig. — Fája Leroy szerint is gyenge 
va^y lassunövésü; Lanclie szerint igen termékeny. » 

Körülményesen leírta: L e r o y , Bid. de pomol. III. 109. - " 
L a Ji c h e, Érster Erganzungsband, 267. 

Keresi muskotály. 
(Tyümölcsészeti törekvésem lelkes támogatójától, Uray Imre, hetei bir

tokostól, Beregmegyéből kaptam e fajról gyümölcsöket és ojtóvesszöt is, 
188'2-ben. Egyik levelében, melyet ngyanezen év mart. 28-án irt hozzám, azt 
említi föl Ura»y ezen almafajról, hogy a gyümölcs is, az ojtóvessző is, a melyet 
küldött volt. Szabolcsmegyében, Kércsen, az ő édes anyja szőleje alján véletlenül 
kelt s ojtatlannl fölnevekedett fáról való: tehát hazai magoncz. 

Gyümölcse kisded vagy csaknem középnagy; alakja laposas gömbalaku; 
szára rövid; kelyhe zárt; bőre keménykés, sima, fényes szalmasárga; napos 
oldalán homályos vérpirossal befnttatott; húsa finom, de igen kemény, ropo
gós ; leve bő vagy elegendő, igen cznkros, igen kellemes, illatos és fűszeres 
ízű. II. rendű csemege-, de tartósságánál fogva I. rendű háztartási és piaczos 
gyümölcs; érik tavasz felé és eltart tavasz végéig. — Fája, mikép ojtvá-
nyomi'ól látom, egészséges és igen edzett. Uray nagyon dicséri termékenysé
gét. Nálam még nem fordult termőre. 
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Kései sárga renet. 
(Rciuctte jaune taidive; ypiite gélbe lieinette.) 

Sícármazása bizonj'talan. Neve alatt többféle alma van forgaloiuban. Az 
én fajomra legjobban ráillik a Diel leirása és hiszem, hogy Diel a valódi 
'Kései sárga renetet irta le. Ojtó vesszejét B^eistkorntól, a Jahn-féle faiskolá
ból, Meiningenből kaptam 1872-ben. Nálam is több ízben mntatkozott már 
gyümölcse a fajfán: de a kártékony rovarok mindig idő előtt pusztították le 
a mntatkozó termést. Növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valóban az, a 
mit Diel fönebbi név alatt leirt és elterjesztett. 

Gyümölcse Diel leirása szerint, középnagy, néha jókora nagy; alakja 
lapos és csak néha gömbölyded; szára rövid és gyakran húsos; kelyhe zárt 
vagy félig nyilt; bőrének alapszíne szép sárga, napos oldalán csaknem arany
sárga s nagy ritkán narancspirossal színezett; érdes barnássárga rozsdával 
néha csaknem az egész fölület el van takarva, de néha csak kissebb-nagyobb 
foszlányokban tűnik föl rajta a rozsdázat; húsa fehéressárga, finom, tömött, 
velős és poi'hanyó; leve bő, czukros, gyöngéd savanynyal emelt, igen kelle-
mesiztí. CJsaknem kitünöleg I. rendű csemegegyümölcs. Erik decembertől 
tavaszig. — Fája mérsékeltnövésü, elég edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leirta: D i e l , Kernobstsorten, I. 161. Hogy más gyüniöl-
csészek, a kik a fönebbi név alatt szintén közlöttek leírást, ugyanazon fajt 
irták-e le? ezen maga Oberdieck is kételkedik. (Lásd Zusáfáe, czimü mun
kája 104. lapján a 165. számú jegyzetet.) 

Későn virágzó tafota. 
(Spátblühender Taffetapfel) 

A hohenlieimi faiskolában, a vadonczok közt találta föl Lucas Ede és 
ojtatlanul fölnevelvén, kezdetben az Illustr. Handbuch der Obstkimde kiadó
jának, Ebnernek nevéről, Ebner tafota almájának nevezve, kezdette elterjesz
teni; később azonban a fönebbi, jellemzőbb névre keresztelte eh Ojtóvessze-
jét i 882-ben kaptam idősb Bodor Pál bátyámtól, Tvolosvárról. Nálam még 
nem termett: de növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

(Tyümölcse, a leírás szerint, kisded, néha csakuem középnagy, alakja 
lapos gömbalaku, szabályostermetű; szára rövides, vékony, fás; keljdie zárt; 
bőre finom, de szívós, sima, fényes, fehéressárga, napos oldalán rózsaszín
pirossal gyöngéden színezett; hnsa fehér, igen leves, czukros-savanykás. II. 
rendű csemege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Erik oct. nov. 
— Fája vígnövés'ű, egészséges, igen edzett. Talán minden almafaj közt leg
későbben hajt és virágzik; liűvös légmérsékü, hegyes tájakon igen gazda
gon termő. 

Rövid leírását közlötte: L u c a s Ede , Pomol. Monatsschrift. 1861. 
évf. 8. lap. és Auswahl zverikv. Obstsorten, IV. 30. lapján. 
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Korai páratlan. 
(Frülior Noiipareil.) 

Angorországl^ól származik, a hol kezdetben Hick's Faiicy (Hick ked-
veucze) név alatt volt ismeretes; később azonban fönebbi névre keresztölték; 
mert rendszerint korábban érik meg, mint a Eégi páratlanalraa. Ojtóvessze-' 
jét i 882-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is több ízben termett 
már a fajfán, de vidékem mostoha viszonyai közt csak apró és fonnyadásra 
nagyon hajlandó gyümölcsöket, melyekről itélve fajom valódiságában nem 
kételkedhetem. • -

Gyümölcse, a leírások szerint, kisded vagy csaknem középnagy; alakja 
lapos gömbalaku vagy csaknem sajtalaku; szára rövid, fás; kelyhe nyílt vagy 
félig nyílt; bőre sima, száraztapíntatu, élénk sárga; napos oldalán néha píros
sal kissé színezett, itt-ott rozsdafoltos; húsa fehér vagy sárgásfehér, igen 
flnom, gyöngéd, porhanyó; leve elegendő, czukros,,gyöngéden savanykás, igen 
kellemes, füszeresízű. I. i'endű csemegegyümölcs. Erik nov. dec. hóban. — 
Fája raérsékeltnövésü, de egészséges, edzett és termékeny. 

Hazánk magasabban fekvő vidékein tegyünk vele kísérletet. Ott inkább 
föltalálja az Angolországéhoz hasoiűó viszonyokat, mintsem az alföldön. 

Körülményesen leírták: D í e l , Catalog j-te Foxtsetzung, 546. szám alatt. 
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obsth. I. 293. 

Lajkó alma. 
(Pomme- Liliken; Luikeii Apfel.) 

^Vürttembergben, rég idő óta, nagyban el van terjedve, liégí gyümöl-
csészek Ludwíg"s Apfel ( = Lajos alma) név alatt ismerték és terjesztették; 
később a franczia háborn idején Louis Apfel és Luíken Apfel nevet vett föl, mely 
névnek értelmét jól kifejezi az általam választott, fönebbi magyar név. Ojtó-
vesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam a fajfán, a többi 
fajok társaságában csakhamar kiveszett: de faiskolai csemetén elég vígan 
nő és már jól megerősödött és. egy-két gyümölcsöt termett is, melyekről 
ítélve, fajom valóűísága bizonyos. 

öyümölcse, a leírások szerint, középnagy, lapos gömbalaku; szára rövid, 
fás; kelyhe zárt, néha félig nyílt; bőre finom, sima, fényes, fehéres sárga; 
napos oldalán, sőt gyakran köröskörül szélesebb vagy keskenyebb, szakado
zott, píros csíkokkai becsapkodott; húsa fehér, a bőr alatt néha pirosba ját
szó feÜiér, finom vagy fél flnom, kevéssé tömött, roppanós; Jeve bő vagy ele
gendő, czukros, üdítő savanynyal emelt, elég kellemes ízű. II. rendű csemege-, 
de kítünőleg I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Erik octobertől decem
berig. — Fája erőteljes, edzett és igen termékeny. 

Körülményesen leírták: L u c a s Ede, lllustr. Handb. der Obstk.l. 173. 
L e r 0 y, Dict. de ponwl. III. 442. 
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Landsbergi renet. 
(Eeinette de Landsberg; Landsborger Eeinetto.) 

BuiTliardt, törvényszéki tanácsos és jeles német gyümölcsész' nyerte 
magról, a Wartlia melletti Landsberg-ben, Kémetországban. OJtévesszejét 
1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Több ízben termett már nálam is. 

T-g'y gyümölcseiről, mint növényzetéről Ítélve', fajom valódisága kétségtelen. 
Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, gyakran nagyobb is; alakja 

két végén, belapított gömbalaku; szára középhosszii, vékony, fás; kelyhe 
zárt vagy félig nyílt; bőre finom, sima, csaknem zsírostapintatu, szalmasárga; 
napos oldalán gyöngéd pirossal mosott vagy csíkozott; hnsa sái-gásfeliér, íinom, 
tömöttes, de porhanyó; leve bő, cziikros-savanykás, kellemes, nolja kevéssé 
füszeresizü. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs; Erik novem
bertől, januárig. Nálam már sept. derekán megért: tehát nem való az alföldre; 
mert itt korán és erőtetve éi'ik. Fája vígnövésű, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírták: J a h n , Illnstr. Handb. der Obstk. IV. 131. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 701. . 

Langton páratlana. 
(fíoii-paroillo do Langton ; Langton's Sondergloichon.) 

Régi, ismeretlen-eredetű, angol gyümölcs. Ojtóvesszejét több hiteles 
helyről is megkaptam teljesen egyezöleg. Nálam is csakhamar termett s 1884. 
óta csaknem évenkint rendesen terem. A külföld gyümölcsészei majd mindnyájan 
őszi gyümölcsnek ismerik. Vidékem mostolia viszonyai közt ang. közepén már 
teljesen.megérik a fán. Fajom valódisága, ennek daczára is, kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy, néha nagyobb is; alakja 
két végén belapított gömbalaku, rendszerint szabályos termetű; szára rövid,, 
fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre finom, sima, csaknem zsírostapintatu, 
fényes, czitromsárga; napos oldalán sőt legtöbbször még az árnyas oldalán is 
szakadozott, piros csíkokkal sűrűn becsapkodott; húsa fehér, finom vagy elég 
finom, gyöngéd és porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros, finom savanynyal 
emelt, kellemes füszeresizü; I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Érik 
sept. nov. hóban: de hazai alföldünkön sept. elejéig sem tartható el. — Fája 
elég vígHövésű, edzett és termékeny. ' . ' 

Körülményesen leírták: D i e l , Kernobstsorten, X. 106. 
L u c a s , Illustr.-Handb. der Obstk. I. 313. 
L e r 0 y, -Dict. de pomol. IV. 498. 
M a s , Le Verger, I. 21. és mások. 
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Lapos páratlan. 
(Flaclirunder Noupareil.) 

Aiigoloiszágiu')] szániiazilv. Leliet, liogy itt-ott liazánkban is el van mái" 
terjedve; mert Obeidieck, a Id e gyümölcsöt köiülméiiyes leirásbaii is meg-
isniei-tette, Uibaiiektöl, Majtéiiyból kapta e íajt. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenbtíl. Nálam is több ízben termett már a fajfán. Fajom 
valódisága kétségtelen. • 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint is, középnagy, néha kissebb is; 
alakja többnyire igen lapos gömbalakn; szára rövid, elég vékony, fás; kelyhe 
többnyire nyílt; bőre, finom, sima, elég fényes, czitromsái'ga; napos oldalán 
is csak aranysárga és pirossal csak nagy ritkán színezett; Imsa zöldessárga, 
finom, gyöngéd és porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen cznkros, gyöngéd 
savanynyal emelt, igen kellemes füszeresízíí. Csaknem kítünőleg I. rendű 
csemegegytimölcs. Erik .decembertől februárig. Nálam november december 
hóban. — Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és igen edzett; még nálam 
is igen termékenynek mutatkozott. 

Körülményesen leirta: O b e r d i e c k , Illnstr. Handb. der Obstk. IV. 46.5. 

Lángos fehér bibornok. 
(Goflammter Weissor Cardinal.) 

Származása régi, bizonytalan. Németországban, az Odera mellékén nagyon 
el van terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Vidékem mostoha viszonyai közt meglehetős terméketlen. Alig egy-két ép 
gyümölcsöt kaptam még róla tanulmány tárgyul. Fajom valódiságában nincs 
okom kételkedni. 

Gyümölcse, a leirások szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja igen 
változó; többnyíre azonban két végén belapitott, szabálytalan gömbalakn; 
szára rövid, néha csak egy húsos bnczok; kelyhe félig nyílt; bőre finom, sima, 
álltában zsírostapíntatn, élénk cziti'omsárga; napos oldalán lángospíros 
csikókkal becsapkodott; hnsa fehér vagy zöldesbe játszó fehér, finom, laza, 
porhanyó; leve bő, cznkros savanykás, a Török-Bálint almára emlékeztető, 
kellemesízü. 11. rendű csemege, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. 
Erik octobertól, februárig. Fája egészséges, nagy és terebélyes fává növekvő, 
a neki kedvező viszonyok közt igen termékeny. 

Körülményesen leírta: D i e l , Kernobstsorteti, IV. 92. 
S c h m i d t , Jlbistr. Handb. der Obstk. I. 451. 

Lokodi paris. 
Néhány évtized előtt Erdélyben lépett a világra. Nevét viseli annak, a 

ki magról nyerte vagy talán csak fölfedezte. Ojtóvesszejét 1874-ben kaptam 
Maros-Vásái'helyről, a maros-tordamegyei gazd. egylet titkárától Lokody 
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Jánostól, a kinek atyjáról keresztelték el ezen almafajt az erdélj'i gyü-
niöicsészek. Minthogy e, fajt, nem ismerem, aztán se leirásáf, sem legalább 
rövid jellemzését seliól sem olvastam még; megkértem Lokody János t. 
liontitái'samat, hogy lenne szíves nekem e fajról néhány ép gyiimölcspéldányt 
küldeni, hogy azokról körülményesen leírhassam e fajt, kérve öt arra is, hogy 
velem a gyümölcs származásáról, történetéről, némi adatokat közölni szíves
kednék : de, sajnos, hazai gyümölcsészetünk érdekében tett ezen kérelmem 
ekkoráig még sikeretlen volt, és igy most a gyümölcsöt még röviden sem 
jellemezlietem s fajom valódiságáról sem lehet jót állanom. Eemélem azonban, 
liogy Lokody János ur, hazafias kérelmem szives lesz meghallgatni és akkor 
nem sokára körülményes leirúsban is bemntathatom e fajt. 

Longville magoncza. 
(Semis de Longville; Longville's Samling.) 

E szép és jó nyári alma Angolországból származik. Állítólag Herefordsliire-
ben kelt magról. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. 
Nálam is gyakran termett már a próbafán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse középnagy, néha nagyobb is; alakja knpos gömbalaku; 
szára rövid, vékony, fás; kelyhe kicsi, zárt; bőre finom, sima, elég fényes, 
értével élénk sái-ga, napos oldalán, főkép a napnak jól kitett példánĵ ain 
rikító, lángos-piros, szakadozott csíkokkal becsapkodott; luisa sárgás, elég 
íinom, tömött, roppanó és mégis elég porhanyó; leve elegendő, igen czukros, 
finom savanynyal emelt, jgen kellemes, illatos és füszeresizü. I. rendű csemege-
és piaczosgyümölcs. Erik nálam aug. hó folytán, hűvösebb tájakon octoberig 
is eltart. — Fája egészséges, igen termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. IV. 229. 

Lucas rambur-renetje. 
(Lncas Eambour-Eeinotte.) 

Újdonság, mely még csak 1879-ben kezdett elterjedni. Magról nyerte 
Elsenben, Grevenbroích mellett, Henzen plébános, a ki ezenkívül számos uj 
almafajjal gazdagította Pomona bh'odalmát. Ojtóvesszejét 1884-ben kaptam 
idősb Bodor Pál bátyámtól, Kolosvárról. Nálam még nem termett. Valódi-e 
fajom ? Most még növényzetéi-ol sem ítélhetem meg ; mert körülményes le
írását, tndtonnnal még senki sem közlötte. A Pomol. Monatshefte 1879. évi 
folyama 37.5-ik lapján mindössze is csak annyi van i'óla megemlítve, hogy 
„nagy és szép, kitűnő JQságu téli alma. Fája erős, terebélyes koronát nevel 
és igen termékeny." 
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Magvatlan. 
(Sans pepins.) 

Kzen almafajt nem régibén liozatták Amérikáliól, oi'leansi hires faisko
lájukba a l^ranson testvérek, mint olyan almafajt, melj-et kedvező viszonyok 
közt dugványozással is el leíiet szaporítani. (Tyüniölcse állitólag jó téli alma
faj, melynek magvai mindig hiányzanak, sőt magtokja is csak épi)en jelezve 
van a gyümölcsben. .Így irta ezt nekem Braunscli'weigból febr. 15-röl kelte
zett levelében, 1881-ben Koch Károly, jeles német gyümölcsész, a ki szíves 
volt ngyanezen év tavaszán ojtóvesszőt is küldeni e fajból. Nálam még nem' 
termett. Dugványozásával az itteni mostolia viszonyok közt hiába való do
lognak tartottam kísérletet tenni. Kedvezőbb viszonyok közt tegyünk vele 
kísérletet! — Ha nálam teremni fog; bővebben is szándékozom e fajt meg
ismertetni. 

Mátyás király. 
(König Mathias von TJngam.) 

Ezen almafajt, — mikép már fönebb említem, •— bold. Ui'banek kano
nok, jeles gyümölcsészünk nyerte a Téli fehér, kalvil alma magvái'ol és 
Mátyási'ól, a magyarok igazságos kii'ályáról elnevezve, kezdette elteijeszteni. 
Sajnálni lehet, hogy l'i'banek ezen uj nyereményét, mielőtt világgá bocsá
totta volna, nem irta le maga körülményesen. Puszta neve alatt, útlevél 
nélkül küldötte meg németországi gyümölcsész-barátainak, a kik aztán leírtak: 
de nevét, — önszántukból-e vagy ürbanek beleegyezésével mégváltoztatták 
s mint ismeretleneredettí német gyümölcsöt kezdették tovább terjeszteni. 
Ojtóvesszejét e jeles fajnak még 1870-ben kaptam meg bold. Glocker Károly 
barátomtól, Enyingről. Nálam is több ízben tei'mett azóta és meggyőzött 
arról, hogy anyjának, a Téli fehér kalvilnak minden jó és rósz tulajdonát 
örökölte s ennélfogva olyan mostoha viszonyok közé, a milyeneket vidéke
men talál, egyátalán fogva nem való éppen ugy, mint anyja, a Téli fehér 
kalvil sem. 

Gyümölcse, Oberdieck leirása-szerint is, középnagy ; alakja kúpos gömb-
alaku, kalvilszerűen bordásfölületű; szára középhosszú, vékony, fás; kelyhe 
zárt vagy félig nyílt; bőre íinom, sima, fényes, értével élénksárga vagy 
szalmasárga; napos oldalán néha némi igénytelen pirossal belehelt; húsa 
sárgásba játszó fehér, igen íinom, tömött, porhanyó ; leve bő, igen czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen ,kellemes fűszeresízü. Kitűnőleg I. i'endű 
csemegegyLimöls. Érik decemljertöí tavaszig. .Fája elég vígnövésfí, de nem 
eléggé edzett, éppen mint a Téli fehér kalvil fája. 

Kaiser Franz-Joseph név alatt körülményesen leírta: O b e r d i e c k , 
lllustr. Handb. der Obstk- IV. 391. Mások tudtommal még nem írták le. 
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Mensfeldi aranka, 
(Calvüle d'hiver de Mensfeld; Mensfelder Gulderling.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, — Nassauból, 
Mensfeldröl kapta, a hol régóta el van terjedve. Ojtovesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam még nem termett, noha több ízben 
virágzott és kötött is gyümölcsöt. Kötődött gyümölcseit vagy a fori'ó nap 
égette le vagy a i'ovarok pusztították el idő előtt. Növényzetéről Ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy ; alakra nézve 
nagyon hasonlít a. Téli fehér kalviihoz, de nem oly bordásfölületű mint ez ; 
szára rövid, fás, néha pedig csak egy húsos buczok; kelyhe zárt vagy félig 
nyílt; bőre finom, sima, gyöngéd, de nem zsírostapintatu, élénk czitromsárga; 
napos oldalán pírossal inkább vagy kevésbbé mosott; Imsa fehéres vagy sár
gásba játszó fehér, nem elég finom, tömött, roppanós; leve elég bő, czukros-
savanykás ízzel, II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási- és piaczos gyü
mölcs. Érik decembertől tavaszig. Fája vígnövésű, de nem nevel nagy fát; 
egészséges és a neki kedvező viszonyok közt szerfölött termékeny. 

Körülményesen leírták : D i e l , Kernobstsorten (almák és körték) VI. 19. 
Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. IV. 43. 
Mas, Le Verger, IV. 71. a 34-ik sz. alatt. 

Mithad pasa. 
Vass Elek, városi főkertész szaktársam nyerte magról. Halason, a liet-

venes években. Nekem is küldött róla mutatóba gyümölcsöket is, ojtóvesz-
szőt is. Nálam is termett már a fajfán, de színre nézve halványabb gyü
mölcsöket, mint szülőföldén. Halason. Mindamellett is fajom valódisága két
ségtelen. 

Gyümölcse középnagy; alakja szabálytalan lapos gömbalaku, egyik ol
dalán többnyire liízottabb mint a másikon és rendszerint szembetünőleg bor
dásfölületű ; szára rövid, vékony, fás; kelyhe zárt; bőre vékony, de szívós, 
sima, kissé zsírostapintatu, fáján hamvas, ledörzsölve fényes, élénksárga, de 
gyakran az egész fölület világos-pírossal van befuttatva és sötét vérpiros, 
szélesebb vagy keskenyebb, szakadozott csíkokkal sűrűn tai'kázva; húsa fe
hér, finom, gyöngéd, porhanyó; leve bő, czukros, gyöngéden savanykás, 
kellemes, noha kevéssé füszeresízű., I rendű, néha pedig csak II. rendű 
csemege- és jó piaczos gyümölcs. Erik septemberben. — Fája mérsékelt 
növésű, de egészséges edzett és igen termékeny. 

Körülményesen, még eddig nincs leírva sehol. 

31 
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Montforti sárga. 
(Pomme de jaune.) 

Francziaországhól származik, Jiol a Moiitíbi't, cantonban, kivált Breil 
község határában, rég idő óta nagyban tenyésztik. Ojtóvesszejét 1875-ben 
kaptam a Simon-Louis testvéi'ektöl, Plantiéres\)ól. Nálam még nem termett 
és nem is teremhetett; mert vidékem mostoha viszonyai közé sehogy sem 
illik be. Növényzetéi'öl itélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy; néha nagyobb is, kisebb is, 
alakja tojásdad vagy két vegén belapított gömbalakii; szára rövid, fás, néha 
Imsos; kelyhe nyilt, néha félignyilt; bőre finom, sima, világossárga napos 
oldalán is csak kissé élénkebb sárga; hiisa sárgásba játszó fehér, elég finom, 
tömött, roppanó; leve bö, igen cznkros, igen kellemes í'űszeresiztí. I. rendű 
csemege-gyümölcs. Erik jannártól késő tavaszig. — Fája elég vignövésű, 
egészséges, edzett, kedvező viszonyok közt szerfölött termékeny. 

Körülményesen leirták: L i r o n d' A ir o 1 e % Annál, depoiuol.Wll. 45. 
L e r ó y, Dict. de pomol. III. 401. 

Moringeni rózsa alma. 
(Moriiiger Roaonapfel.) 

E szép és jó nj'ári almát Hinüber, német pomolog találta föl 1857-ben. 
Moringentól félóra járásnyiiu, egy malom mellett. Ojtóvesszejét 1872-ben kap
tam Dr. Lucastól, Reutlingenböl. Nálam a fajfán csak sínylődött folyvást, még 
faiskolai ojtványaim is nagyon megérezték a tartós szárazságot. Aradon, bold. 
Szakolczay Lajos, töi'vszki biró, barátom kertében sem nmtatott a fajfán víg
tenyészetet : de ott mégis bemntatta volt mosolygó szép gyümölcseit. Növény
zete meglehetősen egyezik Oberdieck leírásával, tehát hiszem, hogy fajom 
valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja knpos 
gömbalakn; szára rövid; kelyhe zárt, néha félig nyílt; bőre finom, sima, 
gyöngédtapintatn, igen fényes, szahnasárga; napos oldalán karininpirossaí 
mosott és sűrűn csíkozott; húsa fehér, a bőr alatt pirosba játszó fehér, finom, 
gyöngéd, porhanyó; leve bő vagy elegendő, igen cznkros, finom savanynyaí 
emelt, igen kellemes, illatos és fűszeresízű; I. rendű csemege- és háztai'tási 
gyümölcs; érik aug. sept. — Fája kedvező viszonyok közt, egészséges, edzett 
és igen termékeny. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Ulustr. Monatshefte, 1869. évf. 99.1. 
H i n ü b e r , Ulustr. Monatshefte, 1869. évf. 258. 

lapon, a hol a gyümölcs színes képe is közölve van. 



483 

Muskotályos sárga renet. 
(Reinotte jaiine musquée; Muskirto gélbe Eeinette.') 

Mikép Oberdieck irja; Hanoverában nagyon el van terjedve. Ojtó-
vesszejét 1871-ben és 1872-ben is Oberdiecktől, Jeinsenből kaptam meg. 
Nálam is termett már, de vidékem mostoha viszonyai folytán csak apró és 
fejletlen gyümölcsöket, melyekről meggyőződtem, hogy fajom valódi ugyan, de 
nem való vidékemre. Hazánk hegyes-völgyes •\adekein, liiszem, hogy csak oly 
éi'tékes, becses lesz, mint a milyennek Hanoverában ismerik. 

CTyümölcse, a leírások szerint, kisded, néha csaknem középnagy; alakja 
rövid tompakupos vagy knpos gömbalaku; szára rövid, fás vagy húsos; kelyhe 
zárt vagy félig nyílt; bőre finom, értével élénksárga, miből azonban alig 
látszik ki tisztán egy-egy folt; mert gyakran az egész fölület finom, fahéj-
színű rozsdával van bevonva; húsa sárgás, finom, kevéssé tömött, porhanyó; 
leve elegendő, igen czukros, gyöngéden savanykás, igen kellemes, sajátszeriíen 
fűszeres-ízű. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. — Fája elég vígnövésű, 
egészséges, edzett, rendesen és bőven termő. 

Körülményesen leírták: Ob é r d i e k , Illustr. Handb. der Obstk.l. 333. 
L e r 0 y, Dict. de pomol. IV. 698. 

Nándor magyar király. 
(Ferdinánd König von Uiigam.) 

Sclimidberger nyerte az orleansi renet magváról. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Obei'díecktöl, Jeinsenből. Nálam is több ízben termett már: de vidékem 
mostoha viszonyai közt egymástól nagyságra nézve annyira különböző 
gyümölcsöket, hogy szinte kételkednem kell fajom valódiságában. A leírással 
csak a szín és a gyümölcs belső minősége egyezett jól. Lehet azonban, hogy 
Flotow leírása, melyet e fajról közlött nem tökéletes, a minthogy nem is lehet 
tökéletes; mert ő csak a gyümölcsöt írta le; míg a faj aiövényzetének jellemző 
sajátságait leírásaiban rendszeiint teljesen mellőzni szokta. 

Gyümölcse, Flotow szerint, közé])nagy, — nálam kedvező évjárassal 
jókora nagy, — majd hengeres, majd kúpos gömbalaku; szára rövid vagy 
rövides; kel3'lie félig nyílt; bőre finom, sima, gyöngéd tapintatu, fáján hamvas, 
ledörzsölve fényes, értével élénksárga; napos oldalán pirossal színezett s 
élénkpii'os, szakadozott csíkokkal becsapkodott; húsa fehér vagy sárgás 
fehér, finom, tömöttes, porhanyó és velős; leve bő vagy elegendő, czukros, 
igen kellemes, renetszerűen fűszeresízű. I. rendű csemege és háztartási 
gyümölcs. Erik decembertől tavaszig; nálam oct. nov. — Fája nálam víg
növésű, egészséges, edzett és igen termékenynek mutatkozik. 

Körülményesen leírta a gyümölcsöt: F l o t o w , Illustr. Handb. der Obstk. 
I. 519. 
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Newtown-i pepin. 
(Newtown Plppin ; Köstliohe Reinette von Newtmvn.) 

Amerikából, az egyesült államodból származik. Long-Islanrl, Newtown-
nevű városában íépett a világba; az Uj-^'ork és a vele határos államokban 
nagyban tenyésztik s gyümölcsét hordókban szállítják különösen Angolországba, 
a hol drágán megfizetik és kapkodnak rajta. Neve alatt többféle almafaj, van 
forgalomban. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam. Oberdiecktöl, Jeinsenböl. Nálam 
még eddig keveset termett; mert vidékem viszonyai közt nem talált hazájára, 
l'gy gyümölcseiről, mint növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valóban az, 
a mit Oberdieck e név alatt leirt. 

Gyümölcse, a leirás szerint is, középnagy, néha kisebb is, nagyobb is; 
alakja kúpos gömbalalíu; szára rövid vagy rövides; kelyhe nyílt vagy félig 
nyílt; bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, elég fényes, értével sárga vagy 
zöldessárga; napos oldalán aranysárga s néha gyöngéd pirossal színezett; húsa 
sárgás, néha zöldessárgás, finom, tömöttes porhanyó; leve bő vagy elegendő, 
igen czukros, gyöngéden savanykás, igen ,kellemes, íüszeresizű. 1. rendű cse
mege-, háztartási- és piaczos gyümölcs. Erik decembertől tavaszig. — Fája 
mérsékeltnövésű, de egészséges és edzett; nem korán, de aztán igen bőven 
termő. 

Körülményesen leírta : O b e r d i e c k , Illnst. Handb. der Obstk. VIII. 73. 
L e r o y , Dict. de pomol. IV. 486. és mások. 

Nyári csíkos renet. 
(Gostreifte Sommor-Eeinelte.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le. Hollandból, egyik 
Hágában lakó barátjától kapta volt e fajt. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam 
Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is több ízben termett már a fajfán. Fajom 
valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középnagy; alakja két végén kissé 
belapított, magasas gömbalakn vagy kúpos gömbalakn; szára rövid vagy 
rövides; kelyhe nyílt, a kisebb példányoknál pedig többnyire zárt; bőre 
finom, sima, értével szép sárga, miből azonban a napszegte példányokon alig 
látszik ki valami; mert az egész fölület világos-veressel van színezve s 
élénkpiros, szakadozott csíkokkal sűrűn becsapkodva; húsa sárgás vagy 
zöldessárga, finom, puha, velős; leve bő, igen czukros, gyöngéden savanykás, 
igen kellemes-ízű. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Érik aug. sept. 
— Fája elejénte vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges, ed
zett és igen termékeny. 

Körülményesen leirta : Die l , Kernobstsorten, Vü.. 180. 
Oberdieck, lllmtr. Handb. der Obstk. Yí.Zih. 
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Nyári sárga pepin. 
(Gelber Lavendel-Pepping.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, Marburgban fedezte 
föl e fajt. Semmit mondó levén e gyümölcs német nevében a „Lavendel" 
(Levendula) szó, nem utánoztam a németeket, hanem jellemző tulajdonáról, 
fönebbi magyar név alatt vezetem be irodalmunkba. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is több ízben teremhetett volna 
már, de gyümölcsei mindig idő előtt tűntek el próbafámról. Növényzetéről 
Ítélve, fajom valódiságáról nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerhit, középnagy; alakja, mint a pepin almák
nak, két végén inkább vagy kevésbbé belapított gömbalaku, szabályos ter
metű; szára rövid, majd kissé húsos, majd fás; kelyhe zárt; bőre finom, 
álltában csaknem zsírostapintatu, világos czitromsárga, napos oldalán is csak 
aranysárga rendszerint minden pirosság nélkül; húsa fehér vagy sárgás
fehér, poriianyó; leve bő, czukros igen kellemes renetszerü ízzel. (Csaknem 
I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érik aug. sept. s eltart octobei'ig 
is. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta: Die l , Kernobstsorten, (Almák-Körték), III. 23. 
Oberdieck, Ilhistr. Handb. der Obstk. IV. 113. 

Oelkofeni pepin. 
(Oelkofer Pepping.) 

A tenger színe fölött 1700—2000 párisi lábnyi magasságban fekvő, 
Salgaui járásban (\N'ürttemberg) van e jeles alma leginkább elterjedve. Ne
vét viseii a helynek, honnét gyanithatóiag először lépett ki a világba. Ojtó
vesszejét 187l-ben kaptam Oioerdiecktól, Jeinsenből. Nálam még nem ter
mett; mert vidékem mostoiia viszonyai közt örül, ha életben maradhat. Ma
gas vidék vagy legalább kellőleg nyirkos talaj kellene neki, a mit pedig 
nálam nem talál. Növényzetéről ítélve teljes okom van hinni, hogy fajom 
valódi. 

Gyümölcse, a leírás szerint, kisded vagy csaknem középnagy; alakja 
szabályos laposgömbalaku; szára rövid, vékony, fás; kelyhe nyílt; bőre 
sima fényes, aranysárga, napos oldala néha világos vérvörössel mosott vagy 
csak színezett; húsa fehér, a bőr alatt sárgásba játszó fehér, finom, tömött, 
roppanós; leve bő, igen kellemes, czukros-savanykás, renetszerü ízzel. I. 
rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Érik februártól késő tavaszig. — 
Fája lassunövésű, de egészséges, edzett és minden második évben gazdagon 
termő. 

Körülményesen leírta : L u c a s E d e , lllustr.Handb. der Obstk. I. 463. 
Az „lUustrirte Monatshefte" 1865. évi folyama 129. lapján színes képe is 
látható. 
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Olasz renet 
(Etíinette d' I ta l ie ; Italienische Eeinette.) 

Származása bizonytalan. Nevéről csak gyanítják, liogy Olaszországból 
indult a világba. Ojtóvesszejét 1871-ben Oberdiecktól, Jeinsenböl, 1874-ben 
pedig a Simon-Louis testvérektől Plantiéresból, teljesen egyezőleg kaptam 
meg. Több izben termett volna már nálam is a fajfán : de gyümölcsei min
dig idő előtt tfíntek el a fáról. Növényzete után Ítélve hiszem, liogy fajom 
valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, gömbölyded vagy hengeres-
gömbalaku; szára rövid, többnyire vastag és húsos; kelyhe nyilt; bőre elég 
vékony, érdestapintatn, zöldes-sárga, napos oldalán inkább vagy kevésbbé 
élénk barnás-pirossal mosott vagy belehelt; rozsdapontok és foltok elég sű
rűn mutatkoznak föltiletén; húsa sárgás, finom, gyöngéd, porhanyó; leve 
bő, igen czukros, savanykás, igen kellemes íűszei'esízű. I. rendű csemege- és 
háztartási gyümölcs. Erik decembertől tavaszig. Fája elég vignövésű, egész
séges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírták: Hennau*) , Afmal. de pomol. IV. 61. 
Oberdieck, Illnstr. Handb. der Obsik.lN.^01. 

Orbai alma. 
Ezen becses hazai alma eredetéről, azok után, a mike.t róla e munka 

Ill-dik kötetének 122—139-ik lapjain elmondottam, nincs mit szólanom. Ná
lam több ízben is termett volna már ; de itt, szépen mutatkozó termését 
mindig idő előtt pusztították el a kártékony i'ovarok. Köi-ülményes leírásban 
ezúttal sem mutathatom még be, hanem csak röviden jellemezem azon gyü
mölcsök után, a melyeket róla székely barátaim küldöttek volt. 

Gyümölcse középnagy, néha kissebb is, nagyobb is, alakja igen változó, 
többnyire azonban kúpos vagy hengeres gömbalaku, szabálytalanul bordás-
fölületfí; szára rövides, vékony vagy középvastag, íils; kelyhe többnyire zárt; 
bőre vékony, de igen szívós, álltában zsirostapintatu, elég fényes, értével 
czitromsárga; napos oldalán, sőt néha köröskörül sárgás-pirossal belehelt s 
élénkebb pirossal szakadozottan, de elég sűrűn csíkozott; húsa fehér vagy 
sárgásfehér, igen finom, könnyű, velős inkább, mint porhanyó ; leve bő, czuk
ros, finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé fűszeresízű. II. 
rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs; érik ősztől kezdve tava
szig. Fája magasra törekvő, vignövésű, igen edzett, igen termékeny. Köny-
nyen elszaporítható volta miatt ismételten ajánlom mindenkinek, 

*) Hennau az Olasz renet liasonneve gyanánt említi föl a Pearson plat. (-=Pear-
son renetje) almafajt i s : de tévesen; mert ez utóbbi önálló faj. 
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Orioff gróf. 
(Comte Orioff.) 

Oroszországból származik. Nevét viseli az I. Miklós czár uralkodása alatt 
élt, jeles tábornok és diplomatának, Orioff grófnak. Ojtóvesszejét 1875-ben 
kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is termett már, de 
a vidékem mostoha viszonyai közt sínylődő próbafán, mindig apróbb gyümöl
csöket, mint a milyeneket a leírás szerint teremnie kellett volna, ügy 
gyümölcsei, mint növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Leroy leírása szerint, középnagy, hengeres gömbalaku, kissé 
bordás fölttlettt; szára rövid, vastag; keljdie zárt vagy félig nyílt; bőre vékony, 
sima, értével zöldes szalmasárga; napos oldalán némi gyöngéd pirossal sza
kadozottan csíkozott; húsa fehér, félfinom, porhanyó; leve bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, gyöngéden illatos, igen kellemesízü. Csaknem I. rendíí 
csemegegyümölcs. Érik jnl. közepétől július végéig.— Fája mérsékeltnövésü, 
de egészséges, edzett és a neki kedvező viszonyok közt igen bőven termő. 

Körülményesen leirta: L e r o y , Dict. de pomol. in . 2.30. 

Pearson renetje. 
(Plate de Pearson; Pearson's Eeinette.) 

Angülországból származik. Mikor? hol? és kinek a nevét viseli? E 
kérdésekre az angol gyümölcsészek nem adtak még feleletet. Ojtóvesszejét 
1874-ben kaptam á Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is termett 
már. Gyümölcsei és növényzete után Ítélve fajom valódiságában nincs okom 
kételkedni. 

Gyümölcse, Obei-dieck leírása szerint is, kicsiny vagy kisded, lapos gömb
alaku, szabályostermetü; szára rövid vagy rövides; kelyhe nyílt; bőre finom, 
sima, száraz vagy kissé érdestapintatu, zöldes-sárga, napos oldalán barnás 
pirossal gyöngéden mosott vagy belehelt, finom i'ozsdafoltokkal inkább vagy 
kevésbbé tarkázott; húsa zöldes-sárga, finom, tömöttes, porhanyó; leve bö, 
igen czukros, gyöngéden savanykás, igen kellemes, fűszeresízű. I. rendű cse
megegyümölcs. Erik nov. jan. — Fája vígnövésü, egészséges, edzett és ked
vező viszonyok közt i-endkivül termékeny. 

Körülményesen leírta: 0 b e r d i e ck, Illustr.Handb. der ObsthNYQ..\Vd. 

Pereszlény alma. 
Háromszék megyében, a Székelyföldön, különösen pedig Al-Torján, i'ég 

idő óta nagyon el van terjedve. Nevét alakjától kaphatta, mely némileg hason
lít a pereszlényliez vagyis az orsó karikájához. Ojtóvesszejét 1882-ben kap
tam Csoboth Ferencz öcsémtől Al-Torjáról. Nálam még nem termett: de egy
hamar nem is teremhet: mert, a mint látom, fája az itteni mostoha viszo
nyok közt nem' tenyészik vígan. Beukő Dénes barátom szívességéből, a ki 
két ízben küldött hozzám mutatót e fajról, következőleg jellemezhetem: 
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Gyümölcse, kisded, uélia csaknem középnagj'; alakja lai)os gömbalaku, 
szabályosan boltozott; szára hosszas vékony tás, vagy középhosszú, közép
vastag, tövénél néha húsos; kelyhe kicsiny, zárt vagy félig nyilt; bőre vékony, 
de szívós, sima, fényes, elejénte világos zöld, értével czitromsárga minden 
pirosság nélkül; húsa fehér, finom, kissé laza, porhanyó; leve bö, czukros, 
finom savanynyal emelt, kellemes noha csak gyöngén füszeresízfí; II. rendű 
csemegegyümölcs. Érik aug. első felében. — Fája mérsékeltnövésü, de 
egészséges és edzett; csaknem évenkint gazdagon és csomósán tei'mo. Gyü
mölcse apródonkint érik s éretten magától hull le a fáról s ilyenkor a gyer
mekseregnek kiválólag egészséges, kedvencz csemegéje. 

Körülményesen még nem irta le senki. 

Petrovay magoncza. 
E becses háztartási és piaczos gyümölcsöt Petrovay György fedezte föl 

Nagy-Küriiben azon magonczok egyikében, melyet atyja, Petrovay László, fegy-
verneki kertjében nevelt, de a melyiket Téli arany parmén almával beojtva 
Nagy-Körüben ültetett volt el. A Téli arany parmén elszáradt, de a nemes 
alany hatalmas tösarjat eresztett, melyet ojtatlanul nevelt föl Petrovay György 
öcsém és jelesnek találván gyümölcseit, atyja emlékéül Petrovay magonczá-
nak keresztelte el. Ojtóvesszejét 1878-ban kaptam Petrovay öcsémtől, Nagy-
Küi'üből. Nálam is termett volna mái- több ízben is: de gyümölcseit törpe 
fámról mindig idő előtt pusztították le a kártékony rovarok. 

Gyümölcse nagyobb a középszerűnél; alakja mindkét végén belapított 
hengeres és bordás gömbalaku; szára rövid vagy rövides, vékony, fás; kelyhe 
zárt; bőre finom, de szívós, sima, álltában csaknem zsírostapintatu; alapszíne 
aranysárga, mely azonban csak itt-ott látszik ki tisztán; mert az egész fölü-
let vérpiros, széles, de szakadozott csíkokkal van becsapkodva és napos olda
lán sötétebb pirossal is bemosva; húsa hófehér, finom, tömött, roppanós, de 
elég porhanyó; leve elég bö, cziüo'os, kellemes, füszeresízü. II. rendű cse
mege-, de I. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Érik oct. nov. hóban, 
hűvösebb tájakon hiszem, hogy januárig is eltart. — Fája vígnövésű, egészsé
ges, edzett és termékeny. Ha nálam is termőre fordul; körülményesen is 
leirom: de ez úttal még csak a Petrovay öcsémtől kapott gyümölcsökről jel
lemzettem e fajt. 

Piros szöges. 
(Eother Eokapfel.) 

Származása bizonytalan. Szászországban Meissen környékén van leg
inkább elterjedve. Neve alatt többféle alma van foi'galomban. Melyik a valódi? 
a német gyümölcsészek még eddig nem bírták kipuhatolni. Ojtóvesszejét 
1872-ben kaptam Feístkorntól, a Jahn-féle faiskolából, Meiiiingenből. Nálam 
még nem termett. Fajom valódisága még kétséges előttem. 

Gyümölcse, Flotow leírása szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja kúpos 
gömbalaku vagy csaknem hengeres kúpos; szára rövid; kelyhe zárt; bőre 
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fiiiom, sima, kissé zsírostapintatu, szalniasárga, nagyrészt azonban homályos 
pirossal befuttatott és sötétebb piros csíkokkal is tarkázott; húsa sárgásfehér, 
elég finom, laza, porhanyó; leve elegendő, czukros savanykás, kellemesizű; 
n. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. Erik octobertól decem
berig. — Fája erőteljes, edzett, nagy koronát fejlesztő, igen termékeny; 
magasan fekvő, zord vidékeken is jól díszlik. 

Körülményesen leírta: F l o t o w , Illustr. Handb. der Obstk. I. 53. 

Pirosas renet. 
(Röthliche Roinette.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, Halle-ból és Brűssel-
ből kapta volt e fajt. Németországban már széltére el van terjedve. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam is termett már. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, nagy vagy jókora nagy; alakja vál
tozó, többnyii'e azonban kúpos gömbalaku; szára rövid vagy rövides, fás; 
kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre elég finom, sima, de gyakran kissé érdes-
tapintatu, bágyadt aranysárga; napos oldalán szakadozott, piros csíkokkal 
inkább vagy kevésbbé becsapkodott; néha itt-ott rozsdafoltos; húsa sárgás
fehér, finom, tömöttes, értével pedig velős és porhanyó; leve bö. czukros, 
finom, renetszerü ízzel. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érésideje 
dec. mart. Nálam oct. nov. — Fája vígnövésű, egészséges edzett, igen 
termékeny. 

Körülményesen leirta : D i e 1, Kernobstsorteu, IX. 112. 
L u c a s, Illustr. Handb. der Obstk. I. 327. 

Pomphelia renetje. 
(Reinette de Pomphelia; Pomphelia's Roinette.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, gyanítja, hogy An
golországból származik; mert neve legelőször, Kirke, angol gyűmölcsész ka-
talogjában említtetik föl. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jein
senből. Nálam is gyakran termett már a próbaágon, mely idöjártával sűrű
ségbe jutván, most már haldoklik is nálam. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, nagyobb a középszerűnél vagy jókora 
nagy; alakja gömbölyded, elég szabályostermetű; szára rövid, vastag, több
nyire húsos; kelyhe egészen nyílt; bőre finom, sima, gyöngédtapintatu, érté
vel élénk czitromsárga, miből azonban gyakran igen kevés látszik ki tisz
tán ; mert az egész fíilűlet gyöngédpirossal van bemosva s élénkebbpiros, 
szakadozott csíkokkal tai'kázva; húsa fehéres vagy sárgásba játszó fehér, 
félfinom, porhanyó; leve elég bö, czukros, de élénk savanynyal ellátott, kissé 
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bágyadt ízű. II. rendű, nélia csak III. rendű csemege- de jó piaczos gyü
mölcs; érésideje nov. dec ; nálam sept. oct. — Fája vígiiövésű, nagy koro
nát fejlesztő, termékeny. 

Körülményesen leírta: D i e 1, Kernobstsorte7i, XI. 98. 
F l o t o w , llhistr. Hanb. der Obstk. I. I 4 l 
L e r ó y, Did. de pomol. IV. 726. 

Raffai alma. 
Valószínűleg hazai faj. Nagy-Öl veden, Esztergom megyében régóta nagyban 

el van terjedve, ahonnan Rudolf József tanító öcsémtől gyümölcsöt és ojtóvesszöt 
is kaptam e fajról. Szórványosan előfordul e faj hazánkban egyebütt is. 
1881-ben, mint névtelen, tartós téli gyöniöJcsöt Hetéről, odavaló birtokos, 
Uray Imrétől kaptam meg e fajt ojtóvesszőkben; később, Sárkány Gábor, 
állami iskola igazgató öcsémtől is megkaptam e fajt Munkácsról, szintén 
Beregmegyéből. Minthogy azonban Hetén is, Munkácson is csak egy-egy 
fában van meg ezen faj és mindkét helyen \\i\ nélkül szerepelt ekkoráig; 
valószínű, hogy Beregbe is Esztergom megyéből került, hol fönebbi neve 
alatt széltére ismeretes. Több ízben kapván gyümölcsöt és ojtóvesszöt is, 
mind a három helyről, a köztük levő azonosságot elég módon és időm v'ólt 
kitanuliü. 

(Tyümölcse jókora nagy vagy legalább nagyobb a középszei'űnél; alakja 
tojásdad vagy kúpos gömbalaku; szára rövid vagy rövides; kelyhe zárt vagy 
félignyílt; l)őre elég vékony, de szívós, gyöngédtapintatu, értével zöldessárga 
vagy czitromsárga; napos oldalán homályos barnás vörössel kissebb-nagyobb 
terjedelemben mosott Â agy csak belehelt; húsa fehér vagy zöldesbe és sár
gásba is játszó fehér, elég íinom, kevéssé tömött, kissé roppanós, de elég 
porhanyó; leve bő, czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kellemes füszei-es-
ízű. (Jsaknem I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érik novembertől késő 
tavaszig. — Fája vígnövésü, erőteljes, edzett és — mikép velem fönebb em
lített barátaim tudatják, — igen termékeny. 

Mihelyt nálam is termőre fordul ezen faj; körülményes leírásban is 
szándékozom megismertetni. 

Rhode-íslandi zöld. 
(Rhodo-Island tírcening; Verte de Ehode-Island; CTiünling von Rhodo-Islaud.) 

Amerikából származik. Mindenfelé el van már terjedve. Ojtóvesszejét 
1871-ben kaptam Oberdíecktól, Jeinsenből. Nálam is termett volna már gyak
ran: de gyümölcseit mindig elpusztították idő előtt a kártékony rovarok. 
Növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy igen nagy; lapos gömbalaku, 
és kissé bordásfölületű; szára rö\'íd vagy rövides, vastag, fás; kelyhe zárt 
vagy félignyílt; bőre kissé vastag, sima, kissé zsírostapintatu; fáján sötét 
fűzöld; értével zöldessárga; napos oldalán néha barnás pirossal színezett. 
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liusa zöldesfeliér, elég finom, gyöngéd és velÖs; leve bö, czukros-savanykás 
igen kellemesízü. 11. rendű csemege-, de 1. rendű háztartási gyümölcs. Érik 
novembertől tavaszig. Az alföldön, alig hiszem, hogy decemberig is eltart
ható volna. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett és elég termékeny. 

Körülményesen leirták: B i v o r t, Annál, de pomol. III. 60. 
L e r 0 y, Dia. de pomol. IV. 853. 
Mas, Le Verger, IV. U. a 4-dik sz. alatt. 
Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. I. 265. 

Schiebler galambkája. 
(Pigoon de Schioblei'; Schiebler'.s Taubeuapfel.) 

Körülbelül az ötvenes években nyerte magról Schiebler német gyttmöl-
csész Celleben, (Hanovera). Ojtó vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Nálam is termett több ízben a í'ajfán. (Tyümölcsei, növényzete egyez
vén a leírással fajom valódisága kétségtelen. Sajnos ! ez a faj nálam elpnsz-
tnlt a fajfával együtt, melyre ojtva volt: de, mielőtt végkép elpusztnlt volna, 
Petrovay György és Budai József öcséimnek juttattam róla ojtóvesszöt. 

Gyümölcse, Oberdieck leirása szerint is, középnagy, néha nagyobb is 
kissebb is; alakja szabálytalan, hasas tompakupos; szára rövid, vékony fás; 
kelyhe zái't vagy félig n3dlt; bőre finom, de szívós, sima, bágyadtan fénylő, 
értével világossárga vagy ittott zöldessárga; napos oldalán, de csak a napnak 
jól kitett példányain, szakadozott, piros csíkokkal kissé tarkázott; húsa szép 
fehér, de teljes értével mégis sárgásfehéi-, finom, gyöngéd; leve bö, czukros, 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes sajátszerűen fűszere.sízű. L rendű 
cseraegegyttmölcs. Erik octobertól januárig. — Fája mérsékeltnövésű, kedvező 
viszonyok közt edzett és termékeny. 

Körülményesen leirta: Oberdieck, Illustr Handb. dei Obstk. IV. 247. 

Scott renetje. 
(Scott's Keinette.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, Van Monstól kapta 
e fajt és valószínűnek tartja, hogy fönebbi nevét a,világhírű, skót regény
író, Walter Scott emlékéül kapta. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieck
tól, Jeinsenből. Nálam is termett már, de vidékem mostoha viszonyai közt 
csak apró, igénytelen gyümölcsöket. Növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom 
valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, laposas gömbalakn, néha ma
gasnak látszó gömbalakn, szelíden bordásfölűletü; szára rövid, majd húsos, 
majd fás; kelyhe nyilt; néha pedig zárt vagy félig nyílt; bőre sima, gyakran 
kissé érdestapintatu, értével czitromsárga, napos oldalán néha pirospettyes; 
húsa sárgás, finom, gyöngéd, porhanyó; leve bő, igen czukros, gyöngéden 
savanykás, igen kellemes fűszeresízű; !.• rendű csemege- és háztartási gyü
mölcs. Erik decembertől tavaszig. — Fája elég vígnövésű, egészséges, edzett 
és termékeny. 

Körülményesen leírta: D i e l , Kernobstsorten, (Almák köi'ték) VI. 8(). 
O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. IV. 283. 
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Sinope-i sárga. 
(Sary Sinap.) 

Ki-im félszigetén, vég idö óta nagyban tenyésztik s gyümölcseivel jöve-
delmes kereskedést tíznek. Ojtóvesszejét 187 i-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Nálam a fajfa, melyre ojtottam, előbb kiveszett, hogysem fajom ter
mőre fordult volna. Faiskolai ojtványom növényzetéről Ítélve hiszem, hogy 
íajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdieck leírása szerint, középnagy, néha nagyobb is; alakja 
tojásdad kúpalakú; szára rövid, vékony, tas; kelyhe zárt; bőre finom, sima, 
elég fényes, értével sárga, napos oldalán is csak aranysárga és nagy ritkán 
szelíd pirossal színezett; húsa fehér, finom, porhanj'ó; leve bő vagy elegendő, 
czukros, finom savanyuyal emelt, elég kellemes, de nem mindenkor kellőleg 
füszeresízü; 11. rendű csemegegyümölcs. Erik november február hóban. — 
Fája elejénte vígan, később csak mérsékelten növő, de egészséges, edzett és 
kedvező viszonyok közt bőven termő. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , lllustr. Hajidb. der Obstk.VJ. 443. 
Diel is leírt egy ily-nevü almát: de annak valódiságáról később kételkedé
sét fejezte ki ő, maga is. 

Spanyol fehér renet. 
(Reiuotte blanche d' Espagne; Weisse spanische Keiiietto.) 

Származása bizonytalan. Nevéről Ítélve Spanyolországból kell származ
nia. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. Több ízben ter
mett már nálam is: de vidékem mostoha viszonyai közt az évjárás különbö
zősége folytán annyira különböző nagyságú és belső minőségű gyümölcsöket, 
hogy fajom valódiságát illetőleg máig sem bii'tam teljes meggyőződésre jutni, 
noha pedig fajom növényzete elég jól egyezik Mas Alfonz leírásával. 

Gyümölcse, a leírások szei'ínt, nagy vagy igen nagy; alakja kúpos 
gümbalaku, néha pedig hengereskupos; szára rövid vagy rövides, elég vastag, 
fás; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre vékony, de szívós, sima, álltában kissé 
zsírostai)íntatu; értével feliéres-sárga, napos oldalán csaknem ai-anysárga és 
néha némi föld vörössel kissé színezett; húsa sárgásfehér, félfinom, porhanyó; 
leve elég bö, czukros, finom savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé 
füszeresízü. 11. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs; érik no
vembertől martíusig. Nálam néha már septeniberben megért s ritkán tartott 
tovább november hónapnál. — Fája fiatal korában csaknem bujanövéstí, ké
sőbb is egészséges, edzett és elég termékeny. 

Körülményesen leírta: M a s , Poniol. ghiérale, IX. lOl. a 147. sz. alatt. 
L e r ó y, Dict, de poniol. IV. 669. és mások. 
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Stettini téli sárga. 
(Gelber "VVinter-Stettiner.) 

Származása régi. bizonytalan. Németországban A'an leginkább elterjedve. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, .Jeinsenböl. Nálam, a jól meg
erősödött próbaágon csak 1883-ban termett még néhány ép gyümölcsöt, me
lyek a leírásokkal meglehetősen egyeztek s így hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leirások szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja la})os 
gömbalakn; szára, rövid vagy rövides; vékony, fás; kelyhe nyilt; bőre finom, 
sima, csaknem zsírostapintatn, értével világos czitromsárga; napos oldalán, a 
napnak jól kitett példányain, különösen a gyümölcs száras végén, némi föld
vörössel mosott vagy beleheít, hnsa fehér, elég finom, tömött és roppanós; 
leve bő, czukros-savanykás, igen kellemes fűszeresíztí. Csaknem I. rendű 
csemege- és háztartási gyümölcs; érik decembertől tavaszig. Nálam novem
berben már mind megértek gyümölcsei. 

Körülményesen leirta: D i e 1, Kernobstsorten, VI. 221. 
0 b e r d i e c k, Illnstr. Handb. der Obstk. I. ,539. 

Stettini zöld. 
(Grüner Stettiner.) 

Régi bizonytalan-eredetű gyümölcs. Németországban van ez is elterjedve. 
Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. A faiskolában föl
nevelt s álló helyére kiültetett fámon még egyetlenegy gyümölcsöt sem ter
mett ekkoráig: de növényzetéről Ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leirás szerint, jókora nagy; alakja két végén belapított 
gömbalakn; szára igen rövid; kelyhe nyilt; bőre világos zöld; később sárgás
zöld minden pirosság nélkül; húsa kemény, jegedéses,,igen leves, üdítő sa
vanykás. JI. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Erik decembertől tava
szig. — Fája vígnövésű, edzett, nagy fává növekvő; későn fordul termőre, 
de aztán igen bőven termő. Népes városok mellett, piaczi elárusításra igen 
alkalmas. 

Körülményesen leirta: S c h m i d t, Illustr. Handb. der Obstk. I. ,537. 

Superintendens. 
(Superintondoiit.) 

Valószínűleg Hollandból származik. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Ober
diecktól, .Teinsenből. Nálam még nem termett és nem is tei'emhetett; mert 
vidékem mostoha viszonyai közt, csak kínos tengődés az ő élete. Növény
zetéről ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy vagy jókora nagy, gömbölyded vagy 
magasnak látszó, csaknem hengeres gömbalakn; szára rövid, néha csak egy 
húsos buczok; kelyhe félig nyilt; bőre finom, sírna, értÓA-el szép czitromsárga; 
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napos oldalán szép lángos pirossal mosott vagy csak belehelt; húsa sárgás, 
igen íiiiom, tömött, velős; leve bö, czukros, igen kellemes, sajátszerűen illatos 
és füszeresízü. I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs. Erik oct. dec.; az 
alföldön valószínűleg sept. oct. — Fája vignövésű, egészséges, edzett és, a 
neki kedvező viszonyok közt, igen bőven termő: de a nyesésnek egyátalán 
fogva nem barátja. 

Körülményesen leírták: D i e 1, Kernobstsorten, V. 239. 
Oberdieck , Illustr. Handb. der Obstk. IV. 479. 

Svéd rózsaalma. 
(Sohwedisolier Eosenhager.) 

Svédországból származik. Oberdieck, a ki először írta le, Stockholmból, 
dr. Eneroth-tól kapta volt e fajt. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdi-
ecktól, Jeinsenböl. Nálam még nem termett és nem is teremhetett, mert az 
itteni mostoha viszonyok közt, keservesen visszasír az ö hűvös hazájába. 
Növényzete után Ítélve bizton hiszem, hogy fajom valódi. 

Gj'ümölcse, Oberdieck leírása szerint, középnagy vagy jókora nagy; 
alakja két végén inkább vagy kevésbbé belapított gömbalaku vagy kúpos 
gömbalaku; szára rövid vagy rövides; kelyhe csaknem zárt vagy félig nyílt; 
bőre finom, sima, fényes, értével sárga, miből azonban csak árnyas felén lát
szik ki tisztán egy-egy folt; mert csaknem az egész fölület karmin pirossal 
A'an bemosva vagy legalább színezve és csíkozva; busa sárgásfehér, bőre 
alatt és keljdie felé pirosba játszó fehér, flnom, lev,es, czukros-savanykás. ü . 
rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyümölcs. Éiik novembertől januárig. 
— Fája kedvező viszonyok közt vígnövésü, egészséges, edzett és termékeny. 
Emeltfekvésü, hegyes vidékekre való. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obsth.IV. 423. 

Szacsvay tafotája. 
Valószínűleg Erdély volt bölcsője. Nevét viseli néhai Szacsvay Zsig

mondnak, a ki e fajt a folyó század elején kezdette terjeszteni és Erdély
ben megismertetni. Valljon Szacsvay Zsigmond vagy édes atyja nyerte-e mag
ról ? Kérdés maradt és az is fog maradni előttünk; mert a gyűmölcsészet 
eme két, lelkes barátja, a kik erre megfelelhetnének, nem élnek már köztünk. 
Ojtóvesszejét 1882-ben idősb Bodor Pál, kedves bátyámtól kaptam Kolosvár-
i'ól. Ö volt szíves i'észemre e faj leírásához szükséges adatokat is megkül
deni. Minthogy nálam még nem termett; ezúttal csak Bodor Pál bátyám ada
tai után jellemzem e fajt. 

Gj'ümölcse, kicsiny vagy kisded; néha csaknem középnagy; alakja lapos 
gömbalaku, mint a Fehér tafota alma, melyhez sokban hasonlít; szára rövides 
vagy középhosszú, fás; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre flnom, sima, 
fényes, fehéres sárga; napos oldalán néha gyöngéd pirossal mosott; 
húsa hófehér, néha azonban sárgásba játszó fehér, igen finom, tömött rop-
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panós, (le teljes értével porhanyó; leve bö, czukros, gyöngéd savanyn3-al 
emelt, igen kellemes íűszeresizü. I. rendű, néha azonban csak II. rendű 
csemegegyümölcs; érésideje dec. mart. — Fája méi'sékeltnövésü, de egész
séges, edzett és bőven termő. — Később, ha nálam is termőre fordult e 
faj, körtthnényes leírásban is szándékozom megismertetni. 

Szent-Iván alma. 
Gyermekkoromban ismertem egy faj almát, mely egy időben ért meg 

a ribizkével. Gyümölcse, ha emlékezetem nem csal, kisded vagy csaknem 
középnagy, alakja szabálytalan, tojásdad kúpos vagy kúpos gömbalaku ; szára 
fényes, elég vastag csaknem húsos; bőre finom sima, ragyogó fényes, elénk 
piros csíkokkal sűrűn becsapkodott; liusa fehér, finom, igen laza és könnyű 
velős inkább, mint porhanyó; leve elegendő, édes czukros, kissé illatos 
savany nélküli alma volt. Azt hiszem, hogy ez a legkorábban érő alma. 
A piaczokon több helyt láttam az országban. Régen hajhásztam ez almát: 
de mind hasztalan; nem bírtam sehol fölfedezni. Végre Szarvas-Gedéröl 
Bencsik György, barátom, kinél szintén kérdezősködtem végette 1881-ben, 
szives volt nekem ojtóvesszőkben megküldeni e fajt. Nálam még nem termett. 
Valódi-e? vagyis ugyanaz lesz-e fajom, a mit én hajhasztam? Most még nem 
tudhatom. 

Minthogy gyümölcsleirásokat tartalmazó könyveimben ilyenféle al
mát leírva sehol sem találtam; hiszem, hogy ez is egyike lesz hazai alma
fajainknak. A németek Johannísapfel ( = Szt.-Iván alma ?) nevű almája, 
nem más, mint a Paradicsom alma és nem a fönebbi, a mit én hazánkban 
Szent-Iván almának nevezni hallottam s a mit emlékezetem után jellemez
tem e helyt. 

Széchenyi István gróf. 
Valószínűleg hazai faj. Ki nyerte magról vagy ki fedezte föl ? Mikor 

és ki keresztelte el hazánk dicsőült nagy fiáról, Széchenyi István grófi'ól ? E 
kérdésekre senkitől sem hallottam és nem is olvastam feleletet. Bold. Glocker 
Károly barátomtól több ízben is megkaptam e fájt. Nálam is termett 
volna gyakran és rendkívül termékenynek is mutatkozott: de mert gyümöl
csének bőre rendkívül érzékeny, a legkissebb ütődés, rovar-szűrás elég 
volt arra, hogy minden gyümölcse az utolsó szálig, idő előtt rothadjon meg 
fáján. Hiszem azonban, hogy a gyümölcs bőrének eme kényes voíta csak 
vidékem laza talajában mutatkozott; mert Glocker, a ki Enying kötött, 
agyagos talajában kertészkedett, szóval sem tett erről említést. 

Minthogy e fajról még tanulmány gyümölcsöt sem kaphattam; ez úttal 
egyáltalán fogva nem jellemezhetem. 

Flotow német gyümölcsész az „Illustrirtes Handbuch der Obstkunde" 
czimü nagy nnnikában az I. kötet 325. lapján, „Reinette Széchény" név alatt 
leír egy almafajt. Azonos-e ez a fönebbivel? most még nem tudhatom és nem 
is gyaníthatom; mert Flotow csak a gyümölcsöt magát írta le körülményesen, 
de a faj növényzetéről csak egy-két, odavetett szóval tesz említést. 
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Szüz-szép alma. 
(Jungfern-Schönchen.) 

E szép és jó alma Poi'oszors?ág keleti részén, Ei'mland és Oberland 
vidékén van leginkábl) elterjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdieck-
tól, Jeinsenböl. Több ízben termett volna már nálam is, de gyümölcsei min
dig idö előtt tűntek el a próbaágról, mely nagyon kezeügyébe esett nálam 
az ingyen vevőknek. Növényzetéről ítélve fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírás szerint, középnagy; alakja két végén bela
pított gömbalaku vagy lapos gömbalaku, szép termetíí ; szára rövid fás ; 
kelyhe zárt; bőre finom, sima, fényes, csaknem zsírostapintatu, fáján sár
gás-zöld, értével czitrom-sárga; napos oldalán gyöngéd-pirossal belehelt s 
élénkebb piros pettyekkel behintett; húsa sárgás-fehér, finom, velős; leve 
bö, czukros-savanykás; igen kellemes, renetszerü fűszeres ízzel. I. rendű cse
mege- és háztartási gyümölcs. Erik octobertől januárig. Fája mérsékelt-
növésű, egészséges, edzett és bőven termő. Hegyes tájakra igen alkalmas. 

Körülményesen leírta : Hoverbeck, llhistr. Handb. der Obsth. I. 123. és 
Monatsschrift für Pomologie, 1855. 
évf. 76. lapján. 

Téli csíkos paradicsomalma. 
(Q-estreifter Winter-Paradiesapfel.) 

Származása bizonytalan. Diel, a ki először irta le, Grede tanártól, 
Marburgból, a német lovagrend kertéből kapta volt e fajt. Ojtóvesszejét 
1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is több ízben termett 
volna a fajfán: de gyümölcseit mindig idö előtt pusztították el a kártékony 
rovarok. Növényzetéről ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha jókora nagy; alakja 
lapos gömbalaku, inkább vagy kevésbbé bordásfölületű; szára rövid, néha 
csak egy húsos buczok; kelyhe zárt vagy félig nyílt; bőre vékony, sima, 
kissé zsírostapintatu, értével czitromsárga, nagyrészt azonban gyöngéd vér
pírossal bemosott s élénkebb piros, szakadozott csíkokkal is becsapkodott; 
húsa fehér, igen finom, tümöttes, roppanós, de elég porhanyó; leve bő, czuk-
ros, illatos és fűszeresízű. II. rendű csemege-, de I. rendű háztartási gyü
mölcs : erésideje nov. febr. — Fája elég vignövésü, egészséges, edzett és 
termékeny. 

Körülményesen leírták : D i e l , Kernobstsorten (Almák és körték) IV. 39. 
J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. IV. 239. 
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Téli kormos renet. 
(Eeinette grise d'hiver) 

Fönebb, a Franczia kormos renet jellemzésénél már említem, hogy a 
koi'nios vagy szürke almákkal zavarban vannak a gyiimölcsészek, mit onnét 
gyanítok, mert leírásaikban egy bizonyos faj jellemvonásai között olyanokat 
is emlegetnek, melyek ama fajnál soha sem foi'dnlnak elő. Például hozom föl 
ei'i'e, hogy azon Konnos renet, melyet Royer, az Annales de pomol. belge-
czimíí munkában leír s melyet én Belgiumból, a Van Mons társulat kertéből 
kaptam meg, (csaknem szórul-szóra ugy van ott leírva, mint a fönebl) emlí
tett Franczia kormos renet a német leírásokban, noha pedig mégis kü
lönbözik a kettő; mert a belga faj gyümölcsei, a mint látom, finom, 
barnás rozsdával teljesen el vannak fátyolozva mindig éppen ugy, a 
mint az, az imént említett Annales de pomologie belge-czimű munkában, az 
ott szines képben közlött, két gyömölcs példányon látható és rajtok rozsda
mentes foltok elvétve sem fordulnak elő soha. És mégis Eoyer, az általa leirt 
Kormos renet (Reinette grise) hasonnevei közt fölemlíti a németek „Franczia 
koi-mos renetjét" is, melynek gyümölcsein, a i'ozsdázatból gyakran jókora 
nagy, tiszta foltok látszanak ki az alapszínből! Minthogy ennek növényzete 
és a Belgiumból került fajom növényzete sem teljesen egyenlő ; hiszem, hogy 
önálló faj ez is,' amaz is. 

Minthogy azonban nálam a németek „Franczia kormos renetje" még 
nem termett és így a kettőt természetben össze nem hasonlíthattam; ez 
úttal a két faj közti azonosság vagy különbözösség kérdésében határozott 
ítéletet nem mondhatok. Az utánam következő gyümölcsészek föladata lesz 
dönteni e kérdésben. 

A fönebbit, mint mondám, köiiilményes leii-ásban ismertette meg Royer 
az „Annál, de pomol." V. 17. lapján és ezen leirás mellett közlött szines gyü
mölcskép szakasztott mássá azon fajom gyümölcseinek, melyet 1878-ban 
Belgiumból, a Van Mons kertből, fönebbi zárjel közt kitett, franczia neve 
alatt kaptam. 

Téli piros galambka. 
(Pigoon rouge d'hivor; Rothcr Wínter-Taubenapfel.) 

Régi, bizonytalan származású gyümölcs. Különféle nevek alatt minden
felé elvan már terjedve. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jein-
senböl. Több ízben termett mái- nálam is a fajfán : de vidékem mostoha 
viszonyai közt gyümölcsei mindig aprók és egyetlen egyszer sem voltak 
olyanok, a milyeneknek, nagyságra nézve, a leírások szerint lenniök kellett 
volna. Növényzetéről ítélve azonban, fajom valódiságában nem kételkedem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha kissebb is, nagyobb is ; 
alakja változó, többnyire azonban tompakupos vagy kúpos gömbalaku; szára 
rövides vagy középhosszú, fás; kelyhe zárt, néha félignyilt; bőre finom 
sima, gyöngéd-, de száraztapintatu, fényes, viasz-sárga alapszínnel, miből 
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azonban csak az árnyékban nőtt gyümölcsöknél látszik ki tisztán kissebb-
nagyobb folt; mert csaknem az egész í'ölület világosabb vagy sötétebb
piros, szélesebb vagy keskenyebb, szakadozott csíkokkal van becsapkodva s 
közben-közben gyöngédebb pii'ossal bemosva vagy belehelve ; Imsa szép feliér. 
finom, laza, velős; leve igen bö, cznkros, igen kellemes ftíszeresizű; 1. rendű 
csemege- és háztartási gyümölcs; érik novembertől tavaszig. — Fája mérsé-
keltnövésű, kedvező viszonyok közt edzett és termékeny. Nálam megsínyli 
a tartós szárazságot. 

Körülményesen leírták : D ie l , Kernohstsorten, III. 58. és IIT. 78. 
Lucas, llhistr. líandb. der Obstk. I. 107. 
Leroy, Dict. de pomol. fV. 562. 

Tiroli muskotály. 
(Tiroler Muskatell-Apfol.) 

Sziklay Ede, birtokos, derék öcsémtől, Janókról 1P81 őszén több 
gyümölcspéldányt kaptam egy almaí'ajról, melyet én a Tiroli muskoülly almá
hoz nagyon hasonlónak találtam. Hogy gyanításom alapos vagy alaptalan 
voltáról annál inkább meggyőződhessem; további tannlmányozás végett ojtó-
vesszőt is kértem e fajról Sziklay öcsémtől. Nálam e faj még nem termett. 
Minthogy e faj növényzete csak egy-két szóval van megemlítve a leírásban; 
fajom valódiságát illetőleg még folyvást bizonytalanságban vagyok. Az utá
nam következő gj'ümölcsészekre marad kiderítése annak, hogy valódi-e fajom? 
és így alapos volt-e gyanításom vagy sem? 

A Tiroli mnskotály gyümölcse a leírás szerint, csaknem középnagy, két 
végén jól belapitott gömbalakn, mint a Királyi knrtaszáru alma; szára rövid, 
fás; kelyhe félig nyílt; bőre finom, sima, fényes, értével bágyadt aranysárga; 
napos oldalán homályos kárminpirossal mosott; Imsa szép fehér, keménykés, 
leves, igen kellemes, édes savanykás, fííszeresízü. 11. rendű csemege-, de I. 
rendű háztartási és piaczos gj'űniölcs; érésideje tart tél folytán egész tavaszig. 
— Fája vígnövésü, egészséges, edzett és igen termékeny. 

Leirta, de nem körülményesen: L u c a s E d e , Illustr. Handb. der 
Obstk. IV. 561. 

Tordai alma. 
Erdély egyik ösgyűmölcse. Tordán és vidékén „Káposzta alma" hét

köznapi név alatt, rég óta nagyban el van terjedve és mikép Dr. ̂ '̂olf (lynla 
öcsém, a kitől 1881-ben gyűmölcspéldányokat és ojtó vesszőt is kaptam e faj
ról, szíves volt egyik levelében engem értesíteni. Tordán 4—5-féle változvá-
nya is van e Káposzta almának, de valamemiyi közt az a legjobb, a melyik
ről ő gyümölcsöt is, ojtóvesszőt is küldött. Nálam ngyan még nem termett 
e faj: de valódiságában teljes okom van bízni; mert a kitől kaptam, abban 
úgy megbízhatom, mint saját maganűian. Ha termőre fordul ojtványom; szán
dékozom később e fajt körülményes leírásban is megismertetni. Ez úttal 
csak rövid jellemzésére szőritkozhatom. 
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Gyümölcse nagyobb a középszerűnél; alakja kissé szabálytalan gömb-
alaku, szelíden bordásfölületü; szára rövides, fás; kelyhe kicsi zárt; bőre 
elég- vastag, igen szívós, sima, száraztapintatu, értével zöldes-sárga vagy sáp-
])adt sárga; napos oldalán némi hamvas tüdöszin-pirossal befuttatott és élén
kebb piros pettyekkel tarkázott; húsa sárgásba játszó fehér, félfinom, kissé" 
laza, elejénte roppanós, később elég porhanyó; leve elég bő, czukros, finom 
savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé,fűszeresíztí. TI. rendű csemege-, 
de T. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Érik novembertől februárig. — 
Fája elég vignövésű, egészséges, edzett és termékeny. 

T ö r p e r e n e t . 
(Pommier nain; Zwergreinette.) 

Származása bizonytalan; valószínűleg Francziaországbanlépett a AÍlágba, 
a múlt század közepe táján, a mikor legelőször Duhamel tesz róla említést. 
Mint különösséget 1870-ben hozattam meg Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam 
még nem termett: de növényzetéről ítélve, fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírás szerint, kisded, néha csaknem középnagy; alakja 
majd lapos-, majd kúpos gömbalaku, szembetünöleg bordásfölületü; szára 
rövid, vastag; kelyhe nyílt vagy félig nyílt; bőre kissé érdes, zöldes-sárga, 
barnás rozsdafoszlányokkal inkább vagy kevésbbé sűrűn behintett; liusa sár
gás, finom, tömött, porhanyó; leve elegendő, igen czukros, igen kellemes, 
savanykás és füszeresízű. I. rendű csemege-, és háztartási gyümölcs; érik 
novembertől mai'tíusig. — Fája, még vadonczra ojtva is, folyvást törpe marad; 
rendkívül lassunövésü, de egészséges, elég edzett és kedvező viszonyok közt 
elég termékeny. Nálam azért terméketlen; mert kötődött gyümölcseit mindig 
idő előtt pusztítják le a kártékony rovarok. 

Körülményesen leírta: L e r o y, Dict. de poniol. TV. 577. 

Trauttenberg báró. 
(Báron de Trauttoiiberg; Kreilierr von Trauttenberg.) 

Ezen almafajt magról nyerte Urbanek kanonok Majtényban, az ötvenes 
évek előtt és a gyümölcsészeti tevékenységéről ismeretes Trauttenberg cseh 
báró nevéről elkeresztelve kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1871-ben kap
tam Oberdiecktól, Jeinsenből. Nálam még nem termett-és nem is teremhetett; 
mert fája az itteni mostoha viszonyokkal nincs megelégedve. Növényzetéről 
Ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy vagy jókora nagy; alakja magas 
gömbalaku vagy kúpos gömbalaku lapos bordás fölülettel; szára rövides vagy 
középhosszú, fás; kelyhe zárt; bőre finom,.vékony, sima, viaszfehér, értével 
világos czítromsárga, napos oldalán néha sárgáspirossal színezett; hnsa fehé
res, finom, tömöttes, porhanyó; leve bő vagy elegendő, czukros-savanykás, 
igen kellemes, fűszei'esízű; 1. i-endü csemege- és háztartási gyümölcs; érik 
novembertől januárig. — Fája elég vignövpsü, kedvező viszonyok közt egész
séges, edzett, korán és bőven termő. Nálam megsínylette a hosszantartó szá
razságot. 

liörűlményesen leírták: 0 b e r d i e c k, Ilhsir. Handb. dcr Obstk. TV. 41. 
Mas, Pomol. générale, TX, 71. 
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Tükör alma. 
ValósziniUeg ezen alma is hazai faj. Kecskeméten — mikép erről az 

^n tisztelt barátom, Katona Zsigmond, odavaló gyógyszerész értesitni szíves
kedett — rég idő óta, százados fákban vau elterjedve. A rambur almák csa-
ládába tartozik és igen kapós, piaczos gyümölcs. Ojtóvesszejét 1873-ban 
kaptam imént emiitett barátomtól, Kecskemétről, a ki ugyanakkor igen szép 
gyümölcspéldányokat is küldött e fajról mutatóba. Bárha nálam még nem 
termett; mégis hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, mikép a Kecskemétről kapott példányokról lejegyeztem, 
nagy vagy igen nagy; alakja majd nmgas gömbalaku, majd lapos gömb-
alaku; egyik oldalán hízottabb, mint a másikon és rendszerint bordázott fölületü; 
szái'a i-övid, vastag, fás vagy kissé húsos; kelyhe kicsi, zárt; bőre finom, de SZÍ
VÓS, sima, mint a tükör, honnét nevét is kaphatta, álltában igen zsírostapintatu, 
értével sáppadt sárga?; napos oldalán kisebb-nagyobb darabon gyöngéd pirossal 
belehelt s a napnak jól kitett példányain világos pirossal csaknem köröskörül 
bemosott és sötétebb piros, szakadozott csíkokkal és foltokkal tarkázott; húsa 
fehér, elég finom, kissé laza, elejénte roppanós, később porhanyó; leve elég 
bő, czukros, üditö savanynyal emelt, elég kellemes, noha kevéssé fűszeresizű; 
II. rendű csemege-, de 1. rendű háztartási és piaczos gyümölcs. Erik aug. 
közepétől sept. végéig. — Fája fiatal korában bujanövésű, később is egészséges 
edzett és termékeny. — Leii'ta a „Gyüm. és konyha kei'tészeti füzetek" 
1885. évi folyama 115. lapján Katona Zsigmond barátom is. 

Uj angol páratlan. 
(Neuer englisolier Nonpareil.) 

Származása bizonytalan; Diel, a ki először irta le, angol eredetűnek 
tartja, niig Oberdieck szerint, — mert Hollandiában inkább el van terjedve 
és ott ismeretesebb is, mint Angolországban, - valószinű, hogy Hollandból 
származik. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam 
is több Ízben termett volna a fajfán: de, mert próbaágam a többi fajok 
társaságában csakhamar elgyengült, kötődött gyümölcseit a leszüretelés idejéig 
sohasem bírta megtartani. Kaískolai ojtványom növényzetéről ítélve hiszem, 
hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy ; alakja lapos gömbalaku, vagy 
csaknem kúpos gömbalaku; szára rövid, vastag, nélia csaknem középhosszú, 
fás; kelyhe félignyílt; bőre finom, sima, száraztapintatu, értével világos 
czitromsárga; napos oldalán néha barnáspirossal mosott vagy csak belehelt; 
itt-ott rozsdafoltos; húsa sárgásba, néha pedig zöldesbe is játszó fehér, finom, 
tömött, porhanyó; leve bő, igen czukros, üdítő savanynyal emelt, igen kellemes 
fűszeresízű; I. rendű csemege-gyümölcs. Erik decembertől tavaszig. — Fája 
erőteljes, edzett és igen termékeny. Növényzete nálam a Zöld i'enet (=-- Álter 
Nonpareil) növényzetéhez nagyon hasonlít. Valljon nem azonos-e tehát e faj 
a Zöld renettel ? 

Körülményesen leírták: D i e l , Kernobstsorten, XXI. füzet 115. lapján. 
O b e r d i e c k , Illustrírtes Handb. der Obsth. 

IV. 135. 
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Vajki alma. 
Ezen almafajt Bencsik György, barátom födözte föl Bozoukay László 

ur kertében, Vajk-on (Barsmegye), egy ojtatlanul fölnevekedett, 25—30 éves 
fában, és a fajt értékesnek találván, fönebbi névre keresztelve kezdette 
elterjeszteni. Ojtóvesszejét tőle kaptam én is Szarvas-Gedéröl, 1871-ben. 
Nálam még nem termett. G-yümölcsét Bencsik György barátom következőleg 
ismertette meg velem. 

Gyümölcse nagy, lapos gömbalaku, két sarkán nem ritkán bordás; szára 
középhosszn, elég vastag, zöldes barnaszini'í; kelyhe nagy, nyílt vagy félig 
nyílt; szine érett állapotában liamvas-sárga, szára körűi rozsdafoltos ; napos 
oldalán élénkebi) sárga, némi gyöngéd pirossal pontozott és sávozott; húsa 
sárgásfehér, félfinom, olvadó, eléggé fűszeres, kellemes savanynyal bíró; I. 
rendű csemegegyümölcs ; érik decembertől martius végéig. — Fája mérsékelt 
növésű, de egészséges, edzett; nem korán, de aztán elég bőven termő. 

Weidner aranyrenetje. 
(Weidner' Goldreinette) 

Ezen almafajt az Orleansi renet magvárói nyerte Weidner, malomtulaj
donos Gerasmülile-ban, Nürnberghez közel, 1844 körül, de csak a hatvanas 
években kezdett fönebbi neve alatt mindenfelé elterjedni. Ojtóvesszejét 
187l-ben kaptam Oberdiecktól, .Jeinsenből. Nálam még nem termett és nem 
is teremhetett; mert a fajfán, a többi fajok társaságában, csakhamar elgyengült 
s gyümölcsöző szervei előbb haltak el, hogysem teremhettek volna. Növény
zetéről Ítélve azonban hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szeiint, középnagy, néha nagyobb is; alakja lapos 
gömbalaku, néha csaknem oly lapos, mint a Királyi kurtaszáru alma; szára 
középhosszú, vékony, fás, néha pedig rövid, vastag és'húsos; kelyhe nyílt; 
bőre finom, sima, fényes, értével aranysárga; napos oldalán karmazsin-pirossal 
márványzott és csíkozott; húsa sárgás, finom, velős és porhanyó; leve bő, 
czukros, finom savanynyal emelt, igen kellemes, füszeresízű. Csaknem kítünöleg 
I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érésideje novembertől csaknem 
tavaszig eltart. — Fája mérsékeltnövésti, de egészséges és edzett, korán és 
bőven termő. 

Körülményesen leírták: L u c a s E d e , Mmiatsschrifí fúr poiiwl. 1860. 
évf. 33. lap. 

Oberdieck., Illustr. Handb. der Obstk. IV. 509. 
L e r 0 y, Did. de poinol. lY. 746. 
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Werlhof renetje. 
(Koiuetto von Worlhofs.) 

Ezen alniafajt a liaiinoverai íotörvéiiyszé]; elnökétől, Wei-lhoftól kai)ta 
Oberdieck, a ki „Pomol. Notizen" czinuí nunikája 68. lapján, fönebbi név alatt, 
először emlegeti föl e fajt, niel3'nek gyümölcse külsőleg teljesen hasonlít a 
Téli arany parménlioz, de húsa a birsre emj ékeztető füszeresízzel birván, mégis 
különbözik ettől. Ojtóvesszejét 1872-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenből. 
Nálam is termett már egy ízben a fajfán, de — valószínűleg vidékem mostoha 
viszonyai folytán, — az Oberdieck által emlegetett, bii'sszerü fűszerességet 
nem észleltem benne. Fáját azonban jóval gyengébb növéstínek és ves.szeit 
vékonyabbaknak találom, hogysem a Téli arany parméinial teljesen azonosnak 
mondhatnám e fajt, mely bizonyára a Téli arany parmén niagváról kelhetett. 
Ha még egyszer terniést kaphatok róla; körülményes leírásban szándékoz(jm 
öt bemutatni. Német gyümölcsészek, tudtommal, még nem irták le. 

Wilkenburgi őszi renet. 
(Wilkenburger Herbstreinette.) 

Oberdieck e jeles almafajt születése helyén, Wilkenbiu'gban, az Alten-
féle kertben fedezte föl s mint a gyümölcsészek előtt még ismeretlen, terjesz
tésibe méltó fajt „AVílkenburgi, nyári fehér i'enet" ( = Wilkenburger Weisse 
Souimerreinette) név alatt kezdette elterjeszteni, mely hosszú nevet azonban 
később Flotow fönebbi rövidebb és helyesebb névvel cserélt föl és e cserét 
Oberdieck maga is helyeselte. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, 
Jeinsenből. Nálam is termett már több ízben, de mindig csak apró gyümölcsöket. 
Növényzetéről ítélve fajom valódiságában nem kételkedhetem. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, néha nagyobb is, kisebb is; 
alakja magas gömbalakn vagy kúpos gömbalaku; szára rövides, elég vastag, 
ías; kelyhe zárt; bőre unom, sima, álltában is alig kissé zsirostapintatu, 
sáppadtsárga; napos oldalán aranysárga és gyakran világospirossal szaka
dozottan csíkozott; szakadozott rozsdafoszlányokkal itt-ott behintett; luisa 
sái'ga vagy sárgásfehér, flnom, tömött, porhanyó és pezsgő; leve bő, czukros 
gyöngéd savanynyal emelt, igen kellemes, renetszertíen füszeresízű. 1. rendű 
csemege- és háztai'tásí gyümölcs. Érik sei)t. oct. hó folytán. — Fája mérsé-
keltnövésű, egészséges, edzett és termékeny. — Hűvösebb tájakra való, 
vagyis hazánkban inkább a fölvidékre, mintsem az alföldre. 

Leírói: O b e r d i e c k , Anleitung siir Kennt7Úss des bestett Obstes, 
216. lapján. 

F l o t o w , Jlhistr. Handb. der Obstk. IV. 171. 
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Willy renetje. 
(Koinette de Willy; Willy's Reiuette.) 

A Téli fehér kalvil magváról, 18014)en nyerte Burchardt, törvényszéki 
tanácsos Landsbergben és fia nevéről elkeresztelve, kezdette elterjeszteni. 
Ojtóvesszejét 1879-ben kaptam a .Simon-Lonis testvérektől, Plantiéresból. 
Nálam még nem termett: de Dörgő Dániel barátomnál, a ki tőlem kapta 
a fajt, Mezö-Tűron termett mái" a leírásokkal jól egyező gyümölcsöket. 
Növényzetéről itélve fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy, nélia jókora nagy; alakja 
két végén belapított gömbalaku, néha csaknem hengeres gömbalakn; bordás-
fölületű; szára középhosszú, vékony fás; kelyhe nyílt; bőre sima, fényes, 
czitromsárga, napos oldalán is csak aranysárga és nagy ritkán némi gyöngéd 
pirossal belehelt; Inisa fehér vagy sárgásfehéi', finom, tömött, roppanós; 
leve elég bő, cznkros, finoman savanykás, igen kellemes ftíszeresíztí. I. rendű 
csemege- és háztartási gyümölcs. Erik novembertől tavasz derekáig. — 
Fája vígnövésü, egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leírta : D i e 1, Kernobstsorten, (Almák-Körték), IV. 68. 
L u c a s Ede , Illustr. Handb. der Obsth. I. 283. 

Zöld renet. 
(Non-pareil; Old Non-pareil; Grrüne Reinette; Altér Nonpareil.) 

Származása régi, bizonytalan; valószínű azonban, hogy hazája Fraiiczia-
ország: de Angolországban van leginkább elterjedve. Ojtóveszejét 1872-ben 
kaptam Lucastól, Rentlingenből. Nálam is termett már több ízben a fajfán. 
Fajom valódisága kétségtelen. 

(íyümölcse, a leírások szerint, középnagy; alakja gömbölyded vagy két 
végén inkább vagy kevésbbé belapított gömbalakn, többnyire szabályos-ter
metű; szára rövid, húsos vagy középhosszú, fás; kelyhe zárt vagy félig 
nyílt; bőre finom, vékony, sima, száraztapintatu, elejénte világos zöld; ér
tével zöldes-sárga; napos oldalán aranysárga s néha' némi sárgás vörössel 
színezett; rozsdaalakzatok majd sűrűbben, majd ritkábban, de gyakran jelen-
keznek föliiletén; luisa fehéres vagy sárgásba és zöldesbe is játszó fehér, 
finom, kissé tömöttes, porhanyó ; leve elegendő, igen czukros,, finoman savany
kás, igen kellemes; kitűnöleg I. rendű csemegegyűmölcs. Erik decembertől 
késő tavaszig. — Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett és igen termékeny. 
Növényzete nagyon hasonlít a Muskotály renet növényzetéhez. Gyümölcse 
nálam fonnyadni szokott. 

Körülményesen leírták: Die l , Kernobstsorten, V. 9.5. 
L e r 0 y, Bict. de pomol. IV. 493. 
Mas, Le Verger, IV. 161. a 79-dik sz. alatt. 
O b e r d i e c k , Illustr. Hmidb. der Obsth. IV. 

133. és sokan mások is. 
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Zsíros aranyrenet. 
(Fette Groldroinette.) 

Származása bizonytalan. Austrdában van leginkább elterjedve. !8!3-ban 
Schmidberger vonta rá a gĵ iiniölcsészek figyelmét. Ojtóvesszejét 1871-ben 
kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Nálam is több ízben teremhetett volna 
már: de gytimölcsét, többféle véletlenség folytán, egyszer sem vehettem 
tanulmány alá. Növényzetéről ítélve, hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírás szerint, közéi)nagy vagy jókora nagy; alakja kúpos, 
gömbalaku; szára középhosszú, elég vastag, fás; kelyhe félignyílt; bőre 
finom, sima, álltában zsírostapintatú; alapszíne sárga vagy zöldes-sárga, 
de csaknem körösköi'ül, szakadozott, piros csíkokkal elég sűrűn becsapkodott 
és közben-közben világosabb pirosssal színezett; húsa sárgás, finom, velős 
és porhanyó; leve elegendő, czukros savanykás,, kellemes füszeresízű. II. 
rendű csemege-, de I. rendű piaczos gyümölcs. Erik novembertől februárig. 
— Fája vígiiövésü, egészséges, edzett és termékeny. 

Köi'tilményesen leírta: F 1 o t o w, lllustr. Hmidb. der Obstk. I. 169. 

3. SZILVÁK. 
B e n i-d e 11 0. 

(Beni-Detto; Benedetto.) 

Olyan újdonság, melynek eredetéről a gyüniölcsészek még semmi biztos 
adatot sem jegyeztek föl. Nevéről ítélve, mely még csak a hatvanas évek 
elején, franczia gyümölcsjegyzékekben tűnt föl először, Oberdieck azt gya
nítja, hog}'' Olaszországból származik s szerinte, fönebbi neve, csak elfer
dítése az Olasz „Benedetto" ( = Benedek) személyt jelentő szónak. — Ojtó
vesszejét 1875-ben kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam 
is termett már egy beteges pi'óbafán. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a Gu'íde pratique szerint is, rendkívül nagy; alakja visszás 
tojásdad vagyis szára felé összeszűkülő; sxára rövides, vékony; bőre elég 
vastag, a gyümölcsről, ennek értével, elég jól lehámozható : értével sötét 
violaszinpiros; hamva világos pirosas, elég sűrű; húsa aranysárga, finom, 
elég leves, czukros, igen kellemesízű; nem egészen magvaváló; I. rendű cse
mege és háztartási g3'ümölcs; érik aug. végén sept. elején. — Fája vígnö-
vésü, magas, szellős koronát alkotó ; kedvező viszonyok közt elég bőven termő. 

Körülményesen leírta: Obe rd i eck , lllustr. Handb. der Obstk. VII. 
95. A Guide pratique 162. lapján csak rövid jellemzése olvasható. 
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Beszterczei szilva, 
(Quetcho commune; Hauszwetsche.) 

Ázsiából származott, hol valószínűleg a paradicsomban már Ádám apánk 
is látta fáját s élvezte gyümölcsét. El van terjedve már a világon minden 
felé, a hol a szilvafa díszlik. Hazánkban vidékek szerint más és más néven 
ismerik a piaczokon, de legnépszerííbb nevei mégis a Beszterczei szilva, 
Berzenczei szilva, Magvaváló szilva. Hosszú szilva. Elszaporítható a végte
lenségig gyöksarjairól is, magvairól is. Kellőleg nyirkos, kötött talajban év
ről évre a legszebb és legjobbízfi gyümölcsöket termi; míg száraz, laza 
talajban, mint vidékemen is, csak akkor terem ; ha legalább két évig egy
másután esős volt az időjárás. Gyümölcsei nyersen egészségesnek és be
tegnek, gyermeknek és öregnek, szegénynek és gazdagnak egyformán 
kedvencz csemegéje; aszalványa keresett világkereskedelmi czikk; a belőle 
főzött íz vagy lekvár annyira czukros és kellemesízü, hogy alig van ház
tartás, a hol azt nélkülözhetnék. Beszterczei szilvából főzik a legjobb pá
linkát, az úgynevezett silvoriumot ( = szilvapálinkát), mely szintén világ 
kereskedelmi czikké vált. Nos tehát . . . ilyen sokféle használatnak örvendő 
szilvafaj, melyet hazánkban mindenki jól ismer, nem szoi'ul arra, hogy körül
ményes leírásban vagy akár rövid jellemzésben is ismertessük. Mindemellett 
is honi nyelvünkön, liosszasan és kedélyesen ismei'tette volt Dr. Entz Ferencz, 
a hazai gyümölcsészet irodalma terén az én bold. elődöm.*) A külföldi, gyü
mölcs ismertetéseket tárgyazó munkák mindenikében lehet e fajról, fönebbi 

, zárjel közt kitett, idegen nevök alatt, rövidebb vagy terjedelmesebb ismer
tetést olvashatni. 

Beszterczei muskotály. 
(Quetcho musqiiÓB do Hongne.) 

E szilvafajjal édes hazánkat áldotta meg a gyümölcsészet kegyes 
istennője, Pomona. Több helyt feltalálható hazánkban részhit gyöksarjairól, 
részint ojtás által elszaporítva. Mikép bold. orvos dr. Pólya értesít; Gömör-
ben és Abaujban széltére ismeretes. Nekem Biharmegyében, nem meszsze 
Belényestől, Hogyison, egy oláh földműves kertében mutatták meg, a hol 
oláh nyelven „Bissiok" (magyarul = Bazsalikom) szilvának nevezték. 

Gyümölcse színre, alakra, érésidőre, és mindenféle használhatóságára 
nézve teljesen egyezik a Beszterczei szilvával: de czukrosabb, mint a Besz
terczei szilva és tisztán kivehető bazsalikomillatával fölül is haladja ezt. 
Kitünőleg I. rendű csemegegyümölcs ; érik ugyanakkor és addig, a mikor és a 
meddig érni szokott a Beszterczei szilva. Növényzete, termékenysége mitsem 
különbözik a Beszterczei szilvafa növényzetétől. 

Külföldi gyümölcsészek még nem ismerték e szilvafajt; mert gyümölcs-
ismertető munkáikban a fönebbihez hasonló szilvafajt egyetsem találtam. A 
„Revue de 1' Arboriculture"- czímű, franczia folyóirat**) 1872. évi folyama 
240-dik lajjján én ismertettem meg először a franczíákkal e fajt és küldöt
tem róla ojtóvesszöt a Simon-Louis testvéreknek Plantiéresba. 

*) Lásd! Kertészeti füzetek, XII I . 5—18. lapjait. 
**) Szerliesztette 0 . Tiiomas, a iSimon-Louis testvérek plantiéres-i világhírű faisko

lájának igazgatója. 
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Bollvilleri ringló. 
(Keine-Claude de BoUviller; Keineclaude von Bolhveiloi-.) 

Obei'dieck szerint, a ki először irta le, Bollvillerből, fönebbi név alatt 
került Hildeslieiniba.; valósziiűí tehát, hogy ezen gyümölcs is, a Bauman test
vérek nagyhírfl faiskolájában látott napvilágot. Ojtóvesszejét 1872-ben kap
tam Oberdieektól, Jeinsenböl. Nálam is termett már több ízben: de egyszer-
sem adott kielégítő termést; mert itt, a kötődött gyümölcsöt mindig elpusz
títják idő előtt az eszelények. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse minden tekintetben hasonlít a Zöld ringlóhoz. A különbség 
úgyszólván csak abban áll e kettő között, hogy a t'önebbinél a bőr alul át
tetsző, sárgás és zöldes, szélesebb vagy keskenyebb csíkokat észlelhetni, a mi a 
Zöld ringlónál majd sohasem észlelhető. — Kítünőleg I. rendű csemegegyü
mölcs ez is. Aug. hónapban érik ez is, mint a Zöldringló. — Fája nem oly 
vígnövésű, mint a Zöldringlóíája. Ott, a hol termékeny; megérdemli, hogy 
tenyészszük: d̂e egyebütt kevés haszonnal járna tenyésztése. 

Körülményesen leírta: O b e r d i e c k , Illnstr. Handb. der Obsth. VI. 167. 

Brahy ringlója. 
(Keino-Claudo de Braliy; Keiueclaude vuu Braliy.) 

E jeles szilvát, Mas Alfonz szerint, bizonyos Brahy-Ekenholm nevű 
egyéniség nyerte a Zöld ringló magvárói, 18.ő0-ben, Liege mellett, Herstal-
ban, (Belgium). Ojtóvesszejét 187(i-ben kaptam Obei-cliecktól, Jeinsenböl. 
Több ízben mutatott már gazdag, termést nálam is : de gyümölcseit az esze
lények (Rhynclűtes) mindig leszüretelték idő előtt. Növényzetéről ítélve hi
szem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy, mint a Zöld ringló vagy a Bavay 
ringlója; alakja zömök tojásdad vagy két végén belapított gömbalaku; szára 
rövides, csupasz, rozsdafoltos; bői'e elég vékony, a gyíimölcsről, ennek érté
vel sem hámozliató le egy könnyen; színe zöldessárga; napos felén nélia 
pirospettyes ; hamva fehéres, elég sürü ; húsa arany-sárga vagy néha zöldes 
sárga, gyöngéd, tömöttes vagy húsos; leve bő, igen czukros, éjjpen oly füsze-
resízü, mint a Zöldringló. Magva nem mindenkor válik el húsától. Kítünőleg 
I. rendű csemegegyümölcs, érik sept. elejétől sept. végéig. — Fája erőteljes, 
edzett, kedvező viszonyok közt igen termékeny. 

Körülményesen leírták : O b e r d i e c k , Illnstr. Handb. der Obstk. VII. 171. 
Mas, Pomol. générale, XII. 87. 
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Denniston sárga szilvája. 
(Superbe de Denniston.) 

Amerikából származik. Denniston Izsák, híres szilvatenyésztö nyerte 
magról, Albany-ban, az l'j-^'ork államban. Ojtóvesszejét több ízben is meg
kaptam a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból. Nálam is gyakran termett 
már. Gyümölcs, növényzet jól egyezvén a leírásokkal, hiszem, hogy fajom 
valódi. 

Gyümölcse, Mas Alfonz leírása szerint is, középnagy, gyakran pedig 
jókora nagy; alakja két végén kissé belapított, szabálytalan gömbalaku; 
szára rövid, csupasz; vágánya széles, lapos és elég mély; bőre vékonj', 
csaknem áttetsző, értével sárgás-zöld; napos felén néha szelíd pírossal pety-
tyezett; hamva ritkás, fehéres; Imsa zöldes-sárga vagy élénk sái-ga; áttetsző, 
finom, sugaras, tömöttes; leve elegendő, czukros, gyöngéden savanykás, igen 
kellemes, illatos és fűszeresíztí. I. rendű csemege-gyümölcs; érik aug. köze
pétől, aug. végéig. — Fája fiatal korában csaknem buja-növésü, később is 
egészséges és edzett; korán és igen bőven termő. 

Körülményesen leírta: Mas, Le Verger, VI. 121. a 61-ik sz. alatt. 

Fazekas duranczija. 
E jeles szilvát magról nyerte Lékehalmi birtokán Fazekas Károly jó 

barátom, a ki a gazdászattal nemcsak gyakorlatilag, hanem az irodalom te
rén is foglalkozott s hazánkban a gyümölcsészeti törekvéseket is lelkesen 
pártolta és pártolja folyvást. Mint terjesztésre méltó szilvafajt, mely gyök
sarjairól is elszaporitható, melyről nekem még 187.5-ben gyöksarjat és nem 
ojtóvesszöt küldött, beleegyezésével, fönebbi névre kereszteltem el. A kisded 
gyöksarj azóta már szép fiatal fává nőtte ki magát: de nálam még csak 
tavai (1886.) hozott néhány virágot és kötött gyümölcsöket is, melyek közül 
azonban csak egy szem bírta kikerülni a kártékony^ rovarok figyelmét. Mi
helyt bővebb termést kaphatok fámról, mely most már rakva van gyümöl
csöző szervekkel; azonnal leírom e fajt körülményesen is. 

Gyümölcse nagyobb a középszerűnél; alakja — ugy látszik — sza
bálytalan viszás tojásdad; szára rövides, vékony, finoman szőrös, rozsda
foltos; vágánya széles és sekély, bőre finom, vékony, de elég szívós, miért 
is a gyümölcsről, ennek értével, könnyen lehámozható ; elejénte világos-, 
később barnás-piros; hamva ritkás, világos-kék; húsa sárgás, áttetsző, suga
ras, tömöttes, de nem oly Imsos, nűnt a Beszterczei szilva; leve igen bö, 
igen czukros, finoman savanykás, igen kellemesízü. 1. rendű csemege-gyü
mölcs. Erik aug. második felében. —'Fája mérsékeltnövésü, de egészséges 
és igen edzett. 
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Firbas királyszilvája. 
(Firbas Köiiigspíiaumo.) 

Ijiegel nyerte magról, Braunaubaii s keresztelte el egyik csehországi 
barátja, Firbas, schiittenliofeni gyógyszerész és polgármester nevéről. Ojtó-
vesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinseuböl. Különféle véletlenség 
folytán, nálam még eddig nem gyümölcsözött: de növényzetéről Ítélve hi
szem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, Oberdieck leirása szerint, nagy vagy jókora nagy; alakja 
inkább vagy kevésbbé Iiosszas tojásdad; szái'a rövid, egyenes vagy görbe, 
tinoman szőrös: vágánya széles, lapos és nem mély; bőre igen finom, söiét-
l)iros, napos oldalán csaknem feketés-vörös; hamva látkás, pirosas világos
kék ; húsa ai-anysiírga, a bor alatt vöröses-sárga, finom, elég leves, nem 
puha, cziikros fnszeresizü. I. i'endü csemegegyümölcs; érik ang. második 
felében. — Fája vignötésfí, egészséges, edzett és termékeny. 

Körülményesen leirta : Oberd ieck , Illustr. Handb. der Obstk.^l.'-l^^. 

Freudenbergi korai. 
(Précoeo de Freudonberg; Freudouberger Frühpflaurae.) 

Oberdieck fedezte föl a harminczas években, Bassnm mellett, Fi'euden-
bergben (Hannovera). Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsen-
ből. Gyakran termett volna már nálam is : de kötődött gyümölcseit, az utolsó 
szálig, mindig lelegelték idő előtt az eszeléiiyek, melyek vidékemen szerfölött 
el vannak szaporodva. Növényzetéről Ítélve azonban, hiszem, hogy fajom 
valódi. Hűvösebb tájakon, kötöttebb talajban tegyünk vele kísérletet! 

Gyümölcse, Oberdieck leirása szerint, kisded vagy csaknem középnagy; 
alakja tojásdad; szára i'övides, elég vastag, csupasz; vágánya nincs vagy 
csak igen lapos; bőre vastag, homályos barnapiros vagy csaknem feketés; 
hamva vöröses világoskék; busa csaknem aranysárga, magvaváló, tömöttes 
vagy húsos, mint a Beszterczei szilva, czukros, gyöngéden savanykás, igen 
kellemes izn. I. rendű csemegegyümölcs. Erik jul. végén, aug. elején. — 
Fája elég vignövésű, egészséges, edzett és kedvező viszonyok közt igen 
tei'mékeny. 

Körülményesen leirta: Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk.Wl. AW. 

Haffner őszi szilvája. 
(Haflfner's Herbstptiaume.) 

Haffner Henrik, kereskedő nyerte magról, Nürnberghez közel, Cadolz-
bni-gban. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. Gyakran 
termett már azóta nálam is, de vidékem mostoha viszonyai közt mindig csak 
mérsékelten. — Fajom valódisága kétségtelen. 
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Gyümölcse, Obei'dieck leírása szerint is, középiiagy vagy jókora nagy; 
alakja tojásdad; zöme száras vége felé esik; szára rövid, elég vastag, csu
pasz; vágánya széles és lapos; bőre finom, de szívós, a gyümölcsről, ennek 
értével, könnyen lehámozliató, sötétbarna vagy csaknem fekete; liamva sűrű, 
világos-kékes; húsa kissé zöldes-sárga vagy arany-sárga, magvaváló, igen 
finom, tömött vagyis Imsns, mint a Beszterczei szilva; leve bő, igen czukros, 
igen kellemesízü. 1. i'endű csemege- és háztartási gyümölcs; érik september-
ben. — Fája egészséges, edzett, kedvező viszonyok közt igen termékeny; 
virágai csaknem teljesek vagyis többszírniúak, mintsem a többi szilváké; 
vesszei i'övid levélközűek. 

Körülményesen leírta: Oberdieck,///?«/•/'. Handb. der Ohstk. VTT. 121 

Kökényszilva. 
(Schlehon]flaume; Krieohe; Piunus insititia.) 

Hazánkban rendkívül sokféle kökényszílva fordul elő. Kálam csak két-, 
féle van meg. Az egyiket Kecskemétről, Csereklyey Károly, gazd. egyesületi 
titkár volt szives nekem „Augusztusi kökény szilva" név alatt, ojtóvesszök-
ben megküldeni; a másikat pedig Bossányí Miklós, kincstári bérlő, jó bará
tom szerezte meg számomra Nyítramegyéből, a hol ez a faj „Gajdellí szil-
va"-név alatt ismeretes. 

Kecskeméten azért nevezték Augusztusi kökényszilvának; mert gyü
mölcse már Augusztusban megszínesedik annyira, hogy szintén érettnek lát
szik és czukorba főzésre már ekkor alkamassá válik: de csak oct. végén, 
nov. elején érik meg a fáján, a hol aztán összetöpped és megaszalódik inkább, 
hogysem előbb hullana le onnan. 

Nyitrában azért nevezték el Gajdellí szilvának; mei't gyöksarjakról 
lévén elszaporitható, Gajdell községben még élő sövénynek is fölhasználják 
s ott akkoi- szüretelik le aszalványnak, pálinkának, a mikor már derek jár
nak s a mikor minden savanyát elveszti s csaknem oly kellemesízű lesz, 
mint a Beszterczei szilva. 

A Kecskemétről kapott fajom gyümölcse jóval kisebb, mint egy puska
golyó; a Nyítramegyéből került fajom, a Gajdellí szilva gyümölcsei pedig, 
csak kevéssé nagyobbak, mint a mesgyéken, úton útfélén vadontenyésző kö
kénybokor gyümölcsei. 

Körülményesen leírta: L í e g e 1, Kenntniss der Pflanmen, III. 81. Es 
ezen leírás a nagyságot kivéve teljesen ráillik az én két fajomra is. 

Magyar datolya-szilva. 
(Ungarische Dattel-Zwetsche.) 

Líegel, a ki először irta le, Bazaliczától, Nyitra-Pereszlényböl kapta e szilva
fajt, mely Magyarországon „Kései palaczk-szilva" (Spate Bouteillen-ZAvetsche) 
név alatt van elterjedve. Líegel aztán fönebbi, helyesebb névre keresztelte el s 
kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsen-
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bői. Vidékem mostoha viszonyai közt nem képes teremni: de, bárlia gyömöl-
csét még nem láttam, nem ízleltem, — növén3'zetéröl Ítélve mégis hiszem, hog}' 
fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, nagy szembeszököleg hosszú, hegyénél 
gömbölyded, szái'a felé nyakas; szára hosszas és szőrös; vágányalapos; bőre 
vastag, szívós, sötétviolaszinű; hamva síin'i, világoskék; húsa zöldes-sárga, 
nem elég finom, tömött vagyis húsos, mint a Beszterczei szilva; leve elég 
bő, czukros, a Beszterczei szilvára emlékeztető, füszeresizű; T. rendű cse
mege-gyümölcs; érik aug. végén, sept. elején. — Fája mérsékeltnövésű, elég 
edzett, de csak kedvező viszonyok közt termékeny. 

Körülményesen leírta: L i e g e 1, Kenntniss der Pflauvien, III. 15. 
J a h n, Illustr. Handb. der Obstk. VI. 113. 

Piros cseresznye-szilva. 
(Eotho Kirschpflauine.) 

Szái'mazása bizonytalan, raikép ezt mái' e munka II. kötetének 405. lapján 
elmondottam. Öjtóvesszejét 1870-ben kaptam Öberdiecktól, Jeinsenből, Több 
ízben termett már nálam és ritka év, a mikor teljesen meddő maradt volna. 
Fája és gyümölcse sokat hasonlít az imént idézett helyen leirt „Szívalaku 
cseresznyeszilvához „csakhogy ennél majd két héttel későbben virágzik és 
későbben is érik meg. 

Gyümölcse, leírások szeiúnt, jókora nagy; alakja gömbölyded vagy tomj)a 
szívalaku; szára rövides, elég vékony, csupasz; vágánya nincs, többnyíre azon
ban a vágány helye egy sötétebb-színű vonallal van megjelölve; bőre vékony, de 
szíA ü̂s, szelíden hamvas, ledörzsölve ragyagó fényes; értével élénk cseresznye-
szín piros; húsa sárga, áttetsző, lágy, igen leves, czukros savanykás, elég 
kellemes-ízű. II. rendű csemege-, de I. rendű piaczosgyümölcs; éi'ik július 
végén, majd két héttel később, mint a Szívalaku cseresznyeszilva. 

Körülményesen leírta: L ie g el, Kenntniss der Pfiatimen, II. 130. 
O b e r d i e c k , Ilhstr. Handb. der Obstk. Y[. 151, 

Prince császárringlója. 
(Reine-Claiiíle impériale; Princos Kaiserreinoclaude.) 

Amerikából származik. Downing szerint, Prince, faiskolafulajdonos nyei'te 
a Zöld ringló magvárói, Flushingban, az Üj-York államban. Öjtóvesszejét 
1871-ben kaptam Öberdiecktól, Jeinsenből. Gyakran termett már nálam is. 
ügy gyümölcsei, mint növényzetéről ítélve hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, elég nagy; színre és alakra nézve sokat 
hasonlít a Denniston sárga szilvájához, többnyire tojásdad gömbalaku; szára 
rövides vagy középhosszú, középvastag, finoman szőrös; vágánya sekély és 
lapos; bőre finom, vékony, áttetsző, értével a gyümölcsről könnyen lehámoz
ható, színe szárgás-zöld vagy zöldes-sárga, a bőr ahil áttetsző, zöldes és 
sárgás csíkokkal jelzett; húsa zöldes vagy sárgás-zöld, finom, gyöngéd csak-
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nem olvadó; leve bö, igen czukros, csaknem oly kellemes-íztí, mint a Zöld 
ringló. I. rendfi vagy csaknem kitünöleg I. rendű, csemegegyümölcs. lírik 
aug. második felében. — Fája vignövésfi, egészséges, edzett és kedvező vi
szonyok közt igen termékeny. 

Körülményesen leíi-ták: Mas , Le Verger, YI. 39. a 20-dik sz. alatt. 
0 b é r d i c k, llhistr. Handb. dcr Obstk. VI. 261. 

Sharp császár-szilvája. 
(Impi'riale do Sharp; Sharp.s Kaisorpflaume.) 

Származásáról csak annyi bizonyos, liogy Angolországban lépett a vi
lágba: de arra a kérdésre, liogy mikor? hol? és kivolt az a Sharp, a kinek 
nevéről elkei'esztelték? a gyümölcsészek nálam meglevő munkáiban feleletet 
nem találok sehol. Ojtóvesszejét 1870-ben kaptam Oberdiecktól, Jeinsenböl. 
Nálam is több ízben termett már. Gyümölcseiről is, növényzetéről is teljesen 
meggyőződtem, hogy fajom valódi és, bárha szinre és, alakra nézve hasonlít 
is a Victoria királynő szilvához, nem azonos evvel, hanem teljesen önálló faj. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, középuagy vagy legalább jóval kisebb 
mindig a Victoria királynő szilva; alakja zömöktojásdad; szára rövides 
vagy középhosszú, szőrös, rozsdafoltos; vágánj'a lapos; bőre elég vékony, 
a gyümölcsről ennek értével könnyen lehámozható; színe vílágosvörös, éppen 
mint a Victoria királynő szilváé; hamva ritkás, kékes; húsa aranysárga, nem 
mindig és mindenütt magvaváló, sugaras, tömöttes; leve elegendő, czukros, 
de nem mindig oly kellemesizü, mint a Victoria királynő szilva. 1. rendű, néha 
pedig csak II. rendű csemegegyümölcs. Fája egészséges, edzett és elég ter
mékeny. 

Körülményesen leirták: L i e g e l , Kenntniss der Pflaunieyi, III. 63. 
0 b e r d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. VI. 137. 
Royer, Annál, de poiiwl. VII. 63., de ez utóbbi 

leirása mellett közölt szines kép, nem hű képe a fönebbinek. 

Szent-Katalin szilva. 
(Saínte-Catheritie; Gélbe Catherinenpflaume.) 

Származása régi, bizonytalan. Ojtóvesszejét 1874-ben Oberdiecktól, Jein
senböl és a Simon-Louis testvérektől, Plantiéresból teljesen egyezőleg kap
tam meg. Több ízben termett már nálam is a próbafán: de kielégítő termést 
még egyszer sem adott. Fajom valódisága azonban kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is középnagy ; alakja tojásdad, szára felé 
szembetünőleg összeszűkülő; szára középhosszú, csupasz, sűrűn rozsdafoltos; 
vágánya lapos, csak a gyümölcs hegye 'felé mélyed be a gyümölcsbe; bőre 
kissé vastag és szívós, elejénte zöldessárga; értével homályos sárga; napos 
felén gyöngéd kékes rózsaszínnel belehelt vagy pettyezett; hamva ritkás 
fehéres; húsa sárga, finom, tömött vagyis húsos; leve bő, igen czukros, gyön
géden savanykás, igen kellemesizü. I. rendű csemege- és aszalványnak ki-
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tűnő gyümölcs. Érik septemberben. Fája elég vígnövésü, egészséges, edzett 
és kedvező viszonyok közt elég termékeny. 

Körülményesen leírták: Bavay, Jbinal. de poniol. ü l . 6.5. 
Mas , Le Verger, VI. 89, a 45. sz. alatt. 
L i e g e 1, Kenntniss der P/laiimen, II. 182. 
Ober.dieck, Jllustr. Handb. der. Obs/k, III. 331. 

Szüzpiros szilva. 
(Vírg'iiialo :i frnit roiigo; Rotlio Juiigferpflanme.) 

Származása régi, bizonytalan. Ojtóvesszejét 1871-ben kaptam Ober-
diecktól, Jeinsenböl. Gyakran virágzott mái' nálam is: de gazdagon kötődött 
gyümölcsei mindig ellinllottak idő előtt. Nyirkos földre volna szüksége, hogy 
gyümölcsözhessék: de ilyent nálam hasztalan keres. Növényzetéről Ítélve 
hiszem, hogy fajom valódi. 

Gyümölcse, a leírások szerint, középnagy; alakja sokat hasonlít a 
Szent-Katalin szilvához; szára rövid, szőrös, rozsdafoltos; vágánya lapos 
és nem mély; bőre vastag és szívós, szép sárga; napos oldalán piros szep-
lökkel inkább vagy kevésbbé sűrűn behintett s gyöngédebb pirossal is befut
tatott; hamva ritkás, kékesfehér; hnsa sárga, finom, tömött; leve bő, igen 
czukros, igen kellemes fűszeresízíí. I. rendű csemegegyümölcs. Érik septem
berben. 

Körülményesen leírták: Di t t r ích , Handb. der Obstk. II. 289. 
L i e g e 1, Kermtniss der Pflawnen, II. 269. 
0 b e r d i e c k, Illustr. IIa7idb. der Obstk. III. 461. 

Van Mons piros szilvája. 
(Keíno-Claiide rouge Van Mons; Van Mons Kiinigspflaurae.) 

Mas Alfonz szerint. Bérré ur nyerte magról, Brüsselben s Van Mons 
terjesztette el. Ojtóvesszejét 1868-ban kaptam a Van Mons kertből, Belgi-
nmból. Csakhamar termőre fordnlt nálam is. Fajom valódisága kétségtelen. 

Gyümölcse, a leírások szerint is, nagy vagy jókora nagy, hegyénél 
lapostalpn, szára felé összeszűkülve tompán végződő; szára középhosszn, igen 
szőrös és rozsdafoltos; vágánya sekély és lapos; bőre vékony, világos bar
náspiros; hamva elég sűiű, kékesfehér; húsa sárgás vagy sárgásba és néha 
zöldesbe is játszó fehér, íinom sugaras, lágy; leve bő, czukros igen kellemes
ízű. 11. rendű csemegegyümölcs. Érik aug. közepétől aug. végéig; hűvösebb 
tájakon sept. elejéig is eltart. — Fája mérsékeltnövésü, de egészséges és 
edzett; korán és igen bőven tei'mő. Vesszei igen merevek; gyümölcse ért 
korában magától is könnyen lehull a fáiól. 

Körülményesen leírták: Mas, Le Verger, VI. 27. a 14-ik sz. alatt. 
L i ege l , Kenntniss der Pflaitinen, III. 134. 
Jahu , J/liisir. Uandb. der Obstk. III. 447. 
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Walter szilvája. 
(Pnme de Walter; Walters Pflaiiine.) 

E jeles szilvát Walter. fökertész nyerte magról, Alteuburgban, (Szász-
Alteiilmrg') és Lange, iskolataiiácsos kezdette elterjeszteni. Ojtóvesszejét 
1880-ban kaptam Ottruba}' Károly, törvényszéki elnök, bai'átonitól, Ai'ad-
ról. Nálam is teremhetett volna már: de kötődött gyümölcseit mindig le
legelték idő előtt a kártékony rovarok. Fajom valódisága azonban kétségtelen. 

Gyümölcse, jókora nagy, mint a Zöld lingló; alakja két végén kissé be
lapított gömbalaku ; szára középhosszú, szőrös, rozsdafoltos ; vágánya lapos 
de elég szembetűnő ; bőre vékony, de szívós, értével sötétpiros vagy csak
nem fekete; hamva sűrű, világos kékes; hasa sárga, puha, olvadó; leve igen 
bő, igen czukros, igen kellemesízű.. Magva nem mindenkor válik el jól a hú
sától. I. rendű csemegegyümölcs. Erik nálunk az alföldön aug. első felében; 
hűvösebb tájakon sept. elejéig is eltart. — Fája elég vígnövésű, egészséges, 
edzett és tei'inékeny. 

Körülményesen leírta: übei'dieck, Illustr. Handb. der Obstk. VIT. 143. 

Zöld datolyasziiva. 
(Prune datte verte ; Grüne Dattelzwetsche.) 

Származása bizonytalan. Liegel, a ki először írta le, Grátzból kapta 
e fajt fönebbi név alatt. Hazánkban is több helyt található. A hetvenes évek 
elején, Budáról, hamis név alatt került hozzám s akkor még azt hittem, hogy 
névtelen magyar faj. Tanulmány czéljából küldöttem róla ojtóvesszőt a 
Simon-Ijouis testvérek gyümölcstelepére, Plantiéresba is, kérve ezen telep 
igazgatóját, hogy azon esetre, ha ismeretlen fajnak bizonyulna előtte is; 
nevezze el Magyar sárga datolya szilvának, (Datte hongroise jaune): hanem 
biz' ott nem tanulmányozták előbb, hanem azonnal bevették az általam aján
lott név alatt gylijteményökbe*) Most már határozottan meggyőződtem, hogy 
fajom nem ismeretlen a gyümölcsészet irodalmában; mert a német gyümöl-
csészek közül, fönebbi zárjel közt kitett, német név alatt, többen is leírták. 

Gyümölcse, a leírások szeiint is, jókora nagy; alakja szabálytalan 
hosszú és karcsú tojásdad, hegye felé is összehúzódó, de mégsem oly hosszan, 
mint szára felé; szára rövides vagy középhosszú, szőrös, rozsdafoltos; vá
gánya csak egy sötétebb vonal által jelzett; bőre vékony, de szívós, csak
nem áttetsző, zöldes-sárga, napos oldalán elég sárga és néha gyöngéd piros 
pettyekkel vagy szeplőkkel behintett; húsa sárgás- vagy néha zöldes-fehér, 
finom, tömöttes, csaknem olvadó; leve bő, igen czuki'os, gyöngéden savany
kás, igen kellemes, fűszeresízű. I. rendű csemegegyümölcs. Erik sept. hó
ban. — Fája elég vígnövésű, egészséges, edzett, de nem mindenütt ter
mékeny. 

Körülményesen leírták: Liegel , KennUúss der Pflaumen., II. 116. 
Oberdieck, Jlbistr.Handb. der Obstk. VII. J17. 

és mások. 

*) Lásd „Guide praticiue eot." 163. lapján, 
33 
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Zöld ringló. 
(Eeine-Claudo ancienne; Grosso grüne Eeineclaude.) 

Száimazása régi, bizoiij-talan. El van terjedve miiideiiíelé a világon, a 
hol szilvafát tenyésztenek. Hazánkban is, a nemesel)b szilvafajok közt, a 
Beszterczei szilva ntán ez a faj van legjobban elteijedve. Nem is nevezlieto 
nri kertnek az, a liol a gi'ümölcsfák közül a Zöld ringló fája hiányzanék. 
Nagy ideig a Zöld ringló volt a befőzésre legkeresettebb sziíva: most már 
számos szilvafaj vetekedik vele e tekintetben, sőt tiil is szárnyalja. Aszalványa 
egyike a legíinoniabb aszalványoknak. A kik a nagyon édes szilvákat szeretik ; 
édesebb szilvát a Zöld ringlónál nem is találhatnak. Olyan ennek a leve, 
mint a kellemesen fűszeiezett cznkor szörp. ( = Syrup.). És ez a tulajdon
sága nagy hátránya a Zöld ringlónak; mert a kártékony rovarokat ez által 
csalogatja magához és ezek a fáján mntatkozó minden termést idő előtt 
le szoktak pusztítani.- Nálam 20 év alatt csak kétszer volt kielégítő tei'més 
a Zöld ringlóííikon. Terméketlen a fája, de nem azért, mintha nem kötné 
jól és nem birná fölnevelni gyümölcseit: hanem azért, mert gyümölcseinek a 
rovarvilágból sok az ellensége. A hol kevés a kártékony rovar; ott megér
demelné, hogy aszalásra és kivált pálinkafőzésre nagyban elszaporítsuk és 
tenyészsznk a Zöldringlót; mert ott bizonyái'a egyike lesz legtermékenyebb 
szilvafajainknak. 

Gyümölcse nagy: de, ha fája. túlságosan meg van rakva gyümölcscsel, 
apró marad ő is; alakja gömbölyded, száras végén laiiosra nyomott; szára 
i'övid, vastag, szőrös, rozsdapettyes; vágánya lapos; bői'e finom, vékony, csak
nem áttetsző; színe sárgás zöld; napos oldalán gyöngéd pirossal színezett 
vagy csak pettyezett és szeplözött; húsa zöldessárga, finom, áttetsző, sugaras, 
tömöttes, de csaknem teljesen szétolvadó; leve igen bő, szerfölött czukros, igen 
kellemes ffíszeresízü. Kitünőleg 1. rendű csemege és háztartási gyümöl(;s. 
Erik nálam aug. 1-sö felében; hűvösebb tájakon september elejéig is eltart. — 
Fája mérsékelten növő, de nagyra képes fejlődni, igen edzett és kedvező 
viszonyok közt rendkívül termékeny. 

Körülményesen leírták az általam ekkoráig fölemlegetett gyümölcsészek 
többszö)' idézett müveikben valamennyien. Honi nyelvünkön Dr. Entz Ferencz 
ismertette bőven és kedélyesen a „Kertészeti füzetek" czimű nmnkája XEI. 
18—25. lapjain. 

é. CSERESNYEFÉLÉK. 
a) Cseresnyék. 

Bordán halyagja, ( = Guigne de Bordán; Bordan's Herzkirsche.) Gyü
mölcse nagy, tompa szívalaku, pirossal gyakran annyira színezett, hogy sárga 
alapszíne alig látszik ki; húsa sárgás, lágy. I. rendű csemegegyűmölcs. Érik 
a cseresnyeérés 11-dik hetében. — Fája kuszáltnövéstí, egészséges, edzett 
és igen termékeny. 
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Körülményesen leirta: Oberd ieck , Ilhistr. Handb. der Obstk. Hl. 97. 
Büttner kései ropogósa, ( = Bigarreau rouge tardif de Büttner; Butt-

ner's spíite rotlie Knorpelkiische.) Gyümölcse nagy, két végén, de különösen 
száras végén belapított, magas gömbalaku ; színe piros ; luisa sárgás, tömött 
és ropogós. I, rendű csemegegyümölcs. Erik a cseresznyeérés V-dik hetében. 
- Fája elég vígnövéstí, egészséges, edzett és termékeny. —Körülményesen 
leirta. Oberdieck, Illustr. Handb. der Obstk. III. 489. és mások. 

Coburgi korai fekete, ( = Nőire hative de Coburg; Coburger Maiherz-
kii'sche.) Gyümölcse kisded vagy középnagy, tompa szívalaku, barnapiros, teljes 
értével fekete; húsa sötétpiros, gyöngéd vagy lágy. I. rendű csemegegyü
mölcs. Erik a cseresznyeérés I. hetében, — Fája egészséges edzett és igen 

•termékeny. — Körülményesen leírta: Obérd i eck, Illustr, Handb. der Obstk. 
III. 51. Mas, Pomol. générale XI. 123. — Honi nyelvünkön: Dr. E n t z 
F e r e n c z. Kert. füzetek, XIII. 71. 

Dönnissen sárga ropogósa, (== Bigorreau jaune de Dönnissen; Dönnis-
sen's gélbe Knorpelkirsche.) Gyümölcse nagy, gömbölyded szívalaku, szép 
szalmasárga; húsa sái'gás, tömött és kissé roppanós, I. rendű csemege- és 
háztartási gyümölcs. Befőzésre igen keresett. Erik a cseresnyeérés V-dik 
hetében. Fája vígnövésü, egészséges, edzett és igen termékeny. 

Elton, ( = Cerise d' Elton; Eltonkirsche.) Gyümölcse nagy vagy jókora 
nagy; hegyes szívalaku ; szalmasárga alapszínű, mely azonban gyöngéd piros
sal csaknem teljesen el van^ takarva; húsa inkább lágy, mintsem ropogós, 
I. rendű csemegegyümölcs. Erik a cseresznyeérés Ill-dik hetében. — Fája 
vígnövésü, elég edzett, igen termékeny. — Körülményesen leirta: Ober
dieck, Illustr. Handb. der Obstk. III. 105. és sokan mások is. 

Dr. Entz feketéje, (== Baltavári ökörszem.) Gyümölcse nagy, tompa 
szívalaku, majdnem tiszta fekete; húsa sötétvörös, a lágy és kemény közt 
ugy szólván a középet tartja. Erik a cseresznyeérés III—IV-dik hetében. I. 
rendű csemege- és háztartási gyümölcs. — Fája vígnövésü, egészséges, igen 
edzett, rendkívül termékeny. Körülményesen leirta: „Baltavári ökörszem" 
név alatt Dr. E n t z F e r e n ez Kert. Füzetek, XIII. 74—79. lapjain. Miért 
neveztem el Dr. E n t z f e k e t é j é n e k ? E kérdésre bőven megfeleltem e 
munka III. kötetének 104—112-dik lapjain. 

Esperen ropogósa, ( = Bigarreau d'Esperen ; Esperen's Knorpelkirsche; 
Grosse Brinzessin Kirsche.) Gyümölcse nagy vagy igen nagy, kissé tompa 
szívalaku; sárga alapszíne gyöngéd pii-ossal csaknem teljesen eltakart; húsa 
bágyadt sárga, tömött; I. rendű csemegegyümölcs. Erik a cseresznyeérés 
IV-dik hetében. —• Fája vígnövésü, egészséges, edzett és igen termékeny. 
— Körülményesen leirta : O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. VI. 51. 
és III. 125. és sokan mások is. 

Fekete sas, ( = Aigle noir; Schwarzer Adler.) Gyümölcse középnagy, 
néha nagyobb is; tompa szívalaku, fekete; húsa lágy, sötétpiros; I. rendű 
csemegegyümölcs; érik a cseresznyeérés IV. hetében. Fája egészséges, edzett 
és igen termékeny. Körülményesen leirta: Oberdieck, Illustr. Haridb. der 
Obstk. III. 471. és mások. 

Fromm halyagja, (=•- Guigne de Fromm; Fromm's Herzkirsche.) Gyümöl
cse nagy vagy jókora nagy; magasnak látszó, tompa szívalaku, fekete; húsa 
sötétpiros, kissé tömöttes, de nem ropogós. I. rendű csemege és háztartási 
gyümölcs. Erik a cseresznye-érés III. hetében. — Fája vígnövésü, egészséges, 
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edzett és igen termékenj'. — Köi'ülméiiyeseu leirta: 0 b e r d i e c k, lllustr. 
Handb. der Obstk. III. 63. 

Geritiersdorfi nagy. (=BigaiTeau de (lermei'sdoif; Germersdorfer grosse 
Kirsclie.) Gyümölcse nagy vagy igen nagy; alakja gömbölyded, vagy tojás
dad szívalaku; szine elejénte világos piros; értével barnás vagy csaknem 
feketés piros; hnsa világospiros, tömöttes, csaknem roppanós; 1. i'endü cse
mege-, háztartási és piaczos gyümölcs; érik a cseresznyeérés V-dik hetében. — 
Fája egészséges edzett, igen termékeny. — Körülményesen leirta: Oberdieck, 
lllustr. Handb. der Obstk. VI. 331. 

Glocker óriása, ( = Baltavári ökörszem.) Gyümölcse nagy vagy igen 
nagy; alakja tompa szívalaku; szine bizonytalan sárga, piros pettyekkel oly 
sűrűn behintett, hogy az alapszin alig itt-ott tűnik ki tisztán; húsa fehéres
sárga, tömött, ropogós. I. rendű csemege-gyümölcs. Erik a csei'esznyeérés 
IV-dik hetében. — Fája egészséges, edzett, de nem mindenütt termékeny. 
Körülményesen le van irva Baltavári ökörszem név alatt a „Gyüm. és kony
ha-kertészeti fűzetek'" 1881. évf. 257—258. lapján. Hogy miért neveztem el 
„Glocker óriásá"-nak? E kérdésre bőven megfeleltem e munka Ill-dik köte
tének 104—112. lapjain. 

Heintze korai cseresznyéje, (Heintzen's frühe Herzkirsche.) Gyümölcse 
középnagy, néha nagyobb is; tompa szívalaku, fekete; hnsa sötétvöröslágyas; 
I. rendű csemege-gyümölcs; érik a cseresznyeérés kezdetén. —Fája vígnö-
vésű, egészséges, elég edzett és termékeny. Körülményesen leirta: Oberdieck, 
lllnstr. Handb. der Obstk. VI. 299. 

Jaboulay ropogósa, (Bigarreau Jaboulay.) Újdonság. Gyümölcse nagy, 
szívalaku, sötétpiros; hnsa nem eléggé tömött ari'a nézve, hogy i'opogós 
cseresznyének neveztessék. I. rendű csemege-gyümölcs; érik a cseresznyeérés 
Il-dik hetében. Fája vígnövésű, egészséges, edzett és termékeny. Röviden jel
lemezte a Guíde pratique a 16-dik lapon. 

Korkoványi. Hazai cseresznye faj; ajánlat mellett kaptam Keszthelyről. 
Nálam még nem termett. 

Korponai fekete ropogós. Ez is valószínűleg hazai cseresznye faj.Kor-
pon'a cseresznye-termő hely. Ott ezt a fajt tartják legszebbnek és legjobb
nak, így mondta azt nekem Grellnet N. mérnök öcsém, a ki számonn-a Kor-
ponán lakó szülei kertéből, ojtóvesszökben megküldötte e fajt. 

Krüger halyagja, (=• Guigne de Krttger; Krűger's Herzkirsche.) Gyü
mölcse nagy: gömbölyded-szívalaku, feketéspiros: húsa sötétvörös, lágy; I. 
rendű csemege- háztartási és piaczos gyümölcs; érik a cseresznyeérés Ill-dik 
hetének vége felé. Fája egészséges, edzett és igen termékeny. Körülménye
sen leirta: 0 b e ]• d i e c k, lllustr. Handb. der Obstk. III. 67. 

Marienhőhe szépe, (Belle de Marienhőhe; Schöne von Marienhöhe.) 
Gyümölcse középnagy vagy jókora nagy, szívalaku, fekete; húsa sötétvörös, 
tömöttes, de lágy; I. rendű csemege-gyümölcs; érik a cseresznyeérés Ill-dik 
hetében. Fája vígnövésű, egészséges, edzelt és igen termékeny. Leirta: 
L u c a s, lllustr. Handb. der Obstk. Íll. 57. 

Mückebergi nagy, ( = Műckeberger grosse Kii'sche). Gyümölcse igen 
nagy; tompa szívalaku ; fekete; húsa sötétvörös, tömött csaknem roppanó; 
I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érik a cseresnyeérés Vl-dik heté
ben. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett, igen teimékeny. Aszalásra és 
befőzésre kitíinő. Tudtommal, körülményesen még senki sem irta le. Ober
d i e c k csak röviden szól felőle „Pom. Notizen" cziniü munkája 190. lapján. 



517 

Nagy fekete ropogós, ( = Gros bigarreau noir ; Grosse schwarze Knov-
pelkirsclie.) Gyümölcse kedvező évjáváskor nagy, máskor csak középnagy; 
alakja szabálytalan, tompa-szívalaku; feketeszinü: Imsa feketés-vörös, tö
mött, de nem oly kemény, mint némely másfajta ropogós cseresznye; I. 
rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érik a cseresznyeérés VI. hetében. 
Fája erőteljes, edzett, igen termékeny. Körülményesen leirta : Oberdieck, 
lllustr. Handb. Jer Obst/.-. 111. 89. és mások. 

Nagy herczegnő, ( = Grosse Prinzessin Kirsche). = Esperen ropogósa. 
Nyárs-ardói fekete. Hazai cseresznyefaj. Sárosmegyében, Nyárs-Ardó 

vidékén van elterjedve. Nálam még nem termett. Beőr Kálmán barátomtól, 
Eperjesről kaptam meg a fajt ojtóvesszőkben. 

Püspök-cseresznye, Keszthelyről ajánlat mellett küldöttek meg hozzám, 
mint igen nagy, ropogós cseresznyét. Nálam még nem termett. 

Paulisi nagy. Török Géza, birtokos, barátom Káinóról küldötte meg e 
fajt, mint igen nagy és jó cseresznyét, mely Panlis, aradmegyei község szőlő
hegyén magról keletkezett egy odavaló szőlö-tnlajdonosnál. Nálam még nem 
termett. 

Schneider kései ropogósa, ( = Sclmeiders spate Knorpelkirsche). Gyü
mölcse igen nagy, mint a (-ierniersdorfi vagy a Mückebergi nagy cseresznye; 
két végén tompa tojásdad, gyakran ])edig szívalakn, sötét cseresznye-piros, 
teljes értével csaknem feketés; húsa sárgás-pirosas, tömött, roppanós; I. 
rendű csemege- és háztartási gyümölcs; érik a cseresznyeérés V-dik heté
ben. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett, igen termékeny. 

Körülményesen leirta : 0 b e r d i e ck, lllustr. Handb. der Obstk. VI. 339. 
Spitz halyagja. (=^ Spitzen's Herzkirsche; Guigne de Spitz.) (-íyümölcse 

nagy. de gyakran csak középnagy; alakja tompa szívalakn, fekete; húsa 
sötétpiros, lágy, csaknem olvadó; I. rendű csemege- és háztartási gyümölcs; 
érik a cseresznyeérés Ill-ik hetében. — Fája egészséges, edzett és termé
keny. — Körülményesen leirta: Oberdi ek, Illiistr. Handb. der Obstk. III. 71. 

Szucsai fekete ropogós. Ih'banek, mint terjesztésre méltó, felső-magyar
országi cseresznyefajt küldötte meg Oberdiecknek : hanem Oberdieck azonos
nak találta a fönebb jellemzett Nagy fekete ropogós cseresznyével. Ojtó-
vesszejét Balogh Ágost, kanonok-plébános, tisztelt barátomtól Kocskóczról 
kaptam. Nálam még nem termett. 

Zeisberg cseresznyéje, ( = Bigarreau de Zeisbérg; Zeisbergische Kir
sche). Oberdieck szerint, bizonyos Zeisberg nevű birtokos nyerte magról, 
Werningerode környékén; helyes magyar neve tehát Zeisberg cseresznyéje 
és nem Zeisbergi (cseresznye, nnnt mások után, kezdetben én is neveztem 
volt. Gyümölcse igen nagy; tompa szivalaku, fekete-bania, később teljesen 
fekete ; húsa sötétvörös, tömöttes és nem egészen lágy; I. rendű csemege-
és háztartási gyümölcs; érik a cseresznyeérés IV-ik hetében. — Fája egész
séges, edzett, igen termékeny. Nehéz, agyagos földben nem díszlik jól. — 
Köriilményesen leirta: Oberd ieck , lllustr. Handb. der Obstk. VI. 31. 
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b) Meggyek vagy meggyfélék. 
Chatenay szépe, (=• Belle de Cliatenay; Cliatenay's Scliöne.) Gyümöl

cse nagy, gömbölyded vagy csaknem szivalakn, éltével világospiros vagy 
csaknem élénk skarlátpiros; liusa pirosba játszó feliér, áttetsző, leves, czuk-
ros, gyöngéden savanykás; I. rendű csemegegyümölcs ; érik jul. végén aug, 
elején, — Fája mérsékeltnövéstí de egészséges, elég edzett és termékeny. 
Nem növekedik nagy fává. — Köi'ülményesen leirta : J a li n, lllustr. Handb. 
der Obstk. III. 179. és mások. 

Eugénia, (— Impératrice Eugénie.) Gyümölcse nagy, két végén belapí
tott szabálytalan görabalaku, sötétpiros; luisa rózsaszin, csaknem olvadó; 
leve bö, cznkros, gyöngéden savanykás. I. rendű csemegegyümölcs; érik a 
cseresznyeérés Ilí-dik hetében. — Fája mérsékelt vagy csaknem lassú nö
vésű, de egészséges, edzett és rendkívül termékeny. Körülményesen leirta : 
O b e r d i e c k , lllustr. Hmidb. der Obstk. VII. 31. — Mas, Le Ver^er, 
VIII. 5. az 1-sö sz. alatt. 

Hortensia királynő, ( = Reine Hortense; Königin Hortensia.) Gyümöl
cse nagy vagy igen nagy, tojásdad-gömbalakn, gyöngéd cseresznyepii'os; liusa 
bágyadt sárga, kissé tömöttes, de lágy, leves, czukros, alig észrevehető gyöngéd 
savanynyal. I. i'endű csemegegyümölcs; érik a cseresznyeérés IV-dik heté
ben. — Fája vígnövésű, egészséges, edzett, elég termékeny. 

Kései amarella. ( = Amarelle tardive; Spate Amarelle). Piros meggy. 
Gyümölcse középnagy, gömbölyded, világos-piros, értével vérvörös; húsa fe
héres, áttetsző; lágy, leves, elejénte csípős, értével üdítő savanyu. I. rendű 
csemege- és háztartási gyümölcs; érik a cseresznyeérés III—IV. hetében. — 
Fája elég vígnövésű, egészséges, edzett és elég termékeny. Körülményesen 
leirta: J a h n , lllustr. Handb. der Obstk. III. 541. és mások. -

Királyi amarella, (== Königliche Amarelle.) Éppen olyan, mint a meg
előző vagyis a Kései amarella, de ennél jó két héttel előbb érik és fája ter
mékenyebb. Körülményesen leirta: J a h n , lllustr. Handb.der Obstk. ü l . 533. 

Korai Hortensia, ( = Reine Hortense hative.) A Hortensia királynő 
magvárói nyerte Mortillet, franczia gyümölcsész. Mindenben egyezik anyjá
val ; mert annak külső és belső tulajdonait mind átöröklötté : de jó két hét
tel előbb érik, mint a Hortensia királynő és ennél termékenyebb. Nálam 
azonban valószínűleg vidékem mostoha viszonyai folytán sokat virágzik, de 
keveset terem. Rövid jellemzését közli a Gui'de pratique a 28-ik lapon. 

Kőszemű meggy. Mikép a nem rég elhalt békés-csabai ügyvéd. Vilim 
János, az én gyümölcsészeti törekvéseim lelkes támogatója, a ki nekem e 
fajt gyökeres sarjakban küldötte meg, egyik levelében értesít: Csabán na
gyon el van terjedve. Jókora nagy, tompa szívalaku fekete meggy ez : de 
a „kőszemfí"-nevezetet, a mint látom, csak az éretlen gyümölcse érdemelné 
meg; mert ért korában húsa tömöttes ugyan, de lágy és élénk savanyú; 
érik a cseresznyeérés Vl-ik hetében. 

Löweni korai, ( = Hative de Louvain; Löwener Frühkirsche). Gyü
mölcse nagy, két végén belapított gömbalaku, barnapiros; értével csaknem 
fekete; húsa sötétvörös, lágy, csaknem olvadó, igen leves, czukrossavanyú. 
I. rendű csemegegyümölcs; éiik a cseresznyeérés Il-ik hetében. — Fája 
elég vígnövésű, egészséges, edzett és elég termékeny. Körülményesen le-
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irta: O b e r d i e c k , lllustr. Handb. der Obstk. \l. 149. és Mas, Poiiwl. 
générale, XI. 69. 

Mindszenti meggy, (= f'erise de la Toussaints; Allerlieiligen Kirsclie). 
CTyüniölese kicsi és élénk savanyu, mint a közönséges meggy; szine olĵ an 
piros, mint az Amarellák vagy piros meggyek szine. Nem egyszeri-e. hanem 
apródonkint érik. Fája akkor virágzik, a mikor már a cseresznyetélék csak
nem mind leértek, tehát körülbelül jnlius derekán. Virágait arasznyi hosszú, 
lecsüngő fürtökben hozza. A fürtön a virágok apródonkint nyílnak ugy annyira, 
hogy mikor az utolsó virágok nj'ílnak; akkor már az első virágokból piros, 
érett szemek is találkoznak a fürtön. A különösséget kedvelöknek való ez 
csak! — Körülményesen és hosszasan leirta: Ob é rd i e ck, lllustr. Handb. der 
Obstk. VII. fii. 

Nagy Gobet, ( = (rros Gobet; Grrosser Gobet.) Gyümölcse nagy, két végén 
jól belapított gömbalaku, rövidszárú, sárgával árnyalt élénkpiros; húsa sár
gás, lágy, igen leves, elejénte csak oly savanyu, mint a közönséges meggy; 
de értével czuki-os-savanykás. I. i'endü csemege- és háztartási gyümölcs; érik 
a cseresznyeérés IV. hetében. Fája lassunövésü, igen sűrűn elágazó; ked
vező viszonyok közt igen termékeny. Nálam évenkint csak itt-ott látni rajta 
egy-egy szemet.— Körülményesen leirta: Oberd ieck , lllustr. Handb. der 
Obstk. III. .543. és mások. 

Oignies-i apátnő, (=Abbesse d'Oignies.) Valószínűleg újdonság. Leírását 
még nem találom'sehol. A „Guide pratique" 21. lapján csak rövid jellemzése fordul 
elő. Gyümölcse elég nagy, gömbölyded, rózsaszín píros, de nálam sötét-piros. Húsa 
sárgás, leves, czukros-savanykás; I. rendű csemegegyümölcs; érik jul. közepe 
táján. — Fája vignövésü, edzett, igen termékeny. 1869-ben kaptam e fajt 
Reutlingenből. Valódi-e fajom? még kérdéses előttem; mert a „Guíde pra
tique" jellemzésével nem egyezik jól. 

Oraniai piros, ( = Carnatiou; Rotlie Oranien-Kirsclie). Gyümölcse nagy, 
gömbölyded, két végén inkább vagy kevésbbé belapított; böi'e áttetsző, vilá
gos piros; húsa fehéressárga., lágy, leves, czukros, csaknem minden savany 
nélkül. Ez a legédesebb meggy! I. rendű csemegegyümölcs; érik a cseresz
nyeérés IV—V-ík hetében. — Fája egészséges, edzett és termékeny. Körül
ményesen leirta: Oberdieck, lllustr. Handb. der Obstk. III. 17.5. és Mas, 
Le Verger, VIII. 9'. a 44-ík szám alatt. 

Ostheimi meggy, (---Griotte d"Ostheím;Ostheimer'-Weichsel.) Gyümölcse 
középnagy, néha nagyobb is, gömbölyded, fekete; húsa sötétpiros, lágy, igen 
leves, czukros üdítő savanynyai. I. rendű csemegegyümölcs; érik a csei-esz-
nyeérés IV-ik hetében.— Fája lassunövésü és inkább cserje, mintsem fa; 
gyöksarjakról szaporítják: igen termékeny. Honi nyelvünkön leírta:Dr. En tz, 
kert. füzetek, XIIT. 105. és a következő lapokon. Külföldi gyümölcsészek 
műveiben mindenütt olvasható már körülményes leírásban. 

Pándi meggy. Valószínűleg hazai faj. A gyümölcsészet lelkes barátja, 
a nem rég elhalt tisza-büdi birtokos, Oláh Károly 1873-ban küldött hozzám 
egy csomó gyökhajtást e szép és nagy, .tompa szívalaku, fekete meggyről, 
melynek húsa teljes éi'ett korában igen kellemes, czukros-savanykás; I. rendű 
csemegegyümölcs; érik a cseresznyeérés IV-ik hetében. Befőzésre alkalma
sabb, mint a közönséges meggy. — Fája gyöksarjakról szaporítható, jókora 
nagy fákat nevel s ágai nem oly lelógok, mint a közönséges meggy-faágai; 
levelei nagyok, mint a cseresznyefa levelei. 
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Planchury. Gyümölcse nagy vagy igen nagy; szívalaku, elejénte világos 
piros, értével csaknem élénkpiros; linsa sárgásfehér, gyöngéd, csaknem olvadó; 
leve igen bö, igen czukros, gyöngéd sa '̂anynyal emelt, igen kellemesízfí; 
kitünöleg 1. rendű csemegegyümölcs; érik a cseresznyeérés VI—Vll-ik heté
ben. — Fája mérsékeltnövésü, kedvező viszonyok közt egészséges, edzett és 
igen termékeny. Nálam rövidéletű;' hamar megsínyli a vidékemen uralkodó 
nagy szárazságot és forróságot: de, a míg fiatal és van ereje, itt is gazda
gon terem. Körülményesen leirta: Oberdieck, llhstr. ííandb. der Obstk. 
VII. 45. Mas, Le Verger, VIII. 61. a 29. sz. alatt. 

Spanyol meggy, ( ^ Spanischer Weichsel.) Ilyen név alatt hazánkban is 
majd mindenütt a cseresznyemeggyeket vagy édes meggyeket, kivált a fekete 
színűeket nevezik: de sok helyt a közönséges piros meggyeknek is ezt a 
nevet adják. Hái-om ízben is meghozattam e fajt Oberdiecktól, de mindig 
csak piros meggyet kaptam, mely nagyobb ugyan a közönséges meggynél, de 
ízre, érés-idöre nézve ,mitsem különbözik tőle. 

Váltvaérő, ( = Cerise de Folger; Folgerkirsche.) Gyümölcse nagy vagy 
jókora nagy, néha nűndkét sarkán, néha csak a száras végén belapított gömb-
alaku, értével bársonyfekete vagy sötétpiros; húsa gyöngéd, pirosas; leve 
igen bö, czuki'os, gyöngéden savanykás, igen kellemes ízű. Kitünöleg I. rendű 
csemegegyümölcs; érik a cseresznyeérés III—IV. hetében. — Fája gulaalak-
ban nő fölfelé, egészséges, edzett és szerfölött termékeny. Körülményesen 
leirta: O b e r d i e c k , Illustr. Handb. der Obstk. III. 155. Mas, Le Verger, 
VIIÍ. 21. a 9. sz. alatt. 



FÜGGELÉK.*) 
I. 

Mire való az a sok gyümölcsfaj? 
E kéi'dést részint gúnyolódva, részint szánakozólag, nem egyszer vetik 

föl hazánkban, azok ellenél)en, a kik a fajokat gyűjtik; mert a laikusok annak 
sem czélját, sem liasznát nem birják felfogni. 

Jelen éi-tekezésem tárgyául készakarva választám e kéi'dést, hogy — 
a mennyire tőlem telhetik — megvilágosítsam azt; mert országos szégyennek 
tartom, ha akadnak még napjainkban is, a kik e kérdést fölvetik és oly 
hebehurgyán oldják meg, mint azt a laikusok megoldani szokták. 

A gyümölcs nemcsak táplálék: hanem, mint csemege, egyúttal fény
űzési czikk is. 

A táplálékot mindenkinek, a ki anyától született, meg kell szereznie; 
mert táplálék nélkül, a föld hátán senki meg nem élliet: de a fényűzési 
czikket bizvást nélkülözheti mindenki; mert a nélkül a földön nincs veszélyez
tetve a megélhetés. 

A biblia szerint isten az embert boldogságra teremtette: de, mert vét
kezett az ember; isten arra kárlioztatá öt, hogy arcza verítékével keresse 
kenyerét, táplálékát. 

Es az ember nem tekinté ezt büntetésnek; meit a munkában, a 
munka szeretetében olyan kulcsot adott neki a Teremtő, melylyel az elveszett 
boldogság kapuját, csak akarnia kell, ismét kinyithatja. 

Álidőn aztán az ember arcza verítékével megkereste táplálékát és így 
megélhetése a földíin már biztosítva volt; keresni kezdette az elveszett bol
dogságot és oda törekedett, hogy táplálékát minél kevesebb fáradsággal 
szerezhesse be és minél változatosabbá tehesse azt; mert magára nézve az 
életet kellemessé tenni csak így remélhette. 

Megízlelte a folyamok, tavak és tengerek lakóit és sokat azok közül 
igen jónak talált; megízlelte az erdők, mezők szelíd- és vadállatait, meg
ízlelte a lég madarait és sokat azok közül is igen jónak talált; megízlelte 
a gyümölcsöző fák ezer és ezerféle gyümölcseit és azok közül is egyiket 
jobbnak találta mint a másikat. 

A hol aztán a vizek lakóihoz könyyen hozzáférhetett: igyekezett vál
tozatossá tenni táplálékát az által, hogy ma egy, holnap már másféle vízi-
állatot kerített asztalára. A hol a szelíd és vadállatokhoz juthatott el könnyű 
szerrel, ott a fajok sokaságában válogatott, és ugy tette változatossá táp-

*) Két kérdésre igyekszem itt, tőlem telhetőleg megfelelni, a mely kérdéseket több
ször hallottam fölvetni s hiszem, hogy ez után is többször fognak még fölvetni. 
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lálékát. A hol az anyatermészet élvezhető g-yümölcsöket termő fákat bősé
gesen nevelt, ott az ember legkönyebbiMi juthatott el a változatosnál vál
tozatosabb táplálékhoz, melyből, a fákról, szóra sem érdemes fáradsággal 
gyűjthetett magának elegendőt nemcsak ott, a hol soha sincs tél, hanem 
még a mérsékelt földöv alatt is, tavasztól kezdve egy ujabb tavasz beálltáig. 

Idöjártával aztán annyii'a is mégszerette az ember a gyümölcsöző fákat, 
hogy, a hol csak megtelepült a föld hátán és olyanokat helyben nem talált, 
maga igyekezett azokat távolabb vidékről átplántálni s lakóhelye körül 
elszaporítani. 

Aztán évezredek lefolyása alatt, annyira is megszokta az ember a vál
tozatosságot táplálékában, hogy, ha csak egyetlenegy táplálékra volna folyvást 
kényszerítve, — mint van pl. a tormába esett féreg is, — boldogtalannak 
érezné magát a föld hátán. 

A változatosság kedvelése most már vérébe gyökerezett tulajdona lön 
az embernek ugy annyî -a, hogy a nélkül az életet nem is tudná magának 
elképzelni. 

Arra való tehát az a sok gyümölcsfaj, hogy — a mit az életben foly
vást keresünk — megtaláljuk abban a változatosságot. 

Az ízlés, még a táplálékban is annyiféle, a hány ember van a föld 
hátán, sőt még ugyanazon egy emberben is, az élet különböző szakai szerint, 
különbözőképen változik az meg. Másféle táplálék kedves a gyermeknek és 
egészen másféle a meglett embernek vagy az öregeknek is. A mely gyümölcsöt 
gyermekkorunkban a gyümölcsök netovábbjának tartottunk, azt meglett korunk
ban szánakozó pillantásra sem tartjuk méltónak. Az egészséges ember más
féle táplálékra vágyakozik; másféle táplálék után eped az is, a kit cserben 
hagyott az egészség. 

A gyümölcsész, a ki szenvedélylyel gyűjti sokaságát a gyümölcsfajoknak, 
oda törekszik, hogy gyűjteményében kiki föltalálhassa a saját ízlésének meg
felelő gyümölcsöket; oda törekszik, hogy a fajok sokaságából kitanulja: melyek 
a sok közül azok, a melyek vidéke viszonyai közé legjobban beillenének, a 
melyek gyümölcseik jósága mellett legvigaliban nőnek, legtöbbet teremnek? 
szóval, a melyeknek nagyban való tenyésztése legtöbb jövedelmet hajthatna 
saját vidékének és igy a vidék jóllétében, közvetve édes hazánknak is? 

Nem vétkezik-e tehát hazája ellen az, a ki ama szánakozva vagy gúnyosan 
fölvetett kérdés állal, hogy: „Mire való az a sok gyümölcsfaj":"' kedvét szegi 
mindazoknak, a kiknek módjuk volna fajokat gyűjteni és tehetségök is volna 
gyűjteményükben hasznos tanulságokat szerezni és hátrahagyni nemzetük 
számára? 

Kinek volna kedve olyan dologba kezdeni, a minek értékét, becsét sokan 
nem birják vagy nem akarják elismerni? kinek volna kedve olyan dologba 
fogni, mely által igyekezetéért nemhogy dicséretet arathatna, de sőt szánalom 
vagy gunytárgyának teszi ki magát? 

Abban a kérdésben, hogy „Mire való az a sok gyümölcsfaj ?" szerintem, 
sokak részéről a gyümölcsész étnek tudatlanságból való kicsinylése és meg
vetése van kifejezve. 

Sajnos, hogy még napjainkban is sokan akadhatnak honfitársaink közül 
olyanok, a kik kicsinylőleg szólimk a gyűmölcsészetről, melynek áldásos 
voltáról a müveit világ minden nemzete meg van mái' győződve. 

Németek, francziák, angolok itt Európában és Észak-Amerika művelt 
népei ugy tekintik a gyümölcsészeket, ezeket a szerény napszámosokat, a kik 
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a gyümölcsészetet müvelik, ugy — tekintik, mondom, mint a kik az emberi nem 
liálájára legérdemesebbek, és méltán ; mert ezek szerény munkájukkal nemcsak 
a jelennek használnak, lianem még a jövendő nemzedékek jóllétének elő
mozdítására is törekszenek. 

Illő dolognak tartom tehát, hogy mi is, — ha a müveit nemzetek sorába 
akarunk tartozni, — oda törekedjünk, hogy a mi nem volt ekkoráig, legyen 
legalább ezután minél több gyümölcsésze a magyar hazának. Ne kérdezzük, 
hogy „Mire való az a sok gyümölcsfaj ?" hanem mindenkit, a kit isten a 
gyümölcsészet szenvedélyével megáldott, buzdirsunk, lelkesítsünk arra, hogy 
igyekezzék minél több gyümölcsfajt összegyűjteni, megismerni és tanulmá
nyozni, szóval, magát szakértő gyümölcsészszé kiképezni. 

A gyümölcsészet haszonhajtóvá, a jóllét egyik forrásává csak akkor 
válhatik, ha a haza minden egyes vidékére nem egy, hanem több gyümölcs-
ismerő is jut, a kik a gyümölcsfajok sokaságából, türelemmel folytatott 
tanulmány után ki tudják választani azokat, a melyeket saját vidékükön, 
legnagyobb haszonnal lehet tenyészteni. 

Addig, a mig nem lesz minden egyes vidéknek szakértő gyümölcsésze, 
hiába való, üres beszéd marad az, hogy csak kevés, de jó fajt igyekezzünk 
nagyban tenyészteni. 

Ki áll jót érte, hogy azok a gyümölcsfajok, a melyeket nagyban való 
tenyésztési'e melegen ajánlanak nekünk olyan gyümölcsészek, a kik messze 
laknak tőlünk, — nem lesznek-e a mi vidékünk sajátos viszonyai közt meddők 
vagy értéktelenek? Hogyan tudjuk meg, hogy a tőlünk messze lakó gyiniiöl-
csészek által nagyban való tenyésztésre ajánlott fajok közül, melyeket vegyük 
be azon kevés faj közé, a melyeket vidékünkön legnagyobb haszonnal lehetne 
tenyésztenünk? Hiszen munkájában csaknem valamennyi gyümölcsész más
más fajokat emleget föl olyanok gyanánt, a melyek átalános elterjesztésre 
is méltók ugy annyii-a, hogy már csak ezen, általános elterjesztésre ajánlott 
fajok száma is olyan nagy, hogy abból a vidékünkre való kevés fajt még a 
legjártasabb gyümölcsész is csak akkor volna képes helyesen megválasztani, 
ha előbb valamennyit, vidékünk viszonyai közt is kijn-óbálta volna! Akarjuk 
— nem akarjuk, rá vagyunk tehát szorulva, hogy még azt a kevés, de biztos 
haszonnal tenyészthető faji is, a melyeket vidékünkön nagyban akarnánk 
tenyészteni, az ilyenekül ajánlott sok faj közül előbb majgunk tanuljuk ki ; 
mert csak akkor kezdhetünk aztán biztos siker reményével a nagyban való 
tenyésztéshez. 

Ne beszéljünk tehát kicsinylőleg a gyümölcsészetrői és a gyümölcsészek 
munkájáról; ha azt akarjuk, hogy hazánk fiatalsága közül mindazok, a kiket 
isten a gyümölcsészet szenvedélyével megáldott, kedvet kapjanak fajokat 
gyűjteni és magukat szakértő gyümölcsészekké kiképezni! Hiszen meg vau 
írva ebben a munkában, melyet a gyümölcsészet egyik, melegkeblü bai'átja a 
magyar gyümölcsészet Bibliájának keresztelt, hogy: 

„A gyümölcsészet egy, áldással teljes tudomány. Olyan, mint a szeretet 
vallása, mely az egész világot boldogítni s keblére ölelni törekszik." És 
„Szent és áldott a gyümölcsész munkája, mert ö avval oda törekszik, hogy 
letörölje, — habár csak részben is, — az'emberiség homlokáról azt a verítéket, 
melyet annak izzadnia kell, hogy a földön megélhessen." 

Ha aztán többen is akadnak, a kiket e lélekemelő tudat a gyümölcsészet 
tanulmányozására ösztönöz; a kik ugy a hazai, mint a kültöldről egyszer már 
behozott gyümölcsészeti kincseket mind összegyűjteni, hitelesen föntartani és 
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elterjeszteni igyekszenek; mennyi haszon liáramlik ebből a magyar házára? 
ki tudná azt kiszámitni? 

Hiszen eddig gyümölcsészeti tekintetben valóságos adófizetői voltunk a 
külföldnek! 

Ojtványért, ojtóvesszőért, sőt még gyümölcsért is mennyi pénz vándo
rolt ki eddig a hazából?! Képzelni Is sok az! 

Legyenek csak egyszei' elegendő számmal szakértő gyümölcsé-
szeink, a kiknél folyvást készen kaphassuk mindazt, a miért eddig 
külföldre szorultunk; bizonyos, hogy akkor nem maradunk adófizetői a 
külföldnek; bizonyos, hogy akkor minden vidéknek ki lesznek mutatva 
azon fajai, a melyeket ott eladás végett, nagyban és biztos liaszon-
nal tenyészthet mindenki: de az is bizonyos, hogy kevesen fogják megelég-
leni azt a néhány, pénzelő gyümölcsfajt, hanem azok mellett, saját használa
tára tenyészteni fog kiki még más fajokat is, a melyek neki itt vagy ott, 
különösen megtetszettek. — Kinek jutna eszébe valakit a miatt kárhoztatni, 
hogy asztalát nem egy, hanem többféle gyüm.ölcscsel akarja földíszíteni í 
hogy a nélkülözhetleii mellett, mint ártatlan fényűzési czikket, többféle 
gyümölcsfajt is igyekszik magának beszerezni? Hiszen ugy volt az kezdet
től fogva és ugy is leszen világvégeiglen, a niig ember él a földön, hogy 
egyiknek egy, másoknak más, százaknak és ezreknek száz és ezer gyümölcs
faj tetszik és tetszhetik meg! 

Milyen szerencse és haszon lesz az a hazára nézve, ha mindenki föl
találhatja és készen kapiiaija itt, benn, a hazában mindazon gyümölcsfajt, a 
mi neki tetszik, a mire sóvárog, és nem kell többé a végett, pénzeért is, 
idegen országban kuncsorogni. 

Mindazon gyümölcsfaj, — legyenek bár ezek hazaiak vagy külföldről 
ideszármazottak, — a melyeket már itthon is, hiteles kézből vagy ennél, 
vagy annál a gyümölcsészünknél be lehet szereznünk, együtt véve olyan élő 
töke, mely évről-évre kamatozni fog a hazának és nem, — -mikép eddig — 
az idegeneknek. 

Becsüljük meg ezt a tökét, ezt a kamatozó kincset és mindazokat, a 
kik számunkra e kincseket megőrzik, és ne ócsároljuk többé azt a sok 
gyümölcsfajt! 

Isten nem ok.nélkül teremtette és állitja elő még napjainkban is a 
gyümölcsfajok sokaságát és sokféleségét. 

Áldás ez a sokféleség az emberre nézve, a ki hiába keresi a földön a 
valódi, az állandó boldogságot; mert azt nem találja itt meg soha! Áldás ez 
az emberre nézve, a ki oda van utalva, hogy a változatosságban keresse és 
igyekezzék föltalálni azt, a mi neki kellemessé teszi a földön a megélhetést. 

A ki gúnyolódva beszél arról, a mit Isten adott az embernek, hogyan 
kívánhatja, liogy része legyen Isten áldásában? 

A ki méltó akar lenni Isten áldására; becsülje meg az Isten áldását és 
ne kérdezze többé, hogy: „Mire való az a sok gyümölcsfaj ?" 



II. 
Van-e jogosultsága az irodalomlDan az „Oltani" szó mellett 

az »Ojtani" szónak! 
Sokszor merült már föl ez a kérdés. 
írók, nyelvészek, tudósok fáradoztak megfejtésén : de, ngy látszik, még 

máig sincs eldöntve. 
E kérdésben még ma is két tábor áll egj'mással szemközt, - az ,,igen"-t, 

és a „nem"-et mondók tábora. 
Az egyik tábor, — és ez nem tisztán csak gyümölcsészekböl álló tá

bor, — a mellett kardoskodik, hogy a régi »Oltatn« szó mellett, az irodalom
ban nincs jogosultsága az „ojtani" szónak 

A másik tábor, — és ez már tisztán a gyümölcsészek tábora, — „igen"-
nel íelel e kérdésre. 

Szerény magam is ez utóbbi táborhoz tartozom és, mert ide tartozom, 
bárha a nyelvészet tudományában a laikusok közé számítom magamat, köte
lességemnek tartom eme, tisztán nyelvészeti kérdésben is, álláspontom iga
zolni, „igen" szavazatom miértjét elmondani. 

Jogosan megvárhatják ezt tőlem mindazok, a kik a gyttmölcsészetben 
az én nyomdokaimat akarják követni; de megvárhatja az a jó, magyar 
olvasó közönség is, mely az irodalom terén kifejtett gyümölcsészeti törek
véseimet olyan mértékben támogatta, a milyent álmomban sem mertem volna 
reraélleni. 

Boldogult orvos-doctor. Pólya József volt az, a ki az „Ojtani" szót 
gyümölcsészeti műszó gyanánt elfogadtatni a „Gazdasági Lapok"-ban először 
ajánlotta és a magyar gyüniölcsészet irodalmában, mi, az ő utódai, hűsége
sen használjuk is az „ojtani" szót, mint olyan műszót, melylyel egy, meg
határozott gyümölcsészeti fogalmat röviden, szabatosan, magyarosan vagyis 
minden magyar ember által megérthetöleg lehet kifejeznünk. Használjuk 
pedig e műszót különösen a hatvanas évek óta folyton folyvást, — tehát 
azon idő óta, a melytől kezdve hazánkban a gyümölcsészeti irodalom terén 
legélénkebb tevékenység kezdett kifejlődni; a mióta a gyümölcsészet ügye 
iránt legélénkebben kezd érdeklődni a nagy közönség is. 

Már maga ez a két évtized, mely alatt a magyar gyümölcsészek a 
hazai gyümölcsészet irodalmában századok mulasztását igyekeztek helyre
pótolni, unos-untig elég nagy idő arra, hogy polgárjogot követelhessen vagy 
legalább kérhessen magának az „ojtani" szó is, melyet, úgyszólván születése 
óta minden magyar ember megértett vagy gyümölcsészeti mimkáinkból tisz
tán megérthetett. 
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Orv. Dr. Pólya József az „ojtani" műszó érdekében a „Kertészgazda" 
1866. évi folyama 439—142. hasábjain szólalt föl utoljára. Ezen idő óta az 
„ojtani" szó használatáért csak azokat érhetné gáncsolás, a kik az „oltani" 
szót egészen mellőzni vagy ennek többféle árnyalatú értelmét is csupán az 
„ojtani" szóval akarnák kifejezni. Ezt azonban megkisérleni, tudtommal 
legalább, a gyflmölcsészek közül senki sem vakmerösködött. 

Irodalommal is foglalkozó gyümölcsész-társaim közül senkitől sem hal
lottam és nem is olvastam, hogy a „tüzet, meszet, tejet, szomjat s több e 
félét •poltani'-' kifejezést mellőzte vagy megtámadta volna és helyette a „tü
zet" is meszet is stb. »ojta7n« kifejezéssel élt volna. 

Nem tette ezt egyik magyar gyttraölcsész sem, és nem is fogja tenni; 
mert „tüzet ojtani" nem azt jelentené, a mit a „tüzet oltani" jelent, ha
nem annak éppen ellenkezőjét, t. i. a tüzet egyik helyről más helyi'e átvinni, 
elszaporítani és azt nevelni, mit pedig csak a szélvész szokott tenni, midőn 
házakat gyújt föl égő házak szikráival. 

Ha ilyen kifejezessek : „tüzet ojtani" meszet ojtani, szomjat ojtani stb. 
elöfoi'dulnak is a liaza némely vidékén, a nép nyelvében, a hol a szókat 
nem szokás megválogatni; a gyumölcsészet ii'odalmábau nem fognak előfor
dulni soha ; mert azoknak, a kik a gyümölcsészettel irodahnilag is foglal
koznak, a szókat megválogatni tudniok is, akarniok is kell. És, ha mégis 
akadna a gyümölcsészek közt olyan iró is, a ki mellőzné az „oltani" szót 
és a „lüzet is, meszet is stb. oltani" helyett „tüzet, meszet stb. ojtani" 
kifejezéssel élne ; annak eljái'ását méltán sujtliatná a kárhoztató szó. 

Elemezzük csak az értelmét ugy az „ojtani", mintáz „oltani" szónak! 
Mit jelent ez a szó : ojtani ? 
Mikép e munka I. kötetének lOfl-dik lapján olvasható; az ojtás „je

lenti azon eljárást, mely szerint egy élőfának vesszejéről lemetszett szemet 
vagy magát, a vesszőnek egy-két szemmel ellátott dai'abját ugy illesztjük 
egy, szintén élő s a beojtandó szem vagy vessződarabbal rokonnemű fára 
vagy ennek vesszeire vagy ágára, hogy az ott összeforradván, uj életet foly
tathasson s tovább növekedhessek." 

E meghatározás szerint tehát „ojtani" annyi, mint életet egy helyről 
más helyre átvinni és azt olyan mértékben és annyi felé elszaporitani, a 
milyenben és amennyi felé akarjuk. 

Jelent-e még egyebet is az „ojtani" szó? Mást, egyebet, semmit sem 
jelent. 

Mit jelent ez a szó: „oltani?" 
E kérdésre már nem lehet egyszerűen megfelelni; mert sokfélét je

lent, még pedig, — ugy a nép nyelvében, mint az irodalmi nyelvben, — 
egymással homlokegyenest ellenkező fogalmakat is. Részletezzük tehát a 
kérdést és vegyük bonczoló kés alá legalább azon példák főbbjeit, a me
lyekben az „oltani" szóval éltek az előtt, a mikor a gyümölcsészetnek ha
zánkban nem volt irodalma és élnek még ma is, a mikor már a gyumölcsé
szet irodalma is helyet kér az átalános irodalom soiompói között. 

Kérdezzük előbb is: mit értünk a „tüzet oltani" kifejezés alatt? Ért
jük azt az eljárást, mely szerint az élő tüzet annyi vízzel öntjük le vagy 
annyi földdel, homokkal vagy vizes lepedővel takarjuk el, hogy szűnjék tneg 
élni, aludjék ki, semnusüljön meg. 

Mit értünk a „meszet oltani" kifejezés alatt? 
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Éi'tjük azon eljárást, mely szerint a kiégetett s égetés után is kemény 
állapotban levő mészköre annyi vizet öntünk, liogy az elolvadjon, folyóssá 
váljék és aludjék meg, mint a tej. 

Mit értünk a „tejet oltani" kifejezés alatt? 
Értjük azt, hogy a fris, liig tejbe olyan anyagot teszünk, mely a tejet 

arra kényszeríti, hogy mega lnd jék , és szűnjék meg az ő könnyen folyós 
állapota. 

Mit értünk a „szomjat oltani" kifejezés alatt? 
Értjük azt, hogy valaki vizet, bort, sert vagy másféle folyadékot iszik 

azért, hogy szomjúságát m e g s z ü n t e s s e , m e g s e m m i s í t s e vagy e la l 
t a s s a . 

Sok példát lehetne még felhozni, a melyekben az „oltani" szó előfor
dul: de tárgyunk megvilágosítására, ugy hiszem, ennyi is elég. 

E szerint az „oltani" szó mindezen esetekben, az elaltatás, megalvás, 
megszüntetés, megsemmisítés fogalmának kifejezésére használtatott és hasz
náltatik most is. 

És ez eddig nagyon helyesen volt és helyes marad ezután is, hanem 
az már — az én szerény felfogásom szerint — sehogysem lehet helyes, hogy 
„oltani" szóval fejezzük ki azt is, a mi n e m a l v á s , m e g s e m m i s í t é s , 
i) a 1 á 1, hanem éppen ellenkezője annak, t. i. ébrenlét, élet és az é l e t 
n e k egy h e l y r ő l m á s h e l y r e v a l ó á t v i t e l e , s o k s z o r o 
s í t á s a . 

Helytelenül cselekszünk tehát; midőn „oltani" szóval fejezzük ki az 
élőfáknak oly módon való elszaporítását is, a mint azt fönebb, az „ojtás" 
szó által kifejezett fogalomnak körülírásában elmondottam. 

Miért használta eddig még az ojtás fogalmáiuik kifejezésére is ugy a 
nép, mint az irodalmi nyelv az „oltani" szót? Bizoiiyái-a csak azért, mert e 
fogalom kifejezésére, a magyar nyelv szavainak táiházában önálló, külön 
szót hasztalan keresett. 

Miért használják e fogalom kifejezésére az irodalomban még most is az 
„oltani" szót; amidőn már arra a gyümölcsészet magyar irodalma az „ojtani" 
szóban jó magyar hangzású, helyes szót talált föl és vett használatba? Azért 
mert a gyümölcsészet irodalmát nem vették és nem veszik észre vagy nem 
is akarják észrevenni; mert kícsínylik még arra, hogy az irodalom többi ága 
mellett helyet foglalhasson. 

Az „ojtani" szót azon fogalom kifejezésére használva, melyet annak a 
jelenkori gyümölcsészet irodalma szerint ki kell fejeznie, még a forradalom 
után következő legelső évben olvastam Tóthfalusy Miklós jeles munkájában, 
mely — ha jól emlékszem, (mert e munka azóta sem fordult meg kezeim 
közt) — a kertészet három ágáról a Gyümölcsészet, Konyha-kertészet és 
Virág-kertészetről értekezett és azóta ugyanazon fogalom kifejezésére folyton 
folyvást én is azt használom.*) 

Arról, hogy az „ojtani" szót helyesen és jogosan használtam, azon véle
mény-cserékből, melyeket e tárgyban, a „Kertészgazda" hasábjain, a hatva
nas években nyelvészettel is foglalkozó, jeles tudósaink, Fogarassy János és 

*) Meg kell i t t említenem, hogy ,,Gyümölcsészeti vázlatok" czimü munkámban és 
némely gazdászati közlönybon, a liová a gyümölcsészetröl értekezéseket küldöttem, az 
„ojtani" „ojtás" szók helyett, néha az „oltani" „oltás" szók fordulnak elö: de ez csak a 
betűszedők hibájából történt, a mit correotura alkalmával észre nem vettem. Kéziratom
ban az ojtás fogalmának, kifejezésére sohasem használtam az „oltani szót. 
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orv. dr. Pólya József közlöttek, teljesen meggyőződtem: de még inkább meg
győztek arról engemet azon okok, a melyeket, mint e tárgyról való elmél
kedésem eredményét, a fönebbiekben elmondottam. 

Biztat a reménység, hogy az „ojtani" szó, melynek ntját az elterjed-
hetésre irodalon)mal is foglalkozó gyiimölcsész-társaimmal együtt kifejtett 
igyekezetünk meglehetősen elegyengette eddig és fogja ezentúl is egyengetni, — 
hogy az „ojtani" szó, mondom áiég a nagy közönségnél is annyira ismere
tessé és használttá válik, hogy azt, még a szépirodalomban is, mindazon fogal
mak kifejezésére, a melyek által az életnek egy helyi'ől más helyre való 
átvitelét, elszaporítását szándékozunk kifejezni, széltére elfogadják. Biztat a 
reménység, hogy lesz idő, a mikor senki sem fog megütközni azon; ha regé
nyekben, elbeszélésekben ilyen formákat fog olvasni: .Tiszteljük az anyát, 
a ki a szivében élő, haza- és emberszeretetet gyermeke szivébe is beojtotta," 
vagy „Tiszteljétek a tanitót, a ki tanítványai szivébe szeretetet, a szépnek, 
jónak szeretetét igyekszik ojtani!" Nem fog az ilyen mondásokban használt 
„ojtani" szó fölött jnegbotránkozni senki; mert Indja, hogy a szeretetetnem 
azért ojtják egyik szivböl, a másikba, hogy az ott a ludjék, megsemmi
sül jön, mint elalszik, megsemmisül a tűz, melyet eloltottak: hanem azért, 
hogy tovább folytassa ott életét, hogy éljen ott ugy, a mint élt annak a szi
vében, a ki átojtotta. 

Szerény véleményem szerint, csak nyereségnek lehet azt tekintenünk, 
ha az irodalomban minden egyes fogalmat külön szóval fejezhetünk ki és 
pedig olyan szóval, a mely kizár minden kétértelműséget s a fogalmat, a 
melyet ki kell fejeznie, tisztán s szabatosan fejezi ki. És én ilyen szónak 
találom a gyümölcsészek által használatba vett „ojtani" szót is, melynek 
magyarsága a magyar nép nyelvében gyökei'ezik, melynek könnyű kiejtése, 
jó magyaros hangzása ellen csak azoknak lehet kifogásuk, a kik nyelvün
ket csak könyvekből és nem édes anyjuktól tanulták. 

Hogy az ,,o 11 a n i" szó mellett, melyet ekkoráig is, főkép csak a m e g-
s e m m i s i t é s , e l a l t a t á s fogalma kifejezésére használtunk és ezentúl is 
használni fogvnik, miért ne állhatna meg az „oj tani" szó is, melyet csakis 
akkor és arra használhatunk, a mikor az é l e t n e k egy h e l y r ő l más 
h e l y r e va ló á t v i t e l é t és e l s z a p o r í t á s á t a k a r j u k ki fe jezni? 
Olyan kérdés, a melyre én magamnak máskép nem tudok megfelelni, mint 
ugy, hogy „Megállhat biz' az!"*) 

Mindezeknél fogva, az „ojtani" szó, hivatkozva a gyümölcsészet irodal
mában átélt, harminczéves nuütjára is, ugy hiszem, én legalább, jogot köve
telhet arra, hogy az általa kifejezett íogalonu'a és fogalom árnyalatokra az 
irodalom minden ágában elfogadtassék; — a gyümölcsészet irodalmának pedig 
mely gyei'mek-ruháit magáról lehányni már is megkezdette, ugy hiszem, meg-
engediietíi már, hogy magának az irodalom többi ágai közt helyet kérhessen, 
a hol aztán az ö nyelve is a művelt emberek nyelvének tekintessék és ne 
gáncsoltassék. 

Ennyit tartottam szükségesnek a fönebbi kérdésben elfoglalt álláspon
tom igazolására elmondani. 

*) Legújabb időben az „ojtani" szót „ótani"-ra röviclitették. Vóloményem szerint ez 
már túlságos IJugát-ismus; hiszen az „ojtani" szót még az is könnyön kiejtheti, a ki 'ok 
születésekor nem vágták föl a nyelvét! Mire való tehát kiköszöriilni belőle a „j" betűt. 
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Aar-I fontos 
Aarer Ffundhirv, Aari fontos. 
Alihé de Venmont, Beuamont apát. 
Ahiié Edo/iard,-EivBxi apát. 
Aehrenthal 
A/.exmidrina, Bivort Alexandvina. 
Alexnndrine Bioort, Bivort Alexaiidrina. 
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Awtmle M'uinard, Mignard Ágost. 
Avrjii.Hine Lelieiir, Lelieur Agosta. 
Augustusi nagy 
Augustusi szines 
Avncat Allard. Allard ügyvéd. 
Avranches-i csíkos . . . . 
Árpás körte 
Bachelier, Bachelier vajoncza. 
Bachelier vajoncza, 318. sz. . 
Bachelier'.1 BnUerlnrn, Bacholier vajoncza. 
Bara mlnister, 349. sz 
Barna hájkörte 
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Barry . 3 8 3 
Bavay kobakja 38t 
Bavay'.i Fla.scheithirn, B vay kobakja. 
Beaumont apát 384 
Belga barát körle 385 
Belga királyné emléke . . . . H85 
BeŰc apré.í Noel, Karácsonyi vajoncz. 

„ et Bonne, Manna kolmár. 
„ d'Ecnlly, Ecully szépe. 
„ du Fignier, Figuieri szép. 
„ de Jarnar, Fulvia. 
„ de Jnil/et, Júliusi szép, 
„ de Noiil, Karácsonyi vajoncz. 
„ SHcée. Szép czukor-körto. 

Bellis-nme cVauionme, Legszebb őszi. 
„ d'été, Legszebb nyári. 
„ d'Iiiver, Legszebb téli. 

Benoist vajoncza . . 385 
Benoisl's Butterhirn, Benoist vajoncza. 
Béranger, 350. sz 159 
Bergamolte Ci-an.mne, \ TT X 

„ de Ci-ésane,l 
„ douhle, Nagy bergamot. 
„ Fortunée, Fortunáta. 
„ Herlrieh, Hortrich bergamotja. 

d'hiver \ Húsvéti bergamot. 
„ de P&r/nesjf *̂  
„ ronge. Piros bergamot 
„ Sannier, Sannier ber araotja. 
„ Sóidat, Húsvéti bergamot. 
„ de Slryeker, Stryeker bergamotja. 
„ tardire, Manna kolmar. 
„ de Toui-iiay, Tournay-i bergamot. 
,. von Sonler.1, Soulers-i bergamot. 

Besi de Chaumonlel, Chaumonteli vadoncz. 
„ „ „ panaché, Chaumonteli 

csikós vadoncz. 
„ Dubost, Dubost vadoncza. 
„ de Monligny, Montigny vadoncz. 
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Lap 
Ifesi nmsqué, Muskotályos vadoncz. 

„ de Sainl-Waasl, Saint-Waasti vadoncz. 
Beurré d'Amanüs panaché, Amanlis csikós 

vajoncza. 
„ Antoinetle, Antónia vajoncz. 
„ d'Aienhery, Arenberg vajoncza. 
„ dea Avguslins, Belga barát körte. 
„ Bachelief, Bachelier vajoncza. 
„ Benoi.ll, Benoist vajoncza. 
„ du Bns, Dubu-s vajoncza. 
„ Brásiui, Brassai vajoncza. 
„ de Caen, Oaeni vajoncz. 
„ Colmar, Kolmár vajoncz. 
„ de Conitz, Conitzi vajoncz 
„ Ourteí, Dingler. 
„ Delpien-e, Delpien-e. 
„ Dubuüson, Dubuisson .vajoncza. 
„ Dumont, Dumont vajoncza. 
„ Dumovlier, Dumortier vajoncza. 
„ d''Jinij/iien, Kolmár vajoncz. 
„ de Fevrier, Februári vajoncz. 
„ Frangois Veress, Veross vajoncza. 
„ de Ghélin, Ghelin vajoncza. 
„ Gilles, CfiUes vajoncza. 
„ Oouhault, Goubault vajoncza. 
„ Hajfner, Hafl'ner vajoncza. 
„ d'jiarde^qjoiit panaché, Hardenpont 

csíkos vajoncza. 
„ des Ilantes-Vii/nes, Angersi ízletes. 
„ de Hemplienne, Wi t te János. 
„ Henkel, Honkel vajoncza. 
„ Henri Conrcelle, Courcelle vajoncza. 
„ d'kiver, Chaumonteli vadoncz. 
„ de H llande. Hollandi vajoncz. 
„ Jalais, Jalais vajoncza. 
„ de Koninck, líoninok vajoncza. 
^ Kossuth, Kossuth vajoncza 
„ Ladé, Ladé vajoncza. 
„ de LassaUe, Angersi ízletes. 
„ Luizet, Luizet vajoncza 
„ Montgeron, Montgeroni vajoncz. 
„ Navez [?i, Nemours berezeg. 
„ de Niieltes, Nivellesi vajoncz. 
„ NuUelle, Nemours herozeg. 
„ des Orpheüns, Arenberg vajoncza. 
„ de Palandt, Palandt vajoncza. 
„ Quetelet, Dingler. 
„ de Samoyeati, Samoyeau vajoncza. 
„ de Saint-Aulierl, Saint-auberti vajoncz. 
„ de Scheidweiler, Sclieidweüer vajoncza. 
„ Slein, Stein János. 
„ Super/in, Legfinomabb vajoncz. 
„ vert d'été, Nyári zöld vajoncz. 
„ „ tardif, Kései zöld vajoncz. 

"„ Te'wettéren] Wettereni vajoncz. 
fíicolor d'hiver. Téli két?zinü. 
Birne von Brockwort Park, Brockwort-park-i. 
Bis- Curlet, Dingler. 
Bishops Thumb 386 
Bivort Alexandrina . . . . 386 
Bivort Iván, 281. sz 21 

Lap 
BiiiorCs Sclmiahhirn, Bouvier orvos. 
eiecker körtéje, 32á. sz. . . . 107 
Bleckers meadow, Bleckor körtéje. 
Bodorsche Schvlbirne, Bodorfáié iskolai körte. 
Bodorféle iskolai körte, ^84. sz. 27 
Bon-Chretien Antoine Loriuier, Lormier körtéje. 
Bonne Charlotte, Jó-Sarolta. 

„ Lonise d'Avranches jHinar.hée, Avraii-
chesi csíkos. 

„ de Noel, Karácsonyi vajoncz. 
„ de Sonlers, Soulersi bergamot. 

Bordillon körtéje 887 
Bouvier hounjmestre, Bouvier polgárm.ester. 
Bouvier orvos, 3.53. sz 165 
Bouvier polgármester 387 
Bödiker's Butterbirn, Henkel vajoncza. 
Brassai Mari 388 
Brasssai vajoncza, 298. sz. . . . 65 
Brauné Svhmalzbirne, Barna hájkörte. 
Brockwort parki, 299. .sz. . . . 67 
Brockwort Park Pear, Broekwort-parki. 
Bron-ée d' Engláeii, Enghieui brouzoa. 
Bronzos Angoulémei herczegnö . . . 388 
Broom-parki, 329. sz i i7 
Brum Park, Broompark. 
BuUerbini <.on Arenberg, Arenberg vajoncza. 

„ von Meclieln, Malinesi vajoncz. 
„ von Montgeron, Montgeroni vajoncz. 
„ von Nivelles, Nivellesi vajoncz. 
„ von Wetteren, "Wettoreni vajoncz. 

Bürgermeister Bouvier, Bouvier polgármester. 
Caeni vajoncz 889 
C'alebasse de Bavay, Bavay kobakja 
Cappe Lajos. . ., • . . . . . 3 8 9 
Catherine Lamhré, Lambré Kata 
Chair a dame, Hölgyek körtéje 
Chambord grófnő 390 
CharnI koltnárja 390 
Chaumonteli csíkos vaJoncz . . 8 9 1 
Chaumonteli vadoncz, 314. sz. . 117 
Chere ü dame, ) TI-i i , . i " ^ , , , ' < Hölgyek korteie Vnere au.v dames ) "•' •' 
Chini kormos, 300. sz 59 
Choisnard 391 

°"'<"'i ) Manna kolmár. 
Volmar ancienne, ) 

„ Charni, Charni kolmárja. 
„ Darás, Darás kolmárja 
„ Beschamps, Arenberg vajoncza. 
„ d'été, Nyári kolmár. 
„ d'été (Mas) Hardenpont nyári 

kolmái'ja. 
„ d'hiver, Manna kolmár. 
„ de Jonghe, De Jonghe kolmárja. 
„ Josse-smel, Josse-smet kolmárja. 
„ Navez (?) Nemours hei'Czeg. 
I, „ Navez kolmárja. 
„ Ordinaire, Manna kolmár. 

Colorée d' Aoíit, Augustusi színes. 
Comte de Lamy, Dingler. 

„ de Paris, Párisi gróf. 
Comtesse Chambord, Chambord grófnő. 
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Coniízer DHllerbirn^ Conitzi vajoncz. 
Conltzi vajoncz . . . • 
Cornelis Dezső . . . . 
Courcelle vajoneza . . . . 
Courl-i/ueue d'hiver, Téli kiirtaszáru. 
Ci-assane, Kraszáii. 
Croom Park, Bi'oom Park. 
Csíkos Angouléme-i herczegnö . 

„ császár körte 
„ lapos borgamot 
„ nemes kolmár 
„ Vilmos . . . . 

Cumberlanri 
Oachy uri körtéje 
IJamenhh-ne, Hölgyek körtéje. 
Darás Cnhnar., DaraB kolmárja. 
Darag kolmárja, 301. sz 
Oavid 
Vaud íí' Angers, Angorsi D.lvid. 
Decaisne Henrik . . . . 
Deboutteville elnök, 296. sz. . 
Dejinj^, Defays esperese. 
Defayss Decliavlshirn, Defays esiierese. 
Defays esperese, 320. sz . . . . 
De Jonghe kolmárja 
De Joiiyhes Colnurr, De Jonglie kolmárja. 
Delehaye alelnök, 837. sz 
Delfosse Antal . . . . 
Délires d' Angers, Angersi ízletes. 

„ FiKerard, Everard ízletese. 
„ Fontaine, Grhelin vajoneza. 
f (/.' Hardenpont d' Angers, Angersi 
ízletes. 

Vélices de Nnghin, Naghin ízletese. 
„ de Tirlcmont, Tirlemonti ízletes. 

Delitsch hájKörtéje 
Oelpierre, 338. sz. . . . . 
Delpierré's Birne, Delpierre. 
Velphbie de 'l'ournay. Darás kolmárja. 
Désiré Cornétis, C'ornélis Dezső. 
Deux soeiir.i. Nővérek körtéje. 
2)ie Arenherq, Arenberg vajoneza. 
Die Enghien, Kolmár vajoncz. 
Die Chaumnntel, Chaumonteli vadoncz. 
Die Colmar, Manna kolmár. 
Die Crassane, Kraszán. 
Die Schwesterhirne, Nővérek körtéje. 
Diest Iván, 273. sz 
Dingler, 339. sz 
Dociew Andry, Andry orvos. 

„ Boncier, 33ouvÍ6r orvos. 
„ Lentier, Lentier, orvos. 
„ Trovsseau, Trousseau orvos. 

Doctor Bouvier, Bouvier orvos. 
„ Troiisseav; Trousseau orvos 

Doppelte BergamoUe, Nagy Ijergamot. 
Doyenné Defays, Defays espere.se. 

„ Flon ainé, Flon esperese. 
panaché, Csikós császár körte. 

Dubost vadoncza 
Dubuisson vajoneza . . . . 
Dubus vajoneza, 295. sz 

Lap 

S91 
392 
393 

393 
393 
394 
891 
394 
39Ö 
395 

61 
896 

896 
51 

99 
397 

133 
897 

898 
185 

o 
137 

398 
399 

49 

23 

399 

399 

31 
400 

Lap 
DHC de Nemours, Nemours herozeg. 
Duchesse d^Angoulhme bronzée. Bronzos An-

goulémei herczegnö. 
Duchesse d^Angovleme panachée, Csíkos 

Angoulvmei herczegnö. 
„ de Mouchy. Mouoliy herczegnö. 

Dumont vajoneza, 282. sz 
T)ainont^s Bídterhirne, Dumont vajoneza 
Dumortier vajoneza 
üumortiers Bxdterbirn, Dumortier vajoneza, 
Durieux-né . . . . 
Farig Eousselet. Korai pirók. 
F.aster Bergamot, Húsvéti borgamot. 
Ecully szépe, 2.'̂ 6. sz. . . . 
Edvard apát . . . . . 
KUsahe'h, \ 
Elisahetli de Manning. J Nina. 
Elisahel.li de Van Mons,) 
Emil Heiist, ) „ . _ ., 7-. •/ j-rj , \ Heys t Emil. Emve á liesjst. ) •' 
Emmurées-i vajoncz, 340. sz. . . 139 
Enghieni bronzos . . . . . 401 
Epinc d'été ponetnée. Pettyes tövis körte. 
J'/piscopalc, Püspök-csemege. 
Erzhiscliof I/ons, Hons érsek. 

„ Sibovr, Sibour érssk. 
Esperen uri körtéje . . . 401 
Esperens llerrenbirne, Esperen uri körtéje. 
Evgen Maisin, Maisin Jenő. 
Everard ízletese . . . . 402 
Februári vajoncz, 341. sz. . 141 
Febrvar-Butlerhirn, Eebruari vajoncz. 
Fideline . . 402 
Figuieri szép 402 
Flon esperese 403 
hlon^s Dechanlsbirn. Flon esiierese. 
Fondanle des Emnmrée-i, Emmurées-i vajoncz. 

„ de Malines, Malinesi vajoncz. 
„ de Noel, Karácsonyi vajoncz. 
„ du Panisel, Angersi ízletes. 
., Thvriol,, Thirriot vajoneza. 

Forlunáta, 276. sz. . . . 
Forlitnén die aUe) 

„ Deremmé 
„ Farmentier, ^ Fortunáta. 

de printemps, 
„ de Remme, I 

Franc-Real 
Franezia császári berezeg 
Franezia muskotály 
Franznsisc.he Muskateller, Franezia muskotály. 
Friihe Rousselet, Korai pirók. 
Fulvia, 348. .sz. . . . . . 145 
Fulvie, ) p^i^yja 
•Ftdvie Orégoire,) 
Fusée d'aiUomne, Őszi orsó körte. 
Gesckenk von Van Moiis, Van Mons ajándéka. 
Oestreifte jilatte Winlerbergamotte, Csíkos 

lapos bergamot. 
Ghelln vajoneza, 822. sz. . . . 103 
Ghelin's BnUerbirne, Ghelin vajoneza. 
Gllles vajoneza . 4 0 5 

84* 

u 11 

404 
404 
405 
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Lap 
Glram. . 406 
Oircjíe, Eheimsi pirók körte 
Crlückshirne, Fortunáta. 
GoiihauH, Goubault vajoncza. 
Goubault vajoncza. 3J2. sz. . . . 143 
Gonhaull's Butterhirne, Goubault vajoncza. 
Görbefáju körte, 283. sz. . . . 25 
Gráf Haller^s geripplt Birne, Haller gróf 

bordása. 
„ Lamy, Dingler. 
„ von Paris, Párisi gróf. 

Grand Amiral, Görbefáju körte. 
Grand Soleil 406 
Graslin. . . , . 4 0 
Grégoire Bordillon, Bordillon körtéje. 
Grégoire Henrik 40 
Grégoire Hubert, 283 sz. . . . 35 
Grégoire Ilon, 279. sz. . . ^ . . 17 
Grégoire Leó. 407 
Grégoire-né 408 
Grii- de Chin, Cliiiii kormos. 
Gros-Kohnar, Manna kolmár. 
GrossK Louise, Nagy Luiz. 

„ poire d'amaiide, Nagy mandula körte. 
„ scfíone JímghrJiinie, Szép hajadon. 
„ Sommer-BergamoUe. Nyári nagy 

bergamot. 
Grüne Sommerhuiterhim, Nyári zöld vajonez. • 

„ spiite Schmatzhirn, Kései zöld vajoncz. 
„ Tajelhirne Zöld csemege-körte. 

Gute CharloUe, Jó Sarolta. 
„ Graue, Jü szürke. 

Haagen vadoncza. 28 . . sz. . . . 33 
Baagen^- Wildling, Haagen vadoncza. 
Halfner vajoncza 408 
Jlafftier's Bulterhirne, Haft'ner vajoncza. 
Haller gróf bordása 409 
Hardenpont csikós vajoncza. . . 409 
Hardenpont nyári kolniárja. 321. sz. 101 
Hardenpont's Jríihe Colmar, y Harden-

„ frühzeilige Colmar, / 
pont nyári kolmárja. 

Henkel vajoncza. . . . 410 
Henri Decnisne, Decaisne Henrik. 

„ Grégoire, Grégoire Henrik. 
„ Ledocíe, Ledocte Henrik. 
„ Van Mons, Dingler. 

Hertrich bergamotja 41 i 
Bertrich's BergamoUe, Hertrich bergamotja. 
Herzag von Nemours, Nemours herezeg. 
Herzoyin von Moucliy, Mouchy herczegnö. 
Heyst Emil 4 U 
Hébe . ' . . . . . 4J0 
Héléne Grégoire, Grégoire Ilon. 
Hochfeine BuUerhirn, Legfinomabb vajoncz. 
Hollandi füge-körte. • 412 
Hollandi vajoncz 412 
IlolUindische BitUerhirn, Hollandi vajoncz. 

„ Feigenhirn, Hollandi füge körte 
Hons érsek 412 
Hopfenhirne, Komló körte 
Ho,ipice,d''Angers, Angersi szálló. 

Lap 
Hovey 413 
Hölgyek körtéje, 302. sz. . . . 83 
Hnhert Grégoire, Grégoire Hubert. 
Húsvéti bergamotte. 303. sz. . . . 6a 
Huyshe bergamotja. 304. sz. . . . 67 
Hnyshe''s BergamoUe, Huyshe bergamotja. 
Incomiue Van Mons, Van mons névtelenje, 
Jris Grégoire, l 'risz. 
I'risz, 3Ó5. sz. ()& 
Isahelle de Maieves, Izabella. 
Izabella, 306. sz. . . • : . 7 1 
Jalais vajoncza 413 
Jalonsie, Szűz körte. 
Jagerhirn, Vadász körte. 
Jamin.itte. . . . . . . l U 
Jean-haptUte Bivort. Bivort Iván. 

„ „ de DiesI, ) j ^ . ^ ^ ^ j ^ ^ ^ _ 
„ „ DediesI, ) 

Jean HewiUe, ^ 
„ de WiUe, \ Wit te János. 

Johan de WiUe,) 
Josse-Smet kolmárja. 3 2. sz. . . i6i 
Jó Sarolta. 307. sz 73 
Jó szürke. 414 
fuliusi szép, 308. sz 75. 
Kaiserlir/ier Prinz, Franozia császári herezeg. 
Karácsonyi vajoncz, 351. sz. . . . 161 
Karmin körte 415 
Kései zöld vajoncz. . . . . 415 
Kis Péter. 416 
Kis Viktorin. . . . . . . 4 1 6 
Kleine Pelershirn, Kis Péter. 
Kolmár vajoncz, 285. sz. . . . 29 
Komló körte. 416 
Koninck vajoncza. . . .- . . 417 
Korai pirók, 277. sz 13 
Kossuth vajoncza 417 

Vendée, Vendée-i ki-

Görbefáju körto. 

König^hirn ans dei 
rály körte. 

Kraszán, ;̂ 09. sz. 
KmmmhoH-Hirne, ) 
Kriimhohige Schmafzhirti ) 
La Savoiirense, Zamatos. 
La Sohticiide, Nyárig tartó. 
Ladé vajoncza, 331. sz 
Lade's 'Biitler/jirn, Ladé vajoncza. 
Lambré Kata. . . . . . . 
Langslielige 'BergamoUe, Kraszán. 
Leckerhissen von Angers, Angersi Ízletes. 
Ledocte Henrik 
Leglinomabb vajoncz 
Legszebb nyári 
Legszebb őszi . 

. téli . 
Lelieur Agosta, 292. sz 
Lentier orvos 
León Grégoire, Grégoire Leó 
I. Lipót emléke 
Louis Capite, Cappe Lajos 

„ Bosc, Montigny vadoncz. 
Louise-honne de priniemps, Tavaszi jó Luiz. 
Loriol de Harny, Barny körtéje. 

77 

i n 
418 

418 
419 
419 
420 
420 
43 
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Lormier körtéje 
Lőríncz kovács . • • • • 
Luizet vajoncza 
LuizeCs lititlerhirn, Luizet vajoncza. 
Madame Durieux, Durieux-né 

„ Orégoire, Q-régoire-né. 
„ Loriol de Barny, Barny-né körtéji 

Magherman 
Maisin Jenü 
Malinesi vajoncz 
Manna kolmár, H32. sz. . . 
Marmahinw, Manna kolmár. 
Marietta 
Marietta de MiUepieds, Marietta. 
Markhirne, Zamatos. 
Marshal V/ilder, Wilder marsai. 
Mas elnök, 272. sz 
MedaiUe d^été, Nyári érmes 
Mello bárónő, 833. sz 
Mpuris 
Mignard Ágost 
Miiii.itre Bara, Bara minister. 

„ Pij-mez, Pirmez minister. 
Monohallard • • . . . 
Monseigneur de.i Hon.i, Hons érsek. 

„ Sibour, Sibour érsek. 
Montgeroni vajoncz 
Montigny, Montigny vadonoz 
Montigny vadoncz, 834. sz. 
Montlaur-i Rajmond 
Mosselman tanácsos. 
Mouchy herczegnö. 385. sz. 
Muskotályos vadoncz. . . 
Miiller elnök. 336. sz. . . 
Naghin ízletese- . . . 
Nagy bergamot. 

r, LuiZ 
„ mandula körte. . . 

III. Napóleon. 
Napóleon III., I I I . Napóleon, 
Navez kolmárja. . . 
Nélis Anna 
Nemours berezeg, 299. sz. 
Neue Fidvie, Fulvia. 
Nina, 310. sz. . . . 
Nlveílesi vajoncz, 318. sz. . 
Noisette's Biitterhirn.) -vr i 
,T . ,, . < Nemours herozeg 
Noiselle vajoncza, ) " 
Noiweau Zéphirin, Uj ZepMrin. 
Nouvelle Fidvie. Tulvia. 
Nővérek körtéje, 819. sz. 
Nyári érmes. 

„ kalmár, 291. sz. 
„ nagy bergamot, 82ö. sz. 
„ tojás körte. 
„ zöld vajoncz, 323. sz. 

Nyárig tartó, 275. sz. 
Ondé PierreA-r^xi. v i . 
Onkel Pe'e,-, )P**«'" ^"'y'^' 
Orphélin d' linghien, Arenberg vajor.cza 
Osbanú nyári körtéje. 
Oshands Sommerbirne, Osband nyári körtéj 

Lap 
422 
422 
422 

423 
423 
4'24 
123 

^ 2 4 

125 
426 
425 

426 

426 

124 
427 
427 
129 
428* 
181 
428 
428 
429 
429 
430 

430 
481 

39 

79 
95 

97 
431 
41 

109 
431 
105-

9 

^82 

Lap 
O-íhands Smnmer, Osband nyári körtéje. 
Oslerhergamntte, Húsvéti bergamot. 
Ott. Ott körtéje. 
Ott körtéje ^ . . 4 3 2 
Ovyn Szerafin. 433 
őszi orsó-körte. 483 
Palandt vajoncza . . . . . 434 
Palandt^s Bjitterhirn, Palandt vajoncza. 
Passe-Colmar Francois, Wit te János. 

„ pcinai-hé, Csíkos nemes kolmár. 
Párisi gróf. 'i34 
Perdreau, Korai pirók. 
Petité poire de Pierre, Kis Péter . 

„ roussele/, ) jjijeij^gi pirók körte. 

„ tournaisienne, Tournay-i kis körte. 
„ Victorine, Kis Victorin. 

Péter bátya 435 
Pettyes tövis körte 435 
Piadelphia. 485 
Phillppe Ooes, Mello bárónő. 
Pirmez minister, 293. sz 45 
Piros bergamot 486 
Plantagenet 436 
Platté Butterhirn, Kraszán. 
Poete Béranger, Bóranger. 
Poire des chasseurs, Vadászkörte. 

„ de Chaumontel, Chaumonteli vadoncz, 
„ de Ci/pre, Korai pirók. 
„ Delpierre, Delpierre. 
„ Hii, Mello bárónő. 
„ de Ilouhhn, Komló körte. 
„ Livre de /' Aar, Aar-i fontos. 
„ (i' Oeiif, Nyári tojáskörte. 
„ de prince d^été, Hölgyek körtéje. 
„ de Seckel, Seckel körtéje. 
" t '^'"^ ""'"'"'l Nővérek körtéje. „ des soeurs, ) 

Pratt - 4 3 7 
Présent Van Mons, Van Mons ajándéka. 
Prénident Mas, Mas elnök. 
Président Deboutteoille, Deboutteville elnök. 

„ Mas, Mas elnök. 
„ Miiller, MüUer olnök. 

Prince de Galles, Huyslio bergamotja. 
„ imperial de Francé, Franczia császári 

herczeg. 
q/ Wales, Huyshe bergamotja. 

Proche le roi, Al-királynö. 
PticeUe, Szűzkörte. 
Funktirler Sommerdoni, Pettyes töviskörte. 
Püspökcsemege 487 
Quimperi vajoncz, 278. sz. . . . 15 
lialten-ícliwam, Kraszán. 
Uaymond de Montlaur, Montlauri Bajmond. 
Révész Bálint. 437 
Rheims-i pirók körte, 289. sz. . 87 
Romhányi hájkörte. 488 
Rothe Bergamotte, Piros bergamot. 
RoHsselet de Canelle, 

hátif. Korai pirókkörte 
de Rheims, Éhems-i pirókkörte. 

85 



534 

Lap 
HoiisseUt von Rheims, Ehems-i pirókkörte. 
líoiisselon, Eousselon körtáje. 
Rousselon körtéje, 3U. sz. . . . 81 
Rotjah Vendée, Vendée-i királykörte. 
Sabine. . « 438 
Saint-auberti vajoncz. . . . . 439 
Saint-Waasti vadoncz. . . . . 439 
Samoyeau vajoncza, 314. sz. . . . 87 
Saruoi/eau''s BuUerljini, Samoyeau vajonoza. 
Sannier bergamotja 410 
Scheidweiler vajoncza. 440 
Sc/nnahhirne von Deliísch, Dolitsch liájkörte. 
Schmelzeiide von Thhi-iot, Tliirrot vajoncza. 
&c/inne Zuckerhivn, Szép czukor körte. 
Schönsle Ilerhstbiine, Legszebb őszi. 

„ Sommerhivne, Legszebb nyári. 
„ Winlerhirne, Legszebb téli. 

Sdegnata 441 
Seckel körtéje. . . . " . . 441 
Seckel Binie, Síokel körtéje 
Seigiteur Uachy, Dachy iiri körtéje. 

„ (VKsiierev, Esperen uri körtéje. 
Seniis de Stevens, Stevena magoncza. 
Senateur Mosselman, Mosselman tanácsos. 
Hényi téli vajoncza, Sényi vajoncza. 
Sényi vajoncza, 3i6. sz i7l 
Sényfs Winterhiitlerhii-n, Sényi vajoncza. 
Séraphine Ocyn, Ovyn Szerafin. 
Sibour érsek, 3i5. sz . . . . 89 
Sommer-Colmar, Nyári kolmár. 

„ Eierhirne, Nyári tojáskörte. 
Sonnenhívn, Grand-Soleil. 
Soulersi bergamot 443 
Soitvenir de Leopold 1-er, I. Lipót emléke. 

„ de la reme des Belges, Belga királyné 
emléke. 

Sós körte 442 
Sleffen^s Oeneste-Bh-ne, Stevens magoncza. 
Stein János, •''27. sz 113 
Steven's magoncza 442 
Strycker bergamotja, 297. sz. . . ' 53 
Stryekei-'s BerijamoUe, Stryker bergamotja. 
Supreme de Quiynper, Quimperi vajoncz. 
Surpasse Meuris, Meuris. 
Szegény ember körtéje . . . . 448 
Székely bsrgamot, 35s. sz. . . . 169 

Szép czukorkörte 
Szép hajadon 
Szűz körte 
Tavaszi jó Luiz 
Téli kétszinU 
„ kurtaszáru 

' „ Vilmos . . . . 
Thirriot vajoncza, 328. sz. 
Tirlemonti Ízletes 
Tournayi bergamot, 274. sz 
Tortolen czukor körtéje 
Tournay i kis körte 
Triomphe d^Ardemiies, Thirriot vajoncza. 
Trousseau orvos 
Troiwée de Monliijni/, Montigny 
Uj Zéphlrin . . . . 
Uwchlan . . . . 

vadoncz. 

Lap 
443 
441 
444 
445 
445 
440 
446 
315 
446 
7 

446 
447 

447 

448 
44a 

Vadász körte 449 
Van Mons ajándéka 449 
Van Mons névtelenje 450 
Van Mons's Ui^ljekannte,^'Yaxí Mons névte

lenje. 
Van Tortolens Herhslzuckerhime, Tortolen 

czukor körtéje. 
Vendee-i kiráiy körte. 334. sz. . . 167 
Veress vajoncza, 326. sz. . . . Hl 
Vergoldele loeisse Herhutbutterbn-n, Aranyos 

császárkörte. 
Vérbélü körte. 317. sz 93 
Vice-Könií/in, Al-királyné. 
Vice-préxidoit Delehni/e, Delehaye alelnök. 
Virgouieuse (a franczia). . . . 450 
Weihnachtshirne, Karácsonyi vajoncz. 
Wetterener Pomernnzenhirne, Wottereni 

vajoncz. 
Wettereni vajoncz, 316. sz. . . . 9 1 
Wilder marsai . 4 5 1 
Wildling von Montigny, Montigny vadoncz. 

„ von Vaat, Saint-waasti vadoncz. 
Whilliams d'hiver. Téli Vilmoskörte. 
Williams panaché, Csíkos Vilmos körte. 
Witte János, :<30. sz 119 
Yat, Jó-szürke. 
Zamatos. 451 
Zichy Ottó gróf. 451 
Zöld csemege-körte. . . . . 452 
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1 1 . -^ImcLé^ljr. 
Lap 

Adenaw renetje 4E2 
Adenmo'fi líamhour-reinelíe, Adenaw renotje. 
Amália. 232. sz 197 
Amüie, Amália. 
Amerikai dinnye a!ma, 290. BZ. . . 3lS 
Ameriltai uj alma. 23.). sz. . . . 199 
Amerikanhcher Melonenapfel, Amerikai diny-

nye-alma.' 
AiiUmann Oöhrings HeinMe, Göhring 

renetje. 
AHer NnnparelJ, Zöld renet. 
Aiianas-Apfel, Fejedelmi alma. 

„ blanc, Fehér ananász. 
„ de Pil.ma.ito-i}, Pitmastoni ananász. 

Angersi édes, 289. sz 811 
Angol királyi alma. . . . . 453 
Apfel aii.i líaider, Halderi alma 

„ avs Ilan-thnrnden, Hawthorndeni őszi. 
Api javne, Apion 
Apion, 807. sz 847 

„ jaune,) .^^_ 
Apmm, ) '• 
Aranysárga aranka. . . . . 4.5B 
Asztrakáni kései 453 
Ágnes téli almája. 308. sz. . . . 349 
Bardowieker Sommerkönig, Bardowicki 

nyári. 
Bardowicki nyári alma 454 
Barnapiros sóvári 454 
Báron de TrauUenherg, Trauttenberg báró. 
Barsi zsél-alma. . . . ' . . 455 
Beidé de VOncst ) -tx ^ i 
Beanly o/ the West,) ^ y " ^ ^ * ^^^P^" 
Bednfteter Apfel, ) TT i. ^ 

' ^^ ^ i\ Harmat alma. 
„ Morgenapfel) 

Beekí renet 455 Belle des hois.) -ni j • r , , . '< Erdei szép. „ du bois, ) '^ 
Belle des Bui/.s, Kemény alma. 

„ Duhoiíi, Erdei szép. 
„ Jille noi-mande, Normand szűz. 
„ „ du 2"^!/^ de Canx, Normand szűz. 
„ de Fuhetír, Pulseui'i szép. 

Benkő boralmája. 810. sz. . . . 353 
Berlinéi- Scha/snase, Berlini alma. 
Berlini alma 456 
Bismarck herczeg 4^6 
Bhdapfd, Véralma. 

Lap 
Bonne Thouin, Thouin renetje. 
Bordeaux-i renet, 234. sz 201 
Böhmiachergrosser Jungfernapfel, Uj angol 

galambka. 
Bötermö alma, 235. sz. . . . 203 
Braddick páratlana, 220. sz. . . . 178 
Braddick's Nonpareil, (̂  Braddick párat-

„ Sondergleichen, / lana. 
Bi-auner Matapfel, Czigány alma. 
Braiinrother nivibeeraj>fel, Őszi piros 

kalvil. 
Brelagnei renet 457 
Brichy József, 238. sz 209 
Brovillard, Harmat alma. 
Buda boriziíje, 227 187 
Bmiter Langlian', Fejedelmi alma. 
Bvn(roiher Rasenapfe/, Tarkapiros rózsa

alma. 
Burchard renetje . 457 
Bnrchard's ReineUe, Btirchard renetje. 
Calville d^ Angi éterre, Cormvallisi szegfű. 

„ des femmes, Hölgyek kalvilja. 
„ Oarihaldi, Garibaldi kalvilja. 
„ d'hiver de Mensjeld, Mensfeldi aranka. 
„ roitge d^antonme, Őszi piros kalvil. 

Canada rovge, Canadai piros alma. 
Canadai csikós renet . . . • 458 

„ kormos renet . . . . 458 
„ piros alma, 239. sz. . . . 211 
„ uj renet . . . . . 458 

Carmeliták renetje, 236. sz. . . . 205 
Carmeliter Eeinette, Carmeliták renetje. 
CoroUne-Angnste, Karolina-Augusta. 
Casseler gelhe Reinette, Casseli sárga renet. 
Cassell sárga renet 458 
Cellini, 237. sz 207 
Champagne! kormos renet • . 469 
Character Reinette, Czirmos renet. 
(Jilron d'hiver {f), Téli ozitrom alma. 
Claygale Parniane, Claygate parménja. 
Claygate parménja . . . . 459 
Comte OrIoJ), Orloff gróf. 
Cornish Oilliflower, 1 ,, ,,• • ,•-

T T 41 \ Cornwalhsi szegfvi 
n ' ' " " Jioiver, , alma 

Cormoalliser Nelkenapfel, ] 
Cornwallisi szegfUalma, 305. sz. . 343 
Court-2>endu gris, Kormos kurtaszáru. 
Cousinoi ronge d'/nver, Vér alma. 

35* 
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Lap 
Cmtsinotte rouge pourpre, Vér alma. 

„ roae rayée d\mtomne, Bózsaszinü 
cousinofc. 

Cox narancs pepinje 460 
Cox Pomonája 460 
Cox^s Oranne Pippin, 1 „ 

„ OrangeweZue, / ° ° ^ " ^ ^ * " ° ^ P®P^°Jö-
„ Poinona, Cox Pomonája. 

Crede birsrenetje 461 
OieiWs Quillen reinette, Créde birsrenetje. 
Cseresznye alma . 
Csíkos aranyrenet 

461 
462 
462 
463 
4G3 
464 

alma. 

'te. Deák renetje. 

464 
465 

465 

465 

Csudaszép 
Cuzy renetje . 
Czigány alma 
Czirmos renet 
Dainly-Apple, Harmat 
Deák bfiralmája 
Deák renetje 
Deák's einfarbige Reinet 

„ graue Reinetie, Deák böralmája 
Der Cellini, Cellini. 
Doux (HAnqersA , . , , 

„ WÁvgent,)^''^''^^^^^^^-
Edel-König, Őszi piros kalvil. 
Edel-rother, Nemes piros, 
Eilleí- Böhmer, Nemes cseh. 
Eger píros renetje . . . . 
Jiger's roűte Reinette, Eger piros renetje, 
Elnök 
Elsasser rnthe Reinetie, \ Elszaszi piros 

„ „ Winterreinette,\ renet. 
Elszászí piros renet, 806. sz. . . . 345 
Englische Biinchelreinette, Véralma 

- Köniqaparmane, 1^ . . 
„ Limonen-Reinette, / ^ ° ^ ' ^ parmánja. 

Enyedi kormos pepin, 240. sz 
Erdei szép, 241. sz. 
Fehér ananász 

„ páratlan 
szöges 

Fejedelmi alma, 224. sz. 
Fekete tányéralma, 303. sz. 
Ferdinánd König von Ungarn, Nándor ma 

gyár király. 
Ferencz-József császár . . . . 
Eette Goldreinette, Zsii'os aranyrenet. 
Flachrunder Nonpareü, Lapos páratlan. 
Forellen-Reinetle, Carmeliták renetje. 
Franczia aranyrenet, 304. sz. 

„ lierczegnö, 2i8. sz. . . . 
n kormos renet, . . . . 

Französische Goldreinette, Franczia arany 
renet. 

iramösischer edler Prinzessinapfel, Fran
czia herczegnö. 

Frauen-Calvill, Hölgyek kalvilja. 
Freihen- von Trautienherg, Tranttenberg báró. 
Früher Nonpai-iel, Korai páratlan. 
Fiirst Bismarck, Bismarck berezeg. 
Fűszeres koronaalma, 287. sz. . . 307 
Garibaldi kalvilja, 468 

213 
215 
466 
466 
467 
181 
339 

467 

341 
189 
468 

Lap 
Garihaldís Calml, Graribaldi kalvilja. 
Ge/lanimter weisaer Cardinal, Lángos fe

hér bibornok. f 
Gelhe spanische Reinette, Spanyol sárga renet. 
Oel/ier Lavendel-Pepping, Nyári sárga pepin. 

„• Richárd, Eichard sái-ga almája. 
„ Winter-Stettiner, Stettini téli sárga. j 

Gestrei/íe Goldreinette, Csikós arany renet. 
„ Sommerreinette. Nyári csikós renet. 

Oestreitter Somiuer-Zimmtaptel, Nyári csi
kós fűszeres. 

„ Winter-Paradiesaptel, Téli csikós 
paradicsom alma. 

Getiipfelte Reinette, Carmeliták renetje. 
Gold-Gülderling, Aranysárga aranka. 
Goldreinette von Bordeaux, Bordeaux-i renet. 
Göhríng renetje, 242. sz 217 
Oöhrinq qeihe Reinette, ^ „-i. • i.-

„ ^Reinette, ' j Gohrmg renetje. 
Qrange, Grange parménja. 
Grange parménja, 291. sz. . . . 815 
Grange's Farmilne, Grange parménja. 
Granvilleí renet . 4 6 9 
Graiie Jranzösische Reinette, Franczia kor

mos renet. 
„ Osnabrücker Reinette, Osnabrücki renet. 

Grauer Km-zsliel, Kormos kurtaszáru. 
Gravenslein rouge, Gravensteini piros. 
Gravensteini piros 469 
Grosse-merveille, Csudaszép. 
Grosser Junqfernapfel, Uj angol galambka. 

„ Mőnchsapfel, Nagy barátalma. 
„ rother Ilimheerapfel, Őszi piros kalvil. 
„ „ Pilgrim, Véralma. 
„ „ Rasselapfel, Piros csergő alma. 

Grüne Reinette, Zöld renet. 
Grüner Schmeckapfel, ízletes zöld alma. 

„ Seckler, Székely zöld. 
„ Stettiner, Stettini zöld. 

Grünling von Rhode-lsland. Bhode-islandi zöld. 
Gyeiigehéjn vajalma, Kecskeméti vajalma. 
Hajnalpíros alma 470 
Halderi alma 225. sz 188 
Hamvas alma 470 
Harang alma 470 
Harmat alma 248. sz 219 
Hasenkopf von Lübhen, Fejedelmi alma. 
Bawlhornden, Hawthordeni őszi. 
Hawtliordeni őszi 801. sz 335 
Hálózatos renet 471 
Henter magoncza. 471 
Herbst-Eisapfel, Piros jeges. 
Soary Morniny, Harmat alma. 
Hollandi rózsa-alma, 302. sz. . . . 337 
Hölgyek kalvilja 472 
Hrabéczy kurtaszáruja 472 
llrabéczy's lúírzatiel, Hrabéczy kurtaszáruja. 
Incomparable de Moss, Moss páratlana. 
Italienisehe Reinette, Olasz renet. 
ízletes zöld alma, 244. sz 221 
Jagdapfel, Véralma. 
Joseph de Brichy, Bi'ichy József. 

/ 
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Lap 
Jungferschönchen, Szú'zszép alma. 
Kaiser Fram-Joseph, Ferenoz-Józsof császár. 
Kalvil-alakii renet(? ) , Spanyol sárga renet. 
Karolina Auguszta. 473 
Káposzta ahna, Tordai alma. 
Kecskeméti vajaltna, ^45. sz. . . 2-2B 
Kelp almája, 288. sz H09 
Kelyhes alma "173 
Kelyhes piros alma, 246. sz. . . . 225 
Kemény alma 474 
Keményhéjn vajahna, Kecskeméti vajalma. 
Kenézi piros, 2Í(Í. SZ. . . . . 185 
Keresi muskotály. . . . . 474 
Kései sárga renet 475 
Későn virágzó tafota. . . . . 475 
Királyi renet, 247. sz 227 
Korai páratlan, . . . . . 47(5 
Kormos kurtaszaru, 2-J8. sz. . . '229 
König Malhias von Ungarn, Mátyás király. 
Königin Louisen^sapffl. Luiza királynő. 
Konigliche Reiitette, Királyi ronet. 
König's Reinelle, Téli czitromalma. 
Korlcoioev Orand-Richard, Bichard sárga 

almája 
Köstliche Reinette von Newtown, Newtown-i 

pepin. 
Kröten-Reinelle, Hálózatos renet. 
VAhnndunte, Bötermö alma. 
La canelle, Nyári csíkos tüszores. 
Lajkó alma. . . . . . 476 
Landsherger Reinette, Landsbergi renet. 
Landsbergi renet 477 
Lavge rothgentreijte Reinette, Carmeliták 

renetje. 
Langton páratlana. . . 477 
Laiigton's Snndcrgleir.ken, Langton páratlana. 
Lapos páratlan 478 
Lángos fehér bibornok. . 4 7 8 
Limoncn-Reinette, Loan parméiija. 
Loan parménja, 249. sz 
Loan's rarmilne, Ijoau parménja. 
Lokodi paris, . . . 
Longville magoncza 
LoiigtiHe'-i Siinüiiig, Longville magoncza. 
Luoas renetje, 2i2. sz 
Lucas ramburrenetje 
Lueas Ramhoan-einet'e, Lucas ramburrenetje. 
Lncas Reiveltc, Lucas renetje. 
Lvdwigslmrger Reinette, Carmeliták renetje. 
Liiikenapjel, Lajkó alma. 
Luiza királynő 2í)3. sz ;il9 
Magvatlan 480 
ildhig spectal>ilifi, Cseresznyo-alma 
IMátyás király. . . . 
Melón d'Ameriipie, Amerikai dinnye-alma 
Melonf.nap/el, Fejedelmi alma. 
Menifelder G'd.derlivg, Moiisfeldi aranka. 
Mensfeldi aranka 
Míddelbuigi renirt, 294. sz. . . . 
MIllet csörgője, i86. sz. . . 
Milhl's Schlotlefapfel, Miilet csörgője. 
Mithad pasa 4Si 

231 

478 
479 

177 
479 

480 

481 
321 
305 

Lap 
Molcsány zöld almája, 268. sz. . 269 
Molcsany's Grünling, Molcsány zöld almája. 
Montdespic, 295. sz 323 
Montforti sárga 482 
Morgenduftapfel, Harmatalma. 
MoringenI rózsaalma . . . . 482 
Moriiiger Rosenapfel. Moringeni rózsa alma. 
Míjs.i Incoviparal>/e, Moss páratlana. 
Moss páratlana. 296. sz. . 825 
Muskirte gélbe Reinelle. Muskotályos sárga 

renet. 
Muskotályos sárga renet, . . . 483 
Nagy barátalma, 297. sz 827 
Ntilim, ) pogsartféle Nalivia. rvalivia, ) 
Nándor magyar király, . . . . 48.8 
Náray renetje, 2()6. sz 265 
Nehéz alma, 298. sz 329 
Nemes cseh, 229. sz 191 
Nemes piros, 299. sz. . . b3i 
Neue Canadarcinette, Canadai iij renet. 
Neuer Amerilianer, Amerikai uj alma. 

„ engliicher Nonpareil, Uj angol páratlan. 
, „ Pigeon, Uj angol galambka. 
„ Steinpepping, ) ^ . rj-g j 

New-Roek-Pippin, ) ^^ ^^opepm. 
Neiotown Pippin, Newtown-i pepin. 
Newtown-i pepin . . . . 484 
Nikitaei- Borsd;rfer, )Nrikitai maiánc/ki 
jSikitaer Winter- Borsdoi-/er,) 
Nikital masanczki, 300. sz. . . . 333 
Nohle rouge. Nemes piros. 
Non-pareil, Zöldi renet. 
NonpareiUe hlanche, Fehér páratlan. 

„ de Braddir'i; Braddick páratlana. 
„ de Langton, Langton páratlana. 

Normand szUz, 250. sz. . 23B 
Norlon\9 Meion, Amerikai dinnye alma. 
Noiivelle d'Amerinue, ) . •. • ,• i „ „ 1 V j , • < Arapnkai UJ alma. „ de JS'ofd-Aíneriijiie, ) "̂  
Nyári csíkos fűszeres, 271. sz. 275 

„ „ renet . . . . 484 
„ sárga pepin 485 

Nyugat szépe, 251. sz. . . . 235 
Oelkofeni pepin . . . 485 
Oelkofer pepin, Oelkofeni pepin. 
Olanz piros rozmai-in, Piros rozmarin. 
Olasz renet . . . . . . 486 
Old~Nonpareil, Zöld renet. 
Orange de Cox, Cox narancspepinje. 
Orbai alma . . . . . . 486 
Orioff gróf 487 
Orosz vasrenet 252. sz. . . . . 237 
Osnahriicker Reinelle, Osnabrücki renet. 
Osnafarücki renet, ".̂ 53 sz 2.39 
Ontognte. Angersi édes. 
Őszi jeges alma. Piros jeges. 
Őszi piros kalvil, 285. sz. . . . r>03 

„ „ rambur, 254 sz. . . 241 
Pamuk alma, Pamut alma. 
Pamut alma, 255. sz 243 
Passe-ISőlnner, Nemes cseh. 

86 



538 

Lap 
Patte-de-loup, 256. az 245 
Peannaiii de Clmjgate, Claygate pavménja. 

„ Gmnqes, Granga parmóuja. 
Peai-son 2>l<il, Poarson renotje. 
Pearson renetje . . 487 
Peaison's Eeinelte^ Pearson ronctje. 
Pereszlény alma . . . 487 
Petrovay magoncza 488 
Peupion renetje, 272. sz 277 
Pifjeon roiif/e d'aulomne, Nyári csíkos fű

szeres. 
Pigeon rougc. d'liiiiei\ Téli piros galarabka. 

„ de Srhleljler, Schiebler galambkája. 
Pigeonnei, Nyári csikós fűszeres. 

„ anglais, Uj angol galaTnbka. 
„ oommun, Nyári csikós fűszeres. 

Piros csörgő alma, 270. sz. . . . 273 
„ jeges alma, -iH^. sz. . . . . 285 
„ koronaalma, 257. sz. . . 247 
,. rozmarin, 258. sz '.'49 
„ szöges . . . . . . 488 

Pirosas renel 489 
Pilinanton Pine, \ „.^ 
r,., , 13- ' A 1 ) Pitmastoni ananász. 
Filma'lon Pine Apple,! 
Pitmastoni ananász. 259. sz. . . . 251 
Flaie de Pearson, Pearson renetjo. 
Pomme de llaralle, Millefc csörgője. 

„ de Berlin, Berlini alma. 
„ de Bohémien, Czigány alma. 
„ de Cadillac, Hollandi rózsa alma. 
„ du Halder, HaUleri alma. 
„ de jaune Montforti sárga. 
„ Liliken, Lajkó alma. 
„ Melón, Fejedelmi alma. 
, de Montdespie, Montdespic. 

Pommier nain, Törpe reuet. 
Pomplielia renetje, 489 
Pomphelias líeineUt, Pomphelia ronetje. 
Porzsollféle sóvári, 260. sz. . . . 25S 
Possartféle Naiivia, 261. sz. . 255 
PossarCs moskauer Naiicia,) Possartféle Na 

„ Nnlivia, ) livia. 
Prasident, Elnök. 
Prince Bismarck, Bismarck berezeg. 
Princesse-nolile des Chartrenx, JTranczia her-

czegnö. 
Prinzenapfel, Fejedelmi alma. 
Pulseuri szép, 277. sz 287 
Purpurrother Cousinot, \ tn i 

Whiter-Coiisinot,) Véralma. 
Ralfai alma . . . 490 
Red Canada, Canadai piros alma. 
Reine Loiiise, Luiza királynő. 
Reinette d'ÁdeiiaiD, Adenaw renetje. 

„ hlanche (VEspru/ne, Spanyol fehér renet. 
„ de Bordeaux, Bordeaux-i renet. 
„ de Bretagne, Bretagnei renet. 
„ de Bm-chard, Bxirchard renetje. 
„ du Canada grüe, Canadai kormos 

renet. 
„ du Canada panachée, Canadai csí

kos renet. 

Lap 
Reinette des Carmes. Carmeliták renetje. 

„ coing de Oi-ede. Crede birsronotje. 
„ crapaud. Hálózatos renet. 
„ de Ciizg, Guzy renetje. 
„ des Danois, Erdei szép. 
^ ilorée, Franezia aranyrenot. 
„ d^Espagne, Spanyol sárga renet, 
„ de Oranvil/e, Q-ranvillei reuet. 
„ grise de Cliamjiagn'-, Champagnei 

kormos renet. 
grise d''kiver. Téli kormos renet. 

„ „ d'Osnahruck, Osnabriicki renet. 
, de Sat/ií-Oii(/e,Saint-ong6Íkormos. 

„ d'Italie, Olasz renet. 
, jiiune de Cassel, Casseli sárga renet. 
„ „ musquée, Muskotályos sárga 

renet. 
„ „ tardive, Kései sárga renet. 
„ de Landsherg, Landsbergi renel. 
„ de Lucas, Lucas renetje. 
„ de Midtlelbnrg, Middelímrgi renot 
„ d'Osnahruck, Osnabriioki renet. 
„ Peupion, Peupion renetje. 
„ de Pomphelia Pompbelia renetje. 
„ du mi, Téli czitrom alma. 
„ royale. Királyi renet. 
„ Thonin, Thuin renetje. 
„ de Versailles, Versaillesi renet. 
„ tjoíi Beek, Beek-i renet. 
„ von Bordeaux, Bordeauxi renet 
„ von Bretagne, Bretagnei renet. 
„ von Middelhurg, Middelburgi renet. 
„ von Sckwöhher, Schwöbber renetje. 
„ von Versailles, Versaillesi renot. 
„ von Werlhof, Werlhof renetje. 
„ de Willn, Wil ly renetje. -

Rhode-lsland, Erdei szép. 
„ „ txreening, Bhode-islandi zöld, 

Rhode-island) zöld . . 490 
Richárd jaune, Kichard sárga almája. 
Ricliard sárga almája, 284. sz. . 801 
Roi trés nohle, f)szi piros kalvil. 
Romarin blanc, Tiroli fehér rozmarin. 

„ rouge. Piros rozmarin. 
Rose de la Benautje, Hollandi rózsaalma. 

„ de Hollandé, Hollandi rózsaalma. 
„ rouge bariolé. Tarkapiros rúzsaalma. 
„ tendre. Hollandi rózsaalma. 

Rosenfarbiger Cousinot, Bózsaszinü cousinot. 
„ gestreitter Herhst-Cousinot. Eózsa 

színű cousinot. 
Rother Kckapfel, Piros szöges. 

„ Oraoensteiner, Gravensteini piros. 
„ Herbst-CalviU, Őszi piros kalvil. 
„ „ Rambour, Őszi piros rambur. 
„ „ Taubenapfel, Nyári csikós fű

szeres. 
Rother ilalienischer Rosmarinapfel, Piros 

rozmarin. 
„ Kronenapfel, Piros koronaalma. 
„ Rasselapfel, Piros csörgő alma. 
„ Rozmarinapfel, Piros rozmarin. 
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Lap 
Rothev Tiefhntzei; Kelylies piros alma. 

„ Winter-IIimheerap fel, Téli piros m álna 
alma. 

„ „ Kroneiiapfel, Piros korona alma. 
„ „ 7'(ij</(eiio/)/eí, Téli piros galambka. 

Rothgestreifler Scldotlerapfel, Fejedelmi alma. 
Rothgraue Kelchreinette, Osnabrücki ronet. 
Rötkliche Reinette, Pirosas renet. 
Rmige-nohle, Nemes piros. 
Royale d'Anglelerie, Angol királyi alma. 
Rózsaszínű cousinot, 230. sx. . 198 
Russische Ekenreinettfi, Orosz vasronet. 
Saint-onge-i kormos, 231. sz . . . 195 
Sam RavUngn, Harmatalma. 
Sans-pepins, Magvatlan. 
Sary Sinap, Sinopei sárga. 
Schiebler galambkája. . 4 9 1 
Srliieblc)-'s Tauhenapfel, SoHoblergalambkája. 
Schmeckapfel,) ^^^^^^ ^„ j^ ^^^^ 
ochniecketel, ) 
Schőner au.i We.il.land, Nyugat szépe. 
Schwedischer Rúnenhdger. Svéd rózsaalma 
Sckwerer Aptel, Nohéz alma. 
Schwöbher renetje. 278. sz. . . . 289 
Scott renetje 491 
Scott's Reinette, Scott renetjo. 
Semis de LongciUe, Longville magoncza. 
Sinopei sárga*- . . . . . 492 
Sommer-Zimmtapfel, Nyári csikós fűszeres 
Spanyol fehér renet. . . 4 9 2 
Spanyol sárga renet, 221. sz. . . 17ö 
Spdie gelhe Reinette, Kései sárga renet. 
Spdthlühendef Taffelapfel, Későn virágzó 

tafota. 
Spiilev A.iti-alcan, Asztrakáni kései. 
Stettlnl téli sárga 493 
Stettini zöld 49 i 
Stock renetje, 279. sz. . . . . 291 
Stock's Reinette, Stock renetje. 
Superintendens 493 
Superintendent, Superintendens. 
Surpasse reinette d'Amjleterre, Canadai uj 

renet. 
Süssapfel von Angers, Angorsi édos 
Svéd rózsaalma 494 
Swaar, Nehéz alma. 
Szacsvay tafotája 494 
Szász tányéralma {f), Fekete tányéralraa. 
Szent-Iván alma 495 
Széchenyi István gróf . . 495 
Székely zöld alma, 274. sz. . . . 281 
Szöges rambour, 280. sz 293 
Szüzszép alma 496 
Tanyai piros, 273. sz 279 
Tarkapiros rózsaalma, 275. sz. . . 283 
Téli csíkos paradicsom alma . 496 

„ „ sólyom alma, 309. sz. . . 3.51 
„ czitromalma, 269. sz. . . . 271 
„ kormos renet 497 
„ piros galambka 497 

Téli Piros málnaalma, 3i)2. sz. . 
Téli széleske, 281. sz. . . . . 
Thnnnpfel, Harmatalma. 
Thouin renetje, 292. sz. . . . . 
ThniiMs Reinette, Thouin renetjo. 
Tieflilüthe, Kelyhes alma. 
Tiroler Mtiskateller, Tiroli muskotály. 
Tiroli muskotály 
Tiroli fehér rozmarin, 267. sz. . 
Tyrnier nmsser Rosmarinapfel, Tiroli fehér 

rozmarin. 
Tordal alma 
Tordai piros kalvM, 311. sz 
Törpe renet. 
Trauttenherg báró. 
Tükör alma. 
Uj angol galambka, 282. sz 
Uj angol páratlan. 
Uj köpepin, 268. sz. . 
Vajki alma. . 
Versaillesi renet, 264. sz. . . 
Verte de Molcsány, Molcsány zöld almája. 

„ de Rhode-ldand, Rhode-islandi zöld. 
Véralma, 283. sz. . . . . 
Wahnschaft almája, 223. sz. . . 
Wahnschaffs Apfel, Wahnschaft almája. 
Water Melón, Amerikai dinnye-alma. 
Weidner arany renetje . . . . 
Weidner^ Qoldreinette, Weidner arany 

renetje. 
Weis.ie spanische Reinette, Spanyol fehér 

renet. 
Weisser Aiianan, Fehér ananász. 

„ Haiuihornden Apfel, Hawthorn-
deni őszi. 

„ Matapfel, Hamvas alma. 
Weiss/ían'e, Fehér szöges. 
Werlhof renetje 
Wentem Beauty, Nyugat szépe. 
White Haivthornden, Hawthorndeni őszi. 

„ NonpareiI, Fehér páratlan. 
Wilkenburger Herbstreinette, Wilkenburgi 

őszi renet. 
Wilkenburgi őszi renet 
Willy renetjie 
Willy^s Reinette, Willy renetje. 
Winter Bredeke, \ 

„ Breedke, \ Téli széleske. 
„ Breitling, ) 
„ Oitronenapfel, Téli czitrom alma. 
„ Parmane, Carmeliták renetje. 

Woltmann renetje, 265. sz. . . . 
WoltTiianns Herbstreinette,\ Woltmann re-
Woltmann'a Reinette, f netje. 
Zimmtartiger Kronenapfel, Fűszeres koro

na-alma. 
Zöld jeyes, Székely zöld alma. 
Zöld renet 
Zsiros aranyrenet 
Zwergreinette, Törpe renet. 

Lap 
257 
295 

317 

493 
267 

498 
855 
499 
499 
500 
•297 
500 
2.i9 
501 
261 

S'99 
179 

501 

502 

502 
503 

263 

603 
504 

36* 
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XXX. Szi lT7"álr-
Auserlesene rothe Heineclaude, Prince piros 

ringlója. 
Behren's király szilvája, lU . sz. 
Behreii's Kdingspflamnc, Behrens király-

szilvája. 
Beni-detto 

Beni-Deüo, , Beni-detto. 
Beszterczel 
Beszterczei musi(oiály . . . . 
Bollvilleri ringló . • . . 
Braliy ringlója 
Bryanston ringlója, U5. sz. . . . 
Bryanston Gage, Bryanston ringlója. 
Dániel, 109. sz 
Denniston sárga szilvája . . . . 
Döreli nagy szilvája, 112. sz. . 
DöreWs grosse Zweísche, ) Döreli nagy 
DirreWs neue grosse Zweísche, ) szilvája. 
Fazekas duránczija . . . . 
Firbas király szilvája 
Fiiban Königspjimime, Firbas királyszilvája. 
í'reiidcnberger Frühp/lamne, Freudenbergi 

korai. 
Freudenbergi korai 
Gellie Catherinenpflaimie, Szent-Katalin, 
Orosse grűve Beinecluude, Zöld ringló. 

„ Quelsche de DoreU, Dorell nagy 
szilvája. 

Orúne Dallehioeische, Zöld datolya szilva. 
„ liiselpjlatime, Szigeti zöld szilva. 

Haffner őszi szilvája 
Eajfjier^s Herbstp/laume, Haifner őszi szil

vája. 
Hauszwetsclie, Beszterczei. 
Impériale de Sharp, Sliaip császárszilvája 
Jsle-verte, Szigeti zöld szilva. 
Kökény-szilva 
Krieehe, Kökényszilva. 
IH agyar datolyaszilva 
Mas császárja, lio. sz. 
Öregiaki korai, lU . sz. 
piros cseresnyeszilva . . . 
Précoce de Frendenhei-g, Freudenbergi korai 
Prince császár-ringlója 
Prince piros ringlója, 118. sz. . 

Lap 

369 

504 

505 
505 
506 
506 
371 

359 
507 
365 

507 
508 

508 

508 

509 

509 
361 
363 
510 

510 
867 

Lap 
Pii'nce'í KaUerreineclavde, Prince császár-

ringlója. 
Prince's red Qage, Pr ince piros ringlója. 

„ rolhe Beineclaiide, Prince piros 
ringlója. 

Prune datte verte. Zöld datolyaszilva. 
„ emperenr, Mas császárja. 
„ de Walter, Walter szilvája. 

Frunua iiisititia, Kökényszilva. 
Quetsche comtmme, Beszterczei. 

„ muaqnée de Hongrie, Beszterczei 
muskotály. 

Reine-Claude ancienne, Zöld ringló. 
„ „de Boílviller, Bollvilleri ringló. 
„ , de Brahy Brahy ringlója. 
„ „de Bri/anstnn. Bryanston ringlója. 
„ „ impériale, Prince császár-ringlója. 
„ „ 7-ovge de Prince, Prince piros 

ringlója. 
Reine-Clau4e roiige Van Mons, Van Mons piros 

szilvája. 
Reineclaude von Bolliüeiler Bollvilleri ringló. 

„ von Brahy, Braby ringlója. 
Rolhe Jung.lerpftaume. Szüzpiros szilva. 

„ Kirschpflanme, Piros cseresznyeszilva. 
Royale de Behrens, Behrens királyszilvája. 
Sainte- Catherine, Szent-Katalin. 
SchJehenpűaume, Kökényszilva. 
Sharp császárszilvája . • -.011 
Sharp^s Kaiserpiluiime, Sharp császárszilvája. 
Superbe de Denniaton, Denniston sárga 

szilvája. 
Szent Katalin szilva, nll 
Szigeti zöld szilva, 108 sz. . . . 357 
Szüzpiros szilva . 5 1 2 
JJngarische DaUehuoelsche, Magyar datolya 

szilva. 
Van Mons Kőnigsp/taume, Van Mons piros 

szilvája. 
Van Mons piros szilvája . 5 1 2 
VirginaJe a p-nil.n rouges, Szüzpiros szilva. 
Walter szilvája . . . . 513 

I Walter's Pjlaume, Walter szilvája. 
I Zöld datolyaszilva 513 
; Zöld ringló 514 
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IT7"_ Csereszn3refélél=r-
a Cseresznyék. 

Lap 
Bordán halyagja . . . . 5 1 4 
BUttner kései ropogósa • - • 51'> 
Coburgi korai fekete • • • . 5 1 5 
Dönnissen sárga ropogósa • . 515 
Elton 515 
Dr. Entz feketéje 51fi 
Esperen ropogósa 515 
Fekete sas 51^ 
Fromm halyagja • . . . 515 
Germersdorli nagy 516 
Glooker óriása 5lfi 
Heintze korai cseresnyéje . 516 
Jaboulay ropogdsa 516 
Korkovanyi 616 
Korponai fekete ropogós . . . . 51G 
Kriiger lialyagja 516 
IMarienhölie szépe 516 
IMückebergi nagy 516 
Nagy fekete ropogós 517 
Nagy lierczegnö 517 
Nyárs-ardói fekete . . . . 517 
Püspök 517 
Paulisi nagy 517 

Lap 
Schneider késel ropogósa . • • 517 
Spitz tiaíyagja 517 
Szucsai fekete ropogós . . . 517 
Zeisberg cseresznyéje . . . . 517 

b) Meggyeh és meggyfélék. 

Chatenay szépe 518 
Eugénia . . 518 
Hortensia királynő 5i8 
Kései Amarella 518 
Királyi Amarella 518 
Korai Hortensia 5 i8 
Köszemii meggy 518 
LSweni korai 518 
Mindszenti meggy 519 
Nagy Gobet 519 
Oigniesi apátnő 519 
Oraniai piros 519 
Ostheimi meggy 519 
Pándi meggy 519 
Pianchoury 520 
Spanyol meggy 520 
Váltva-érö 520 







f - ívJ' 






