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A r ó z s á k  i l l a t á r ó l .

Dr. Kaufm ann E.-től.

A föld kerekség növényfajainak milliói 
között alig fogunk csak egynéhányat is ta
lálni, melyekre nyugodt lélekkel ráfoghat
nánk, hogy szagtalanok; — ha pedig ezt a 
kérdést a szó legszorosabb értelmében fej
tegetnek, úgy hovatovább be kellene ismer
nünk, hogy földünkön tökéletesen illat nél
küli növények egyátalában nem fordulnak 
elő. lés ez a föltevés alapindokát találja egy
részt az emberi vagy állati szaglószerv élet
tani szerkezetében, másrészt pedig a nö
vények, vagy azok alkatrészeinek vegytani 
összetételében. Az élő növény a talajból, a 
vízből és egyúttal a levegőből is különféle 
anyagokat vesz fel, ezeket alkatrészeivé dol
gozza fel, miközben különféle, a növény 
gyarapodásához szükségelt vegyületek mel
lett, arra alkalmatlan összetételek is keletkez
nek, melyek azután szilárd, folyékony, avagy 
légnemű testek alakjában kikiiszöböltetnek. 
Ezen kiválasztott vegyületeknek illékony 
része a környezeti levegővel összekevered
vén, az emberi szaglószervek segítségével az 
érzési központhoz vezettetik, előidézvén ott 
a szaglás érzetét. Mólt növényeknél vagy 
növényrészeknél, a világosság, levegő, ned
vesség és hőmérséklet ingadozásainak beha

tása folytán vegybomlás következik be, a 
mely mellett szintén képeztetnek illékony 
vegyületek. Ha a növény, vagy annak al
katrésze nedvdús és ezen vegybomlás gyors 
lefolyásúvá válik, akkor az rothadásnak mon
datik. bizonyos körülmények közt, de fő
képpen akkor, ha a növény, vagy annak 
valamely része szárazabb és szilárdabb össze
tételű, ez a vegybomlás \ontatottá válik és 
korhadásnak neveztetik.

A rothadásnál és a korhadásnál is 
egyaránt képződnek illékony vegyületek, 
melyek szaglószervünk utján tudomásunkra 
juthatnak. Az élő, rothadó és korhadó nö
vények vagy növényi alkatrészek szaga egy
mástól lényegesen különbözik. Atalában véve 
a növényeknél t en g é l e t i  (vegetativus) és 
feloszlási  (necroticus) szagot vehetünk fel; 
ha azonban a rózsa szagáról, jobban mor.d’ a 
illatáról szólunk, akkor közönségesen a teng
életi illatot értjük alatta, illatát azon illékony 
anyagoknak, melyeket a rózsa viritása al
kalmával szokott árasztani. Ezen illat úgy a 
kertileg müveit, mint a szabadban vadon 
tenyésző rózsáknál rendkívül sokféleképpen 
nyilvánul. Ha pl. a Rosa  lutea-csoport 
alakjait vesszük vizsgálat alá, úgy ezeknél az
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illatot rendkívül visszataszítónak, némelyiknél 
meg éppen oly undorítónak fogjuk találni, 
mint a mezei poloskánál, ellenben a R o s a  
g a l l i c a  egynémelyik alakjánál, minők pl. a 
R o s a  cent i fo 1 i a, vagy a R o s a d a m a s -  
cena,  ez az illat tudvalevőleg a legkelleme
sebbnek, az illatok legfölségesebbének tarta- 
tik elannyira, hogy az még a legmagasabb 
idealisztikus költészetbe is belevonatik. Ezen 
két szélsőség között azonban számos oly 
rózsa is létezik, mely a felsorolt illatne
mektől eltérő, vagy átmeneti, de rendkívül 
változékony, többé kevésbé kellemes illatot 
áraszt, egy részük meg a mi szaglószer- 
vünkhöz viszonyítva, mint mondani szokás 
„illattalan", ámbár bizonyos fiinemü illatot 
ezen fajoktól sem vitathatunk el.

A  botanikusok azt állítják, hogy a vi
rágok illata némely növény fenntartására föl- j 
tétlenül szükséges; az illat által ugyanis ro
varok csalatnak a virágba, melyek a him- ! 
port ugyanazon, vagy más rokonfaju virág
ból a bibére viszik s igy okozóivá lesznek a 
megtermékenyüiésnek, mely különben a v i
rág hiányos alkotásánál fogva önként nem 
következnék be. Kerti rózsáink bizonyos te
kintetben ellentmondanak eme növény-élettani 
tételnek. Vegyük figyelembe pl. azon rózsá
kat, melyek a jól ismert Victor-Verdier-cso- 
port alakjait képezik. Ezek a rózsák átalá- 
ban véve igen kitűnő magtermő képességgel 
bírnak, ámbár csaknem teljesen illattalanok, 
mig más alakok, p l: La Francé, Maimaison, j 
Elise Klory, Catherine Mermet s igy tovább 
a legerősebb illatozás mellett is csak nagy 
ügyel-bajjal műleges utón kényszeríthetők 
gyümölcsözésre, mig némelyikük egyátalán, 
magukra hagyatva pedig valamennyien med
dők maradnak. Ha már most a botanikust 
ezen fontos tényálladékra figyelmeztetjük 
akkor ő egyátalában nem fog zavarba jönni, 
sőt teljes meggyőződéssel azt fogja vála
szolni : hogy „illattalannak tartott rózsáink 
csupán az emberi szaglószerv iránt illattala
nok, mig a rovarokéra nézve illatozók, fel- I 
sorolt illatos rózsáinknál pedig a párzószer
vek tökéletlenül vannak kifejlődve11. És m‘

kénytelenek vagyunk e nyilatkozat előtt 
meghajolni. A  botanikus azonban e kijelen
tésével egy bizonyos körülményre tett figyel
messé, melylyel bár a közéletben elégszer 
találkozunk is, nem szoktuk azt kellő mél
tánylásban részeltetni. Az emberi szeglószerv 
ugyanis a műveltség emberénél szerfelett 
sokféleképpen egyénisül; (individualizálódik) a 
hány egyén, annyiféle szaglásérzés; a mi az 
egyiknek illat, az a másiknak visszataszító 
bűz, melyhez azután még a szaglószerv éles
ségének az egyes egyéneknél különböző 
mértékben fejlett foka is járul; az egyik pl. 
a naphtalint nem is érzi, a másik kiállhatat- 
lan illatúnak találja, a harmadiknak közönyös, 
a negyedik meg akár egész nap is elsza
golná s igy tovább.

Dr. Hlondel a „Journal des Roses11 
múlt évi első számában a rózsák illatának 
különféle fajtáját összehasonlitólag iparkodik 
meghatározni. Szerinte ibolyaillatot áraszt a 
R. B a n k s i a  alba,  mig a R. R i p a r t i  
gyöngyvirágillattal bir; a R. canina illata 
hasonlít a rezedáéhoz, a R. m o s c h a t á é  a 
szegfűéhez, a moh a r ó z s á é  a pézsmáéhoz, 
a N o i s e t t e - h y b r i d á k é  a jáczintéhoz, a 
t h e a r ó z s á k é  a ^málnáéhoz, a R. b r ac -  
t e a t á é  a kajszi baraczkchoz, mig néhány 
korcsalak az ananász, renettalma, sárgadinnye, 
poloska stb. illatával bir. I la a rózsák illata 
egyátalán állandó jellegű s az emberi szagló
szerv egyenlő alkotási! volna, akkor a ró
zsák illata a növénytani osztályozás töm
kelegében igen fontos szerepre lenne 
hivatva; szaglószervünknek fonnt vázolt 
egyéni módosulása miatt azonban a rózsa
illat e tekintetben nagyon is alárendelt tám
pontul szolgál.

Jellegére nézve összes ismeretes ró
zsáinknál csupán háromféle sajátlagos illatot 
vehetünk fel. Ezek közül minden esetre leg
magasabb tokon és egyúttal első helyen áll 
a valódi r ózsai l l at ,  mint az a közönséges 
R. c ént i fo 1 i á n ál mutatkozik. 11a az ily 
illatot terjesztő rózsák törzsalakját keressük, 
akkor mint végeredményhez, a R. g a l l i c a  
növénytani jellegalakjához fogunk jutni, miután
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a R. centifolia, damascena s több inás, ha
sonló illatot árasztó fajok, korántsem növény
tani alakok, hanem csupán a R. gall ica egyes 
állandó származékai, mint azt Crépin újabb 
időben alaposan ki is mutatta. A  rózsáknak 
ezen jellegzetes illata nagyon tiszta termé
szetű s elannyira kifejezett, hogy más illattal 
össze sem téveszthető s még a leggyen
gébb szaglószervekkel rendelkező egyének 
által is csalhatatlanul felismertetik; ismeretes 
az mindenütt, a hol csak a rózsáknak ezen 
faja előfordul ? mindenhol az illatok esz
ményéül tekintetik.

Sokkal határozatlanabb természetűnek 
látszik az úgynevezett t h e a r ó z s a i l l a t .
I la azonban azon törzsalak kutatásán fára
doznánk, melynél a tiszta thearózsaillat ős
eredetét akarnánk felfedezni, úgy fáradozá
sunk egészen gyiimölcstelen maradna. S ez 
önként következik ama rózsák természeté
ből, melyeket a „thearózsák“ gyűjtőnévvel 
szoktunk megjelölni. Ezen rózsák igazi ere
detét még mindig sűrű homály környékezi. 
Átalában azon nézet uralkodik, hogy a 
kerti rózsák ezen csoportja a R. i nd i c a  s 
a R. chi nens i s  különféle korcsalakjai által 
képeztetik. Nem létezik azonban eddigelé a 
világban oly növénytudós, a ki nekünk a R. 
indica vadonnövő törzsfáját bemutatni volna 
képes, nevezetesen éppen azon fajt nem, 
melytől a valódi thearózsák származtak. Fel
téve, sőt meg is engedve, hogy ezt az ős
alakot a R. indica semperflorens, chinensis, 
odoratissima avagy fragrans valamelyikében 
még is megtaláltuk, akkor mégis az lesz a 
bökkenő, hogy ezek a fajok korántsem 
árasztják ugyanazt az illatot, melyet pl. a 
M a r é c h a l  Niel,  már pedig mi rózsaker
tészek kényszerülve vagyunk ez utóbbi ker
tirózsa illatát a thearózsák illatának alapjául 
felvenni. 1 la tehát valamely rózsa ehez ha
sonló illatot áraszt, úgy azt jogosan illethet
jük a „theaillatos" jelzővel. A  thearózsák il
latának gyakorlati értéke nem áll valamely 
magas fokon. 11a egy hölgynek pl. egy 
imént lemetszett jól kifejlődött M. Niel-ró- 
zsát nyújtunk át, úgy az első pillanatban a

meglepetés kifejezését: „ah milyen pompás", 
vagy ehez hasonlót fogunk hallani; ezután a 
rózsa csakhamar az orrhoz emeltetik s „pom
pás illata" hasonló módon magasztaltatik. Ha 
azonban ezt a rózsát egy kis tiszta, felül 
nyílt és organtinnal elzárt bádogszelen :zébe 
rejtve több hölgynek nyújtjuk át szagolás 
végett, úgy tiz eset közül legalább is négy
szer, sújtó Ítéletet fogunk hallani rózsánk il
lata fölött. Az első esetben a látóérzék a 
szaglóérzéket mint tökéletlenebbet legyőzte: 
autoszuggesztió állt be, melynek befolyása 
alatt a központ úgy fogta fel a dolgot, hogy 
„egy ily csodálatos szépségű rózsának csak 
is kellemes illata lehet". A  második esetben 
azonban szaglószervünk önállóan, minden be
folyástól menten juttatta bírálatát a központ
hoz. Magától értetődik, hogy ezen érdekes 
kísérlet csupán akkor sikerül jól, ha az „Ítélő 
bíróság" kedves tagjai a M. Niel illatával nem 
állnak bizalmas lábon s a jszelencze tartal
máról még csak fogalmuk sincsen. Számta
lan thearózsa, mint pl. Catherine Mermet, 
Rovelli Charles, Maman Cochet, Sombreuil 
stb., a M. Niel illatától mindenkor lénye
gesen eltérőleg illatoznak. Ha ezen különféle 
illatfajok alapján bizonyos thearózsák erede
tére lenne szabad következtetnünk, akkor 
ezek családfájához sok idegenszerü rózsafajt 
kellene csatolnunk.

A  rózsáknál észlelhető illatfajok har- 
madikának mindenesetre a szegfüi l l at  te
kinthető. Tiszta erős, össze nem téveszthető 
szegfüillatot árasztanak első sorban a pézsma
rózsa: R. moschata  vadon növő alakjai. A 
pézsmarózsát 1762-ben Hermann irta le 
legelőször s jogosan feltehető, hogy elneve
zésénél átható, igen kellemes illata nagyban 
közreműködött s bár ez illatot Hermann, 
szaglószervének individuális alkotásánál fogva 
hasonlónak vélte lenni a pézsma illatához, ma 
abban mindenki a szegfű (Dianthus ca- 
ryophyllus) illatát fogja felismerni. Ez a 
szegfüillat a pézsmarózsa vadonnövő alakjain 
kívül mindenek előtt a valódi Noisette-ró- 
zsáknál tapasztalható, minő pl. az Aimée 
Vibert, melynél a bibeszár alkotása is a
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pézsmarózsa vérére vall. Ez illatot ezen kí
vül még számos egyszer és többször virító 
mulciflora-korcsoknál is feltaláljuk, végre né
hány Bourbon-rózsánál sem vitathatjuk el.

A  mondottakból azonban egyátalán 
nem következik, hogy kerti rózsáinknál a 
felsorolt illatfajtákon kiviil egyéb illat ne for
dulna e lő ; ott van pl. mindjárt a már emli- 
tatt poloskaszagu Rosa lutea, mely imitt- 
amott kapuczinus-rózsa név alatt ismeretes; 
ezenkivül létezik még több más különbö
zően, néha igen kellemesen illatozó rózsafaj 
is, mindazonáltal nem tagadható, hogy a le
irt illatfajok különféle összetételéből a legtöbb 
ismeretes rózsaillat előállítható. Az ily kisér- j 
letekhez különféleképpen illatozó rózsákat | 
hosszanti tengelyük irányában kétfelé met- , 
sziink s a különnemii feleket összeillesztve, j 
alapjukon fonállal kötünk együvé, mire az 
igy összegezett illatokat kényelmesen tanul- j 

mányozhatjuk. Némi gyakorlat mellett e te
kintetben igen fényes eredményre juthatunk, 
a Maimaison illatában pl. képesek leszünk a 
három leirt illatfajt megkülönböztetni, mig az 
Aimée Vibert-nél tisztán kivehetjük az erő
sebb szegfüillattól elburkolt theaillatot. Az 
emberi szaglószerv a szaglásban éppen úgy 
kiművelhető, mint pl. a látás a festészetben 
s a hallás a zenében, csakhogy ez esetben a 
„szaglászjelöltnek*' egészséges orral kell 
bírnia, nem szabad nagy dohányosnak, vagy 
éppen tubákosnak lennie.

(Folyt, kov.)

A rózsa téli nemesítése gyökérnyakra.

H e g e r B o ld izsártó l korinán.

A  rózsák nemesítésével az alany g y ö 
kérnyakára immár négy év óta foglalkozván, 
ma már rendelkezésemre állanak egynémely 
adatok azon módszerből kifolyólag, melyet 
e nemesítésnél követni szoktam s ugyhiszein 
nem veszik tőlem zokon üzlettársaim, ha 
eljárásomat, melyet mindenkor fényes siker 
koronázott, e helyen köztudomásra juttatom.

Mmdenek előtt legyen itt megjegyezve,

hogy a magastörzsü alanyok nemesítésénél 
a széliében hosszában gyakorolt háromszö
ges csapolási ojtásmódot tökéletesen kikü
szöböltem s helyette a Forkert-féle eljárást 
szoktam alkalmazni. Eddigi eredményeim itt 
is nagyon kielégítők, e tárgygyal azonban 
más alkalommal bővebben szándékozom fog
lalkozni.

A  szaporítás azon módjához, melynél 
a nemesítés a gyökér nyakára eszközöltetik, 
magam szoktam nevelni az alanyokat a va
lódi R. canina magvaiból. Alkalmas magoncz- 
alanyoknak ily' nevelése messziről sem oly 
nehézkes és hosszadalmas, miként azt a 
rózsakertészek átalában gondolják. Szeptem
ber hónap végével szedem az ekkor már 
egészen piros, de még kemény csipkebo
gyókat az erdőben, hacsak lehet egyetlen 
egy bokorról s csak akkor nyúlok egy' má
sodik bokorhoz is, ha egyről nem vagyok 
képes szükségletemet fedezni. Az ily bok
rokat azonban a legnagyobb elővigyázat 
mellett választom meg s csak olyanokról 
szedek gyümölcsöt, melyeknél a hajtások, de 
különösen az idei vesszők fényes, teljesen 
zöld héjjal bírnak. A piroshéju vadrózsák 
már többé kevésbé korcsos alakjai a valódi 
csipkerózsának s igy czéljainknak sokkal 
kisebb mértékben felelnek meg. Továbbá a 
csipkebogyók alkotását is szigorú szem ügyre 
szoktam venni; ha a bogyónak alapja, vagyis 
alsó lekerekített része a szár körül s maga 
a szár is szőrös mirigyecskéket, apró buzo
gányforma képződményeket visel, akkor ez 
a faj korcsalak a csipkerózsa s a gy'epürózsa 
(R. rubiginosa) közt, czéljaimra tehát ismét 
csak nem alkalmas. A  valódi csipkerózsa 
gyümölcsei hosszúkásán megnyúltak, igen 
fényesek, világos téglapiros színűek s a 
szárral egyetemben teljesen kopaszok, a haj
tások tüskéi nem karcsuak és nem sarlósán 

| hajlottak, hanem inkább háromszegletesek, 
különösen a hajtások alján s végre nem igen 
sűrűn állók. A  magvakat otthon kifejtem, a 
mi most a még kemény gyümölcstok mel
lett nagy'on könnyen megy, azután a két 
tenyerem közt jól összedörzsölöm, megtisz-
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titva végre oly langyos vízbe dobom, mely
hez előbb némi mosószódát adtam. A vízbe 
helyzett magvakat a vízben kezeimmel jól 
átdörzsölöm, mire a még most is fennuszó- 
kat mint üreseket egyszerűen lefölözve el
dobom, a lesíilyedökről a vizet leöntve s 
néhányszor azokat még tiszta vízzel kimosva, 
szárítás czéljából valamely ruhára terítem. A 
mint e magvak annyira megszáradtak, hogy 
egymáshoz már nem tapadnak, valamely 
üvegedénybe jönnek s rájuk nyers f üs 
t ö l g ő  sósav öntetik. E savban a magvak 
többszöri keverés mellett csupán 10 perczig 
hagyatnak, mire a savat leöntve, a mag
vakra négyszer ötször sok tiszta viz öntetik 
s a savtól alaposan kimosva ismét csak 
annyira szárittatnak meg, hogy össze ne ta
padjanak, mire faládákban átrostált kerti 
földbe azonnal elvethetek. Az elvetésnél tö
kéletesen egyre megy, hogy a magvak sor
ban feküsznek-e vagy sem, azonban az egyes 
szemek közt legalább is 5—6 mm. szabad 
térség maradjon, sót én a ládák szélein 2— 3 
cm.-nyíre szabad térséget szoktam hagyni. A 
bevetett ládák a szabadban töltsék a hátra
levő időt, mely alatt árnyasán és mérsékel
ten nedvesen tartandók; télire hidegházba 
teendők, tavaszkor pedig ismét a szabadba, 
napos helyre hozatnak. Ily kezelés mellett, 
bár a magvakat soha 1 cm.-nél mélyebbre 
nem vetettem, rendesen 50—6 0 plántát 
nyertem. A  plánták harmadik levélkéjük 
megjelenésekor jól előkészített ágyásokba 
10 cm. tő- és sortávolban ültethetők ki, 
mely alkalommal a karógyökér kis ollóval 
jól visszametszessék. 1 la elültetés után ezen 
ágyások különösen az első időszakban kissé 
nedvesebben tartatnak, úgy még azon év 
október végéig a gyökérnyak nemesítésre 
egészen alkalmas, egész irón vastagságú 
alanyokat nyerünk. Novemberben az egész 
agyás fölásatik, mely alkalommal kiváloga- i 
tóm magamnak a használható anyagot, eze
ket jól visszanyesve árnyas helyen laza föld- ‘ 
dél takarom le s igy az alany kérdését meg- ■ 
oldottam. Ugyanezen időben metszem a ne
mes gályát is s ezeket kis csomagokba kö- j

tözve s a faj nevével megjelölve szintén a 
földbe takarom. Egyszerűbb s kényelmesebb 
eljárás okából a nemes galyakat dugványok 
módjára virágcserepekben nedves homokba 
is tehetjük, mely czélból a rövidebbre met
szett gályák oly mélyen kerüljenek a ho
mokba, hogy csupán felső rügyeik legye
nek künn, mely fölött, hogy e szemeket is 
használhassuk, hosszabb fát hagyunk meg. 
E cserepek nedvesen és hűvösen, lehetőleg 
sötét helyen tartandók, hol 8 — 10 hétig is 
friss állapotban maradnak s ily kezelés mel
lett még előnyösebben nemesithetők el, 
mintha a tőről metszetnének le. Kísérletkép
pen két évvel ezelőtt a Bouqet d’or Noisette- 
rózsának gályáiból tettem el ily módon né
hányat s ezekről a következő áprilisban IOO°/0 
eredménynyel nemesitettem a szabadban 
magas alanyokra.

November végén, vagy deczember ele
jén már megkezdhetjük a gyökérnyak ne
mesítést ; minél előbb, annál jobb, mivel 
módszerem mellett a szemzések bár rövid, 
de természeszerü téli nyugvásnak vettet
nek alá.

(Folyt, köveik.)

Háromszoros hybridák?
Em erici Giulio-tól Turinbaii.

Inkább mint botanikus semmint rózsa
tenyésztő követem már néhány év óta né
mely növénytudósnak azon, mondhatnám el
árvult törekvését, melyet kerti rózsáink tu
dományos osztályozásának nehéz feladatában 
kifejtve, alig képesek vele a rózsatenyésztők 
érdeklődését csak a legkisebb mértékben is 
felkölteni, daczára, hogy e kérdés immár 
n a g y  fontosságúvá vált. És ez a tespedés 
semmi esetre sem örvendetes. Kerti rózsáink, 
köztük néha a rózsabirodalom legszebb 
alakjai, illetéktelen kezektől kíméletlenül ide- 
oda dobáltatnak; nem tudják s úgy látszik 
nem is igen akarják tudni, hogy egyik má
sik királynét melyik trón illeti meg a király
nék nemzetközi birodalmában; — azt pedig 
tőlem senki el ne vitassa, hogy a rózsa
tenyésztés tökéletesítésével a növénytani



rendszer épp oly szoros összefüggésben van, 
mint bármely más kertészeti ág fejlesz
tésével.

Napjainkban e tekintetben csupán a 
belgiumi botanikus: F r a n c o i s  C r é p i n
szerzett magának érdemeket. Ezen tudós a 
botanikus rózsáknak egy oly uj, természeti 
rendszeren alapuló felosztását dolgozta ki, 
melyben a kerti rózsákra is alapos vonat
kozás tétetik. E  felosztást az olvasó e becses 
lap jelenlegi évfolyamának első füzetében ta
lálja. De Crépin e saját dolgozatának közlé
sével koránt sem elégedett meg s hogy az 
önzésnek még csak látszatát is kikerülje, kö
zölte elhunyt barátjának: E. R i p a r t-nak 
szigorúan tudományos alapon kidolgozott 
felosztását is. Azt lehetett ezután várni, hogy 
ez ébresztésre a rózsatenyésztők világában 
hegyen és völgyön óriási mozgalom fog be
következni. Múló örömök hiú reménye ! 
Maga a franczia szakorganum sem foglalko
zott tovább ezzel a fontos tárgygyal. Azt is 
kezdtük reményleni, hogy a hires német 
rózsaegylet hozzá fog a dologhoz legalább 
szólani, ott azonban még csak nem is tud
nak Crépin munkájáról. Nekem úgy tet
szik, hogy csupán a Magyarországban meg
jelenő Ungarische Rosen-Zeitung (Rózsa Új
ság) tudta e fontos mozzanatot kellő mél
tánylásban részeltetni, midőn a rózsák eme 
felosztását az eredeti angolból átvéve élet- 
hiven közölte, mi sem természetesebb tehát, 
hogy ez alkalommal, nehogy egyebütt ud
varias szavak halmazának kíséretében eluta- 
sittassam, e becses lap nyílt hasábjain vetem 
fel ezen nagyon is lakonikus kérdést: »me
lyik csoportba tartozik a Coqueíte des Blanches 
nevű kerti rózsa?*

A mennyire azt képességem megen
gedi, e kérdésre mindennemű igénynek fenn
tartása nélkül önmagam kívánok e helyen 
felelni. — A rózsa tenyésztők, de első sorban 
maga L a c h a r m e ,  e rózsa megteremtője, 
ezen gyönyörű kerti alakot, mely nálunk 
ősszel oly remekül szokott virítani, a „Noi- 
sette-Bourbon-hybridák“ csoportjába osztják. 
Őszintén be kell vallanom, hogy a csoport

nak ilyetén jelzése nekem úgy tűnik fel, mint 
egy „nyeleden bicska, a melynek hiányzik 
a bilingája" mint azt az olasz közmondás tartja. 
Azt ugyan igen jól tudom, hogy a rózsa
kertészet mai állása mellett az úgynevezett 
Noisette-rózsák csoportjába a pézsmarózsa: 
R. moschata azon korcsalakjait osztják, me
lyek annak a R. indicá-val történt keresztezé
séből származnak, azonban az úgynevezett 
Bourbon-rózsák eredetéről úgy énmagam, 
mint a világ összes botanikusai és rózsate
nyésztői sem tudnak többet, mint hogy e 
rózsák első alakjai a Bourbon-szigetekről 
származtak magvak alakjában az európai kon
tinensre. Ilogy a C o q u e 1 1 e  des  B l a n c h e s  
eredetét biztosan kipuhatolhassuk, fogadjuk 
el úgy a botanikusok, mint a rózsatenyésztők 
által is helybenhagyott ama föltevést, hogy 
a Bourbon-rózsák a R. chinensis, vagy a R. 
indicá-nak szintén csak korcsalakjai. Most 
azonban még két akadály áll utunkban: i . 
Nem ismerjük e rózsának a szülőit, miután 
az öreg fösvény Eacharme azokat nem hozta 
nyilvánosságra. 2. A kérdéses rózsa virágjá
nak alkotásában, de különösen hajtásainak 
fegyverzetében csalhatatlan jellegét viseli a 
R. gal l icá-nak.  — Ha már most e saját- 

I ságos rózsának kifejezett jellemvonásait nö
vénytani szempontból vesszük bírálat alá, 
akkor egy oly korcsalakot fedezünk benne 
tel, melynél a R. indica jellege a többszörös 
viritásban, a R. moschata sajátságai a szeg- 
füillatban s a csokros virágzatban, végre a 
R. gallica vonásai a virág alkotásában s a 
hajtások fegyverzetében talál csalhatatlan ki
fejezést. Ennélfogva határozottan egy h á r o m- 
s z o r o s  k o r c s a l a k  áll előttünk. Fis ez a 
rózsa a különféle jegyzékekben valóban hol 
az egyik, hol a másik csoportban van fel- 

| sorolva.
A  leirt jellemvonásokat többé kevésbé 

kifejezett alakban még néhány, e csoportba 
sorozott kerti rózsánál is feltalálhatjuk. Ezek 
a rózsák többnyire fehér színezetűek, igen 
gyengéd árnyalatokkal s mivel a hideg iránt 
sem igen érzékenyek, a legbecsesebb kerti 
alakok közé számíthatók. Tanulmányozásukat
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és tenyésztésüket nagyon melegen ajánlha
tom a rózsakedvelőknek éppen úgy, mint 
az üzletkertészeknek, nem szándékom azon
ban az itt felhozottakat e rózsák rendszertani 
helyzetére vonatkozólag irányadónak tekinteni.

Két rózsa Németországból.
Színe* műmelléklettel.

»Xymf'htna alba. A Ml le. Ku g é  n ie 
V e r d i e r  és G l o i r e  de D í j o n  keresz
tezéséből származik. A bokor erős fejlődésé, 
növekedése egyenes sudaras, igen kevés tüs
kével fegyverezve; lombozata szép fényes-zöld. 
Virágai felálló tartásnak', hosszú, nagy vaskos 
virágszirmokkal; bimbói kúpalakuan meg
nyúltak. Színe, fényes atlaszfehér, a felpattanó 
bimbó a vizifiíc (Nymphaea alba) virágjához 
hasonlít. Jellemvonásaiban minden esetre egé
szen uj alak, ideális szépségű, egyetlen a 
maga nemében. Ámbár nem sokkal teltebb 
mint a Mabei Morrison, de feltűnő szépségé

vel és tartósságával ezt nagyban felülmúlja 
s igy hihetőleg becses üzleti rózsa válik belőle.* 

»Für síBismark. A G l o i r e  de D í j o n  
sportja, azonban még sokkal gazdagabb vi- 
rágzatu; színezete tiszta sárga, sokkal éién- 
kebb mint a Béllé Lyonnaise-nél. Igen jó 

; fajnak bizonyult és a melegházi hajtatáshoz 
is szép jövővel kecsegtet.*

így olvastuk e két rózsa leírását 1887- 
ben, midőn azokat D r ö g e m ü l l e r  neuhausi 
rozsatenyésztő a kereskedelemnek átadta. 
Mennyiben váltak be az ezen rózsákhoz fűzött 
remények, nem szükséges e helyen birálgat- 
nunk; annyit azonban még is jónak látunk 
megjegyezni, hogy a steinfurti Gebrüder 
Schultheis czég, az első évben több száz 
példányban árusította el fiatal nemesitvényei- 
ket. Egy tekintet mellékelt s művészi ke
zekre valló szines ábránkra, úgy hisszük 

I teljesen felment e rózsák további magasz
talától.

B í r á l a t o k .

M a r q u i s e  de V i v e n s .
Thta. —  DubrCilii, Ig g6.

A virág szegélyzete karminpiros, közepe 
felé fokozatosan chinai rózsaszínbe megy át, 
mig maga a központ szalmasárgában vész 
e l ; szirmainak hátsó lapja testszinfehér, az 
egyes szirmok közepén s az alap felé egész 
területén kénsárgába átmosódva. Középnagy, 
lazán telt, kifogástalanul alkotott, csészealaku, 
kitűnő egyenes tartással és gyenge theaillat- 
tal; virágszirmai fordított pete- vagy ékala- 
kuak, széleiken bosszant, de szépen begön
gyöltek. Bimbója jó hosszúra megnyúlt, 
rendkívül pompásan alkotott, felpattan!) álla
potban egyike a leggyönyörűbb rózsászati 
jelenségeknek s ilyenkor színezete is különö
sen kifejezett, l’orodái jól fejlettek, valamivel 
hosszabbak mint a szoros kötegben előnyuló 
gyérebb számú, szintén eléggé fejlődött bi
bék. Kehelyszirmok keskenyek, igen meg
nyúltak, egynémelyiknél a hosszú csúcs kissé

I  kiszélesedett s távolállón fűrészelt, kettőnél 
az alap közelében kétoldalt egy-egy hosszú 
fognyujtvány foglal helyet, egynél csak egy
oldali van függelék, a két belsőnél a szélek 
épek, simák; külső lapjuk fénytelen, kar- 
minnal dúsan barnított, felső részletükön erősen 
kiemelkedő középorommal, széleiken csak 
gyéren elszórt hosszú mirigyes szőrökkel 
ellátva; belső lapjuk fehér nemezes gyap- 
jazattal bélelt. Maghon rövid, jól kifejlődött, 
alapján jól lekerekített, fölül igen gyengén 
befüződött, különben sima, fénytelen, kissé 
deresen beporzott s napoldalán karm innal 
barnított. Virágkocsány megnyúlt, erős és 
merev, hosszában gyengén redőzött, barna
piros színezetű, nehány durványos mirigyes 
sertével ellátott. Levélnyél megrövidült, arány
lag igen erős fejlettségű, alul világos-zöld, 
7—9 többé kevésbé erősebb, a végső levél 
középerezetére is átterjedő karcsú karmin
piros, a csúcson meggörbült tüskékkel, ezek
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között néhány piros szórmirigygyel fegy
verzett; fölül kissé barnitott, tövében lapos, 
különben egész hosszában barázdás, a barázda • 
szélein gyérszárnu gyenge szórni irigy gyei 
benőve. Melléklevelek rövidek, keskenyek, 
megnyúlt lándzsaalaku csúcsokkal, széleiken 
ritkán álló szőrmirigyekkel pillázottak. A süni 
lombozat 5— 7-leveles, a hajtások végén 3- | 
leveles, a megkeskenyült sötétzöld, alig fénylő 
levelek alul sokkal világosabbak, fénytelenek, 
fiatalon széleiken s az erezet alsó felén kar- 
minnal barnitottak, mélyen egyszer fűrészel
tek. A bokor fejlődése erőteljes, oldalt elágazó, 
sima hajtásai kissé hamvasak, napoldalukon 
barnitottak, távolálló apróbb, csaknem de
rékszög alatt kiálló karminpiros tüskékkel 
fegyverzettek. Virágzata eléggé gazdag, a 
hajtások végén egyes, ritkábban hármas, 
igen gyakran és szabadon megújuló. Mint 
kiválólag kereskedelmi rózsa, gyökérnyakra 
nemesítve tömeges tenyésztésre ajánlatos ; 
mint szabadföldi ! alak félmasfas és map'as 
törzsekre nemesithető. Edényben tenyésztve 
e szép rózsa a melegházi hajtatáshoz is na
gyon előnyösen használható, jellegzetes szí
nezete azonban ily művelés mellett koránt
sem jut oly élénk kifejezésre mint a szabad ég 
alatt. Nyesése valamivel hosszabbra vétessék, 
azonban a rövidebb metszést is jól eltűri, 
sőt ez esetben őszi virágzata sokkal dúsab- 
ban jelentkezik. Télire meleg és főképpen 
száraz takarót igényel, mivel egyike a leg
kényesebb rózsáknak. — Az egészen finom 
első rangú thearázsákhoz tartozik s magvakat 
is könnyen termelvén, műleges párosítások
hoz előnyösen használható.

Marié Baumann.
Kánont. —  Baumann. iK'tJ.

Élénk ragyogó karminpiros, hátsó lap
ján gyenge lillával elárasztva és finom ere
zettel behálózva. Középnagy, tömve telt, szép 
gömbidomu, gyönyörű, tökéletes alkotásu, 
kitűnő egyenes tartással és rendkívül kelle
mes, erős rózsaillattal, l ’orodák középszám
ban képviselve, jól kifejlődöttek, a bibékkel 
egyenlő hosszaságuak; bibék szintén fejlet

tek, sürü kévében ülnek, száraik gyapjasán 
szőrösek. Kehelyszirmok kissé megrövidültek, 
meglehetősen szélesek, a külsők néha válto- 
zékeny, néha egészen hiányzó nyúlványok
kal a széleiken, rendszerint röviden hegye
sek, csúcsaik kivételesen megnyúlnak és ki- 
szélesednek ; külső lapjuk mirigyesen érdes, 
fénytelen, a csúcs felé röviden de erősen 
ormolt, az oldalakon néha gyengén bordázott, 
a széleken többnyire fegyvertelen, de föliile- 
tén gyakran néhány négyzetesen rendezett 
rövid szórni irigygyei ellátott. Virágnyél erő
sen megnyúlt, szilárd, hosszában gyengén 
ránczolt, itt ott néhány kicsiny szőrmirigy- 
gyel, néha sűrűbben borított. Levélnyél 
karcsú, gyengébb fejlettségű, alul 3 —4 cse- 
nevész tüskével s több apró szőr mirigy gyei 
fegyverzett, felül szélesen és sekélyen baráz- 

í dás, sok apró szőrmirigygyel a barázda men
tén. Melléklevelek hosszasak, feltűnően kes
kenyek s igen hosszú keskenyen hegyezett, 
derékszög alatt kiálló csúcsokban végződnek, 
széleiken mindenütt sűrűn álló szőrmirigyekkel 
pillázottak. A sürü fényes-zöld lombozat terje
delmes, igen szilárd s rendesen 5-leveles; az 
alul és föliil sima levelek hátsó lapjukon vilá
gosabbak, fénytelenek, széleiken mélyen, he- 
lyenkin tökéletesen kétszer fűrészeltek. Virág
zata rendkívül dús és különösen nyáron meg 
ősszel egyesével álló, tavaszkor azonban bu
gában kettesével és hármasával jelenik meg, 
eléggé állandó, rendszeresen és tökéletesen 
ismétlődik, különösen ha a tő nyárban friss 
folyós trágyával láttatik el. A  bokor növése 
igen erőteljes, de nem hosszú, hanem inkább 
zömök, meddő hajtásokat nem igen hoz s 
korona képzésére is fölötte alkalmas; erőtel- 

j jes, bélben gazdag hajtásai világos-zöld szí
nezetűek s hosszabb egyenlőtlen, igen he
gyes, csaknem derékszög alatt kiálló világos 
szinti tüskékkel gazdagon fegyverzettek. Mint 
kitűnő szabadföldi rózsa, bokoralakban külö
nösen csoportok képzésére válik be; félma
gas törzsei a képzelhető legszebb kerti ró
zsafákat adják, csakhogy szabad, napos és 
inkább szellős helyre kell ültetni, mivel a 
lisztharmat iránt némi hajlandóságot mutat.
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Magas törzsekre nem czélszerü nemesíteni, 
miután felfelé álló virágzata ilyenkor a szem 
elől rejtve marad s csak messziről mutat va
lamit. Edényben nevelve ezen gyönyörű vál
faj azelőtt gyakran vétetett a melegházi haj
táshoz is, különösen Amerikában, hol azonban 
újabb időben a W. F. Bennett által csaknem 
teljesen kiszorittatott. Mint szabadföldi rózsa, 
a karminpiros remontáns rózsák közt kétség
telenül nincsen még felülmúlva. Nyesése 
valamivel r ö v i de b b r e  vehető, védettebb 
helyen pedig alig kiván némi téli takarást. 
Kísérleti telepünkön, e rózsa előszeretettel 
ápoltatik s a műleges párosításokhoz is hasz
nálatik ; téli takaróval eddig soha sem láttUK 
el s ennek daczára még 16" R. téli hideg 
mellett sem veszítettük el. Mint a karminpi
ros remontáns rózsák jellegzetes alakja, igen 
jó hírnévnek örvend s a kertekben rendkívül 
el van terjedve. Eredetére nézve az adatok 
hiányoznak.

De la Grifferaie.
Mutiflora-hybrida. — l'iber/,

Sötétebb vagy világosabb karmin-rózsa- 
szinü, a virágszirmok gyakan fehéren csikó
sak, egy részök néha egészen fehér, a mi 
által a rózsa tarka külemet nyer. Középnagy, 
néha nagy, tömötten telt, kezdetben szabá
lyosan alkotott, későbben a szirmok össze- 
kuszálódnak, a mi azonban az eleintén göm
bös, későbben laposan boltozott alakra egyá- 
talán nem hat zavarólag; jó tartásu, kellemesen 
illatozó, l’orodái számosak, jól fejlődöttek; 
bibenyél szabad, bibeszárak világos színűek, 
a kehely torkából egy hosszas kéve alakjában 
előnyulók s a porodákkal egyenlő hosszasá- 
guak, tálcsáik csaknem teljesen körkörösek, 
fénylő rücskös fólülettel. Kehelyszirmok igen 
jól fejlődöttek, a három külsőnél kétoldalt 
3—4 erős, szárnyas, kissé kiszélesedett sal- 
langos fogazatokat találunk, mig a két belső 
épszélü ; ez által a bimbó szép borzas alakot 
ölt fel; a kehelyszirmok külső lapja világos

zöld, csaknem sima, a széleken sürünálló szőr
mirigyekkel benőtt; csúcsaik vékonyan hosz- 
szura nyúltak, belülről gyenge fehér gyapjúval 
béleltek. Maghon meglehetősen fejlett, hosszú
kás, fölül kissé befüződött, világos-zöld, sima 
és kopasz. Levélnyél merev, igen erős, ha
talmas mirigyes szőrökkel, az elsődleges nyé
len ezen kivül sertetüskékkel sűrűn borított, 
tövében úgy az elsődlegesnél, mint a másod
lagosnál jól fejlődött, megnyúlt, széleiken 
fésüszerüen behasogatott, mirigyesen rojtos, 
átellenesen helyzett murvalevelekkel ellátva* 
Levélnyél kissé megrövidült, igen szilárd, 
alul néhány halavány karcsú tüskével fegy
verzett, különben egész fölületén tapadó 
gyapjazattal borított s ezen kivül számos 
mirigyes szőröcskékkel benőtt; fölül gyen
gén és igen keskenyen, csaknem vonalasán 
barázdázott. Melléklevelek többé kevésbé ki- 
szélesednek, hosszú hegyes csúcsokba húzot- 
tak, széleiken apró mirigyes szőrökkel pillá- 
zottak s mélyen, csaknem fésüszerüleg be
metszve rojtosak. A siirii szürkés-zöld lombozat 
a virágzó hajtásokon 5-leveles, a meddő 
vesszőkön 7-leveles. A levelek jól erezettek, 
teljesen fénytelenek, széleiken erősen, némely 
helyen kétszeresen fűrészeltek. Virágzat rend
kívül gazdag, 10 —15-ösével egy fürtbugá
ban, meg nem ujuló. A bokor fejlődése igen 
erőteljes, sudaras és kúszó; hosszú vesszői 
az alsó részeken kevésbé siirii, erős, jól meg
nyúlt, kissé hátragörbült igen hegyes, a haj
tások végén sűrűbben álló s kisebbekkel 
összekevert tüskékkel fegyverzett. Mint egy
szer virágzó télálló kúszó rózsa, falak, kerí
tések díszítésére, vagy piramisok és folyo
sók képzésére használható, melyhez kizárólag 
gyökérnyakba eszközölt nemesitvényei vagy 
dugványtői szoktak szolgálni. Francziaország- 
ban és Belgiumban e fajt magastörzsü ala
nyul is használják. Származik a R. multiflora 
és R. gallica keresztezéséből, közelebbi ere
dete azonban ismeretlen.
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között néhány piros szűrni irigygyei fegy
verzett ; fölül kissé barnitott, tövében lapos, 
különben egész hosszában barázdás, a barázda 
szélein gyérszámu gyenge szőrmirigygyel 
benőve. Melléklevelek rövidek, keskenyek, 
megnyúlt lándzsaalaku csúcsokkal, széleiken 
ritkán álló szőrmirigyekkel pillázottak. A siirii 
lombozat 5— 7-Ieveles, a hajtások végén 3- 
leveles, a megkeskenyiilt sötétzöld, alig fénylő 
levelek alul sokkal világosabbak, fénytelenek, 
fiatalon széleiken s az erezet alsó felén kar- 
minnal barnítottak, mélyen egyszer fűrészel
tek. A bokor fejlődése erőteljes, oldalt elágazó, 
sima hajtásai kissé hamvasak, napoldalukon 
barnítottak, távolálló apróbb, csaknem de
rékszög alatt kiálló karminpiros tüskékkel 
fegyverzettek. Virágzata eléggé gazdag, a 
hajtások végén egyes, ritkábban hármas, 
igen gyakran és szabadon megújuló. Mint 
kiválólag kereskedelmi rózsa, gyökérnyakra 
nemesítve tömeges tenyésztésre ajánlatos ; 
mint szabadföldi ' alak félmagas és magas 
törzsekre nemesíthető. Edényben tenyésztve 
e szép rózsa a melegházi hajtatáshoz is na
gyon előnyösen használható), jellegzetes szí
nezete azonban ily művelés mellett koránt
sem jut oly élénk kifejezésre mint a szabad ég 
alatt. Nyesése valamivel hosszabbra vétessék, 
azonban a rövidebb metszést is jól eltűri, 
sót ez esetben őszi virágzata sokkal dúsak
ban jelentkezik. Télire meleg és főképpen 
száraz takarót igényel, mivel egyike a leg
kényesebb rózsáknak. Az egészen finom 
első rangú thearázsákhoz tartozik s magvakat 
is könnyen termelvén, műleges párosítások
hoz előnyösen használható.

Marié Baumann.
N e m o n t . —  H a u m a n n .  l S ' > ,  y.

Élénk ragyogó karminpiros, hátsó láp
ján gyenge lillával elárasztva és finom ere
zettel behálózva. Középnagy, tömve telt, szép 
gömbidomu, gyönyörű, tökéletes alkotásu, 
kitűnő egyenes tartással és rendkiviil kelle
mes, erős rózsaillattal, l ’orodák középszám
ban képviselve, jól kifejlődőitek, a bibékkel 
egyenlő hosszaságuak; bibék szintén fejlet

tek, sűrű kévében ülnek, száraik gyapjasai! 
szőrösek. Kehelyszirmok kissé megrövidültek, 
meglehetősen szélesek, a külsők néha válto- 
zékeny, néha egészen hiányzó nyúlványok
kal a széleiken, rendszerint röviden hegye
sek, csúcsaik kivételesen megnyúlnak és ki- 
szélesednek; külső lapjuk mirigyesen érdes, 
fénytelen, a csúcs felé röviden de erősen 
ormolt, az oldalakon néha gyengén bordázott, 
a széleken többnyire fegyvertelen, de föliile- 
tén gyakran néhány négyzetesen rendezett 
rövid szőrmirigygyel ellátott. Virágnyél erő
sen megnyúlt, szilárd, hosszában gyengén 
ránczolt, itt ott néhány kicsiny szőrmirigy
gyel, néha sűrűbben borított. Levélnyéi 
karcsú, gyengébb fejlettségű, alul 3 —4 cse- 
nevész tüskével s több apró szőrmirigygyel 
fegyverzett, felül szélesen és sekélyen baráz
dás, sok apró szőrmirigygyel a barázda men
tén. Melléklevelek hosszasak, feltűnően kes
kenyek s igen hosszú keskenyen hegyezett, 
derékszög alatt kiálló csúcsokban végződnek, 
széleiken mindenütt sűrűn álló szőrmirigyekkel 
pillázottak. A sűrű fényes-zöld lombozat terje
delmes, igen szilárd s rendesen 5-leveles; az 
alul és fölül sima levelek hátsó lapjukon vilá
gosabbak, fénytelenek, széleiken mélyen, he- 
lyenkin tökéletesen kétszer fűrészeltek. Virág
zata rendkívül dús és különösen nyáron meg 
ősszel egyesével álló, tavaszkor azonban bu
gában kettesével és hármasával jelenik meg, 
eléggé állandó, rendszeresen és tökéletesen 
ismétlődik, különösen ha a tő nyárban friss 
folyós trágyával láttatik el. A  bokor növése 
igen erőteljes, de nem hosszú, hanem inkább 
zömök, meddő hajtásokat nem igen hoz s 
korona képzésére is fölötte alkalmas; erőtel
jes, bélben gazdag hajtásai világos-zöld szí
nezetűek s hosszabb egyenlőtlen, igen he
gyes, csaknem derékszög alatt kiálló világos 
szinti tüskékkel gazdagon fegyverzetiek. Mint 
kitűnő szabadföldi rózsa, bokoralakban külö
nösen csoportok képzésére válik bi ; felma
gas törzsei a képzelhető legszebb kerti ró
zsafákat adják, csakhogy szabad, napos es 
inkább szellős helyre kell ültetni, mivel a 
lisztharmat iránt némi hajlandóságot mutat.
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Magas törzsekre nem czélszerü nemesíteni, 
miután felfelé álló virágzata ilyenkor a szem 
elől rejtve marad s csak messziről mutat va
lamit. Edényben nevelve ezen gyönyörű vál
faj azelőtt gyakran vétetett a melegházi haj
táshoz is, különösen Amerikában, hol azonban 
újabb időben a VV. E. Henriett által csaknem 
teljesen kiszorittatott. Mint szabadföldi rózsa, 
a karminpiros remontáns rózsák közt kétség
telenül nincsen még felülmúlva. Nyesése 
valamivel r ö v i de b b r e  vehető, védettebb 
helyen pedig alig kíván némi téli takarást. 
Kísérleti telepünkön e rózsa előszeretettel 
ápoltatik s a műleges párosításokhoz is hasz
náltaik ; téli takaróval eddig soha sem láttuk 
el s ennek daczára meg 16 1 R. téli hideg 
mellett sem veszítettük el. Mint a karminpi
ros remontáns rózsák jellegzetes alakja, igen 
jó hírnévnek örvend s a kertekben rendkívül 
el van terjedve. Eredetére nézve az adatok 
hiányoznak.

De la Grifferaie.
Mutiflora-hybriita. \'ibert, ! \

Sötétebb vagy világosabb karmin-rózsa- 
szimi, a virágszirmok gyakan fehéren csikó
sak, egy részök néha egészen fehér, a mi 
által a rózsa tarka külemet nyer. Középnagy, 
néha nagy, tömötten telt, kezdetben szabá
lyosan alkotott, későbben a szirmok össze- 
kuszálódnak, a mi azonban az eleintén göm
bös, későbben laposan boltozott alakra egyá- 
talán nem hat zavarólag; jó tartásu,kellemesen 
illatozó, l’orodái számosak, jól fejlődöttek; 
bibenyél szabad, bibeszárak világos szűrnek, 
a kehely torkából egy hosszas kéve alakjában 
előnyulók s a porodákkal egyenlő hosszasá
gnak, tálcsáik csaknem teljesen körkörösek, 
fénylő rücskös felülettel. Kehelyszirmok igen 
jól fejlődöttek, a három külsőnél kétoldalt 
}—4 erős, szárnyas, kissé kiszélesedett sal- 
langos fogazatokat találunk, inig a két belső 
épszélü ; ez által a bimbó szép borzas alakot 
olt fel; a kehelyszirmok külső lapja világos

zöld, csaknem sima, a széleken sürünálló szőr
mirigyekkel benőtt; csúcsaik vékonyan hosz- 
szura nyúltak, belülről gyenge fehér gyapjúval 
béleltek. Maghon meglehetősen fejlett, hosszú
kás, fölül kissé befiiződött, világos-zöld, sima 
és kopasz. Eevélnyél merev, igen erős, ha
talmas mirigyes szőrökkel, az elsődleges nyé
len ezen kivid sertetüskékkel siirün borított, 
tövében úgy az elsődlegesnél, mint a másod
lagosnál jól fejlődött, megnyúlt, széleiken 
fésiiszeriien behasogatott, mirigyesen rojtos, 
átellenesen helyzett murvalevelekkel ellátva- 
Eevélnyél kissé megrövidült, igen szilárd, 
alul néhány halavány karcsú tüskével fegy
verzett, különben egész fölületén tapadó 
gyapjazattal borított s ezen kívül számos 
mirigyes szőröcskékkel benőtt; fölül gyen
gén és igen keskenyen, csaknem vonalasán 
barázdázott. Melléklevelek többé kevésbé ki- 
szélesednek, hosszú hegyes csúcsokba húzot- 
tak, széleiken apró mirigyes szőrökkel pillá- 
zottak s mélyen, csaknem fésüszerüleg be
metszve rojtosak. A süni szürkés-zöld lombozat 
a virágzó hajtásokon 5-leveles, a meddő 
vesszőkön /-leveles. A levelek jól erezettek, 
teljesen fénytelenek, széleiken erősen, némely 
helyen kétszeresen fűrészeltek. Virágzat rend
kívül gazdag, 10 —15-ősével egy fi.rtbugá- 
ban, meg nem ujuló. A bokor fejlődése igen 
erőteljes, sudaras és kúszó; hosszú vesszői 
az alsó részeken kevésbé siirii, erős, jól meg
nyúlt. kissé hátragörbült igen hegyes, a haj
tások végén sűrűbben álló s kisebbekkel 
összekevert tüskékkel fegyverzett. Mint egy
szer virágzó télálló kúszó rózsa, falak, kerí
tések díszítésére, vagy piramisok és folyo
sók képzésére használható, melyhez kizárólag 
gyökérnyakba eszközölt neinesitvényei vagy 
dugványtői szoktak szolgálni. Francziaország- 
ban és Belgiumban e fajt magastörzsü ala
nyul is használják. Származik a R. multiflora 
és R. gallica keresztezéséből, közelebbi ere
dete azonban ismeretlen.
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Á t a I á n o s

A növények szaporítása tenyészhaj- 
tásokról. — I la valamely növényen a gyö- 
kérnyakon, a törzsön, a levélnyélen, avagy 
más helyeken oly hajtások keletkeznek, me
lyek az illető anyanövénynek rendszeres al
katrészeit nem képezik s bizonyos körülmé
nyek ki>zt az anyafajhoz hasonló önálló növény 
létesítésére képesek, akkor azokat tenyész-  
ha j tásoknak (proliferáló hajtások) nevezzük. 
Ily proliferáló hajtásokat hoz pl. a földieper. 
Ívzen tenyészhajtások nég számos, a szoba
tenyésztésre alkalmas dísznövényeken is mu 
tatkoznak, minők pl. Asplenium Belangieri, A. 
belliferum, A. flabellifolium, Diplacium prolife- 
rum, Hemionitis palinata,Deriopteris palinata, 
VVoodwordia radicans, Chrysodium proliferum, 
Cordyline vivipara, Saxifraga sarmentosa stb.
1 la ezek a hajtások a növényrészek szélein, 
vagy egyátalában olyan helyen bújnak elő. 
a honnét azokat az anyatő tetemesebb meg
sértése nélkül könnyen leválaszthatjuk, akkor 
azokat óvatosan leválasztjuk, esetleg lemet- 
sziik s apró cserepekben laza földbe eldugvá- 
nyozva az üvegszekrénybe rakjuk. Ily bánás
mód mellett a begyökeresedés nem fog 
magára soká váratni, mely után a megedzett 
növények nagyobb edényekbe iiltethetők. A 
szabadföldben, vagy ha az edényben álló nö
vény tenyészhajtásai elegendő hosszaságuak> 
az anyatőről nem választatnak le, hanem a 
köréje helyzeti cserepek földjébe gamóztat- 
nak, laza földdel kissé letakartatnak, hol azu
tán nedvesen és árnyékosán tartva, a begyö
keresedés biztosabban beáll s erősebb is lesz, 
mint a leválasztott dugványoknál.

Bismark-alma. — Legújabb időben egy 
l'jzélandból Angolországba importált s on
nét szanaszét terjesztett almafaj, Bismark-alma 
elnevezés alatt került a kereskedésbe. Ezen 
sajátságos almafajtának a gyümölcsei rendkí
vül fanyar iziiek és semmiféle czélra sem 
használhatók fel; a fa termőképessége állító
lag tényleg oly csodálatos gazdagságú, hogy 
a ki azt még nem észlelte, egyátalában nem 
is hajlandó elhinni. A  legkülönösebb azonban

k e r t é s z e t .

e fánál azon még eddig nem tapasztalt tu
lajdonság. hogy ez a faj már mint egyéves 
csemete biztosan és gazdagon hoz. Mester
séges termékenyítés által e fajról hihetőleg 
jól termő, hasznavehető almafát is lehetne 
tenyészteni, miután ily, mondhatni vad alak
jában, kereskedelmi czikket nem képezhet.

Vereshagyma „lyoni csoda“ . A »fehér 
királyné* nevű hagymának lényegesen javí
tott alakja, nagy, ezüstfehér hagymával. Kö
rülbelül 14 nappal előbb érik meg s éppen 
olyan jól tarthaté) el, mintazeziistfehér hollandi.

A Chrysanthemum tenyésztéséről.
A Chrysanthemum indicum, hazájában Chi- 
nában, már a legrégibb idők óta ismeretes 
es átalanosan el van terjedve. A 17-ik szá
zad közepe táján hozatott be Európába s 
itt, — különösen Angolországban, — azon
nal nagy kedveltségijén részesült s csakha
mar egy, mindenütt található kerti virág lón 
belőle és joggal, mert alig van növény, mely 
a reá fordított aránylag csekély fáradságot 
jobban meghálálná mint a Chrysanthemum. 
A valóban pazar virágzáson és a virágok 
fénylő szinpompáján kívül még egy figye
lemre méltó jó tulajdonsággal van felruházva 
a Chrysanthemum, mely abban áll, hogy 
éppen azon évszakban kezdenek bimbói fa- 
kadozni, miliőn a kertben egyéb virágot már 
alig találunk. Minthogy e növény rend
kívüli szaporasaga folytán már minden kert
ben volt látható, csakhamar egy ,,koz.önsé- 
ges‘‘ virág lett belőle s a legmostohább bá
násmódban részesült, inig a kertészet hala
dásával a Chrysanthemum is nagy változáso
kon ment keresztül; fajaiban ugyanis műle
ges keresztezés utján mindig szebb és töké- 

; letesebb válfajok jöttek létre, melyek a szak- 
; emberek figyelmét magukra vonták. Különös 

érdeklődést keltenek azonban a jelenleg Ja
pánban, Chinában, Amerikában és Angol
országban tenyésztett s onnan behozott szebb
nél szebb válfajok, melyek nemsokára nálunk 
is el fognak terjedni és átalános tetszést 

j fognak aratni.
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De nagyon tévedni fog az, a ki azt 
hiszi, hogy ezen szép és óriási virágú Chry- 
santhemum-fajokat elég a kertnek valamelyik 
sarkába ültetni s aztán a jó Istenre bizni. 
Mint minden más növény, úgy a Chrysanthe- 
mum is jo bánásmódot és ápolást igényel, 
hogy azzá legyen, a minek lennie kell. A 
Chrysanthemum sikeres tenyésztésére vonat
kozólag, mely különben igen egyszerű, a 
következőket jegyzem meg: A Chrysanthe
mum mint „nagy ev<5*‘ ismeretes, mert fej
lődésére igen sok vizet és táplálékot igényel- 
Ebből következik, hogy a talajt, a melybe 
ültetni akarjuk, ha az silány, érett trágyával 
bőven trágyázzuk meg s jó) mélyen ássuk 
fel. Május elején a fiatal növényeket, a mint 
azok a kertészetekben kaphatók, legkevesebb 
75 cm.-nvi távolságra beültetjük és jól meg
öntözzük; ezután az egész ágyat 5 cm. ma
gas szalmás trágyaréteggel betakaijuk, mely 
a talaj gyors kiszáradását megakadályozza. 
A nyár folyamán teendőnk csak abban áll, 
hogy a fejlődő hajtásokat karókra gondosan 
felkötözzük es hogy száraz időben hetenkint 
legalább egyszer a l a p o s a n  öntözzünk. — 
Szeptember hóban már az első bimbók mu
tatkozni fognak. I Iogy nagy és kifogástalan 
virágokat kapjunk, szükséges a bimbókat mi
előbb gyériteni, a mi abban áll. hogy min
den hajtáson csak egyet és pedig a vég- 
bimbód meghagyjuk, a többit pedig óvato
san letördeljük. I la korai fagyok a virágokat 
fenyegetnék s más módon védekezni nem 
lehetne, legegyszerűbb a bokrokat edényekbe 
ültetni s valamely fagymentes helyre beállí
tani, a hol még sokáig fognak virágozni.

Üzleti gyűjteményünk 30 legújabb első
rangú s nagyobbrészt japáni fajokból áll, 
melyek közül nehéz a legszebbeket kiválasz
tani. mellékelve mégis igyekeztem a legkitű
nőbbeket felsorolni:

Avalanche, tiszta feher.

. Inna Randiére, gyengéd rozsaszinii» 
ezüstszínű hátlappal.

hdouard Audtgier, karmin violaszin, 
ezüstszínű hátlappal.

Mad. Camille Prost, lilarózsaszin fehér 
csúcsokkal.

Marsa, halvány lilaszin, fehér szegélylyel.
Mrs. Alpheus Ilardy, hófehér, tollas 

szirmokkal.
Mr. J .  A. Laing, lazaczszinü, ezüst

színű hátlappal.
Mr. H. Camicll, czitromsárga, bodros.
Mrs. C. Orchard, sötét aranysárga, bodros.
Sarah Ckvctt, bronczszinü, rózsaszínű 

árnyalattal.
Stanstead surpricc, karmin rózsaszínű, 

ezüst hátlappal.
William Gobbct, lilarózsaszin lazaczszinnel.

N ovotarszky M iksa, l’écs.

A „százszorszép-szegfü“ történetéhez.
Újabb időben a szegfű tenyésztésében 

rendkívül nagy élénkség mutatkozik. Az ed
dig ismeretes szabadföldi és edénybeli szeg- 
füfajokon kívül II i 1 l eb  r a n d A Bredemeier  
Pallanzaban, egy többször virágzó szegfüala- 
kot hozott a kereskedésbe, melyet Dr. VVitt- 
mack berlini tanár ösztönzésére ♦ százszorszép- 
szegfű* (Margarethen-Nelke) elnevezéssel ille
tett. Ezek a különösen élénk ragyogó színe
zetű és alacsony növekedésű hybridák a 
magvak elvetése után négy hónapra már 
igen dúsan virágzanak. E korcsalakoknak 
biztos eredetét megállapítani egyátalán nem 
lehetséges. Különféle keresztezések az isme
retes Dianthus-iajok törzsalakjai között, többé 
kevésbe jó eredménynyel, már régi idők óta 
eszközöltettek. Dr. W. Olbers Focke Brémá
ból, jeles müvében: »Die Pflanzenmischlinge* 
a többek közt ezeket írja: »Dianthus-korcsok 
képződése még a szabad természetben sem 
tartozik a ritkaságok közé; néhány fajtáját 
igen nehéz meghatározni s nagyon is közel 
esik a föltevés, hogy a korcsalakok az egyes 
alakok között fennálló határvonalakat elmos
sák.* Másik helyen továbbá: ♦ Kölreuter a 
Dianthus hortensis (caryopkyllus) flóré pleno 
(nő) és a Dianthus chinensis (him) mű
leges keresztezéséből négy példányt nyert; 
ezek egymás közt egyenlőtlenek voltak, 
kettejük virágja pedig telt volt.* Azután még 
egy helyen ezt olvassuk: »D. caryop/tyllus a
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D. chittcnsis-ú néhány esztendő előtt (1881. 
előtt) G r e m b l e r  kertjében Hallban (Tirol) 
egészen önkényt, minden műleges hozzájáru
lás nélkül kereszteződött s az ebből származó 
uj alak csakugyan a Dianthus Grcmbleri 
(Ascherson) nevet is nyerte.* — Hogy ezek 
a korcsok, a virágzat megjelenése tekinteté
ben minő viselkedést mutattak, az előttünk 
egészen ismeretlen. Úgy műleges, mint ter
mészetes kereszteződések azonban a />. caryo- 
t'hilliis és a /). chincnsis, a s z á z  s z ó r  szép- 
s z e g f ű  valószínű szülői közt már régiebb 
idő óta és különböző helyeken létrejöttek, 
azonban, hogy ezen korcsalakok tényleges 
eredete hol rejlik, azt ma biztosan megálla
pítani nem lehetséges.

A liliom leveleinek lehullása virágzás 
előtt. — A legszebb és legelterjedtebb kerti 
virágok közé tartozik a Liliutn candidum, a 
mi régi közkedveltségü fehér liliomunk. S 
éppen nem lehet rajta megütközni, hogy 
annyira el van terjedve, hiszen rendkívül 
igénytelen egy növény, mely még ott is jól 
tenyészik s illatos virágait ott is jól kifejleszti, 
a hol csak igen csekély gondozásban része- 
sittetik. Hogy azonban a kertnek e díszét 
teljes pompájában bírhassuk, szükséges, hogy 
virágszárai egész hosszukban, úgy alul, mint 
fölül, szép zöldelő levelekkel legyenek fel
ruházva. Azonban mily ritkán találjuk a fehér 
liliomot virágzásának idejében levéldiszbe 
öltözve; a levelek már hetekkel a viritás előtt 
eltűntek, a szépen felnyílt virágok pedig a 
kopasz, kóróvá vált virágszáron díszelegve, 
valóban mindenkiben szánalmat gerjesztenek. 
—  A levelek ilyen korai lehullásának kétféle 
oka szokott lenni. Először is az úgynevezett 
liliombogár Crioceris Lilii Scop. s annak ál- 
czái tömegesen fellépve, óriási pusztításokat 
szoktak véghez vinni. A lilombogár egy len
cseszem nagyságú, testén fénylő fekete, szárny- 
födelein és torján téglapiros szinti bogárka, 
mely a tenyérre téve gyenge czinczogó han
got ad. 11a a liliomot e bogártól és álczái- 
tól meg akarjuk szabadítani, úgy a növényt, 
de különösen a levelek alsó lapját naponkint 
at kell vizsgálnunk s az ott talalt férgeket

elpusztítanunk. — A levelek korai elhalása 
és lehullása azonban a legtöbb esetben más 
körülményre vezethető vissza.

A fehér liliom legjobban tenyészik ár
nyékos, vagy legalább is félárnyékos helyen 
s itt azután teljes diszpompáját fejti ki. A 
ki azonban kertjében nem rendelkezik árnyé
kos, vagy félárnyékos helyivel s igy liliom- 
jai az égető nap hevének vannak kitéve, 
melyhez azután még esetleg könnyű homo
kos talaj is járul, az minden esetre a fonn- 
vázolt levéltelen, szánalomra méltó liliomok
ban fog csupán gyönyörködhetni. - Azon
ban még az ilyen viszonyokkal rendelkező 
kertész is gyönyörködhetik szép liliomokban, 
hacsak arra ügyel, hogy a hagymákat leg
alább is 10 15 cm. mélységre ültesse, az
ágyás fülűletét pedig valamely alacsonyan 
maradó virággal vesse, vagy ültesse be, minők 
pl. ibolya, árvácska, rezeda, gombocska stb. 
Ez által ugyanis elejét veszi annak, hogy a 
napsugarak a talajt túlságosan fölhevítsék és 
kiszárítsák, a mi pedig ahhoz, hogy a leve
lek a virágzás végéig épségben megmarad
janak, egyik fő kellék.

! fogy a hasznosat az élvezetessel össze
kapcsoljam, liliomágyásaimat már évek óta 
földi eperrel ültetem be s igy szép liliom- 
virágzat mellett még tekintélyes eperaratá
som is szokott lenni. Miután a liliomot au
gusztusban, vagy szeptember elején éppen 
úgy át lehet ültetni, mint a földi epret, e 
kettős művelet igen könnyen kivihető egy 
időben: Az ágyásokat jól megtrágyázva elő
készítem s először, is kellő távolban a liliom 
hagymáit ültetem el, azután a talaj fölületét 
elegyengetem s bele ültetem az epret. így 
művelve egy ágyás 4 éven át nyugodtan 
maradhat, ha máreziusban trágyalével látta
tik el; a bizonyos epertermés s a dús liliom- 
virágzat nem fog elmaradni.

Reményiem, hogy e pár biztató so
raim hasonló eljárásra fogják a kertészeket 
ösztönözni s akkor biztosra veszem, hogy 
ama nyomorékok helyett dús levelzetü lilio
mok fogják gazdájukat gyönyörködtetni.

B. Uhlemann, Krankenbcrg.
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Az Achymenes-fajok tenyésztése szo
bában. Ezen csinos és mindenütt szíve
sen látott növénykének tenyésztése igen egy
szerű. Márcziusban a gum ócskákat lomb- és 
melegágyfold keverékével telt cserepekben 
3 cm. mélyen vizirányosan rakjuk egymás 
mellé a földbe s a cserepeket meleg szobá
ban az ablak mellé állítjuk. I la a hajtások 
mintegy 3 cm. hosszúságot érnek el, vagy 
egyesével, vagy többesével ismét átültethe
tek friss földbe. A magas növésű fajoknál 
tanácsos a csel epet csupán egy harmadáig 
földdel megtölteni s a növény növekedése 
szerint apródonkint utána töltve feltölteni. 
Az elvirágzás s a szár leszáradása után az 
öntözést abba kel! hagyni, az elfonnyadt szá
rakat pedig lemetélni, mire a cserepeket a 
szoba belsejében száraz helyre állítjuk, hol 
azok egészen szárazon teleltetnek át. Már
cziusban a gumócskák a cserepekből kivéve 
ismét a leirt módon ültettetnek el a friss 
földbe.

Világosságot az orchideáknak!— Az
orchideák jó tenyészésiikhez sok világosságot 
igényelnek, mig a közvetlen nyári napsuga
rat a legtöbb nem képes elviselni, E fajok
nak legnagyobb része a szabadban a lak kér
gén s az ágak likaiban élősködik, hová gyö
kérzetükkel kapaszkodnak s a fák lombozata 
által kellő védelmet nyernek a napsugarak 
egyenes behatása ellen. I la tehát c növé
nyeknek meg akarjuk adni a természetes föl
tételeket, úgy azokat szintén be kell árnyé
kolnunk. Ez a beárnyékolás e növényeknél 
nyáron át egy könnyű fehér ablakfüggöny 
lebocsátása által vihető ki legczélszerübben. 
Tavaszkor és őszszel verőfényes napokon leg

jobb igen ritka fehér gazé- vagy organtin 
szövettel árnyékolni, télen azonban nem lesz 
szükségünk beárnyékolásra.

Verbéna hybrida „északi fény“ (Nord- 
licht). Az utolsó évek figyelemre méltó 
verbéna-újdonságai közt bizonyára egy sem 
keltett oly nagy feltűnést, mint a Horoszló 
bán Matz A. által tenyésztett »északi fény* 
(Nordlicht, Aurore boréale) nevezetű újdon
ság, melyet Matz, a szintén szépnek ismert

»Défiance« verbenafaj magvaiból nyert. Ez 
a virág az elmúlt nyáron Haage &  Schmidt 
erfurti kertészek telepén oly pompát fejlesz
tett ki, hogy azt az első tekintetre egy bu
ján virító skarlátpelargoniának lehetett volna 
tartani. A ragyogó színezet s a virágok nagy
sága, a verbénák közt, ennél a válfajnál eddig 
még el nem ért fejlettséget mutat. A  színe
zet valósággal káprázatos narancs-skárlátpiros, 
a virágok szabályosan alkotottak s egész 8 
cm. átmérőjű virágernyőkben mutatkoznak; 
a virágzás május elejétől fogva október vé
géig szakadatlanul megújul. Az egyes, tartó
san viritó virágok átmérője 2 — 21/a cm.-ig 
is terjedhet, a mi a verbénáknál minden 
esetre óriásinak nevezhető.

Két uj kerti viola.
/. Floristcnblnt, vagy vörös kokárda. — 

Pompás válfaj, csupán 30 cm. magasságú 
bokorral, igen széles; haragos vérpiros színe
zettel, mely e fajnál eddig még nem tapasz- 
taltatott. Bokrainál jellegzetesek a nagyobb 
számban megjelenő másodlagos hajtások.

_\ Ilonlr de Neige. (Hógömb.) — Alak
jára és tartására az előbbivel megegyez, nagy, 
terjedelmes virágai azonban tisztafehér szín
ben pompáznak, a bokor pedig alig lesz 25 
cm. magas. E két uj violafaj magvai Ch. 
Molin-nál kaphatók Lyonban, Piacé belle- 
cour 8.

Godetia „fehér gyöngy.14 (VVeisse Perle.)
Uj alacsony, tisztafehéren viritó válfaj,

melynek virágai valamivel kisebbek ugyan, 
mint az ismeretes »Duchess of Albany«-nál,
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azonban szinezetük éppen olyan szép selymes 
fehér. A  bokroknak igen szabályos és zömök 
növése folytán e csinos válfaj rendkívül al
kalmas foglalványok és alacsony csoporto- 
zatok létesítéséhez. Magvait 11 a a g e X. 
S  c h m i d t erfurti czég árusítja.

Salvia prunelloides purpurea. — Szép 
biborpirosan nyíló válfaja a néhány év előtt 
l l a a g e  &  Schmi dt  czégtől forgalomba ho
zott Salvia prunelloides-nek. Júniustól kezdve

e virág a késő ősz beálltáig folytonosan virit 
s ragyogó színével, mely étidig az egynyári 
zsályafajoknál nem fordult elő, méltó feltűnést 
kelt. Magvait a föntnevezett erfurti czég szállítja.

Chrysanthemum-kiállitás. Mühlr 
Vilmos ur, temesvári mű- és üzletkertész, 
múlt év őszén, november i6-té>l 23-ig terjedő 
Chrysanthemum-kiállítást rendezett a városi 
nagy vigadóban. A  saját telepén tenyésztett 
Chrysanthemu mókát Mühle ur 100 jobb faj 
képviseletében 4000 drb. szépen virító pél-

U j r ó z

C apitaine B asro ger. C e n ; . f. m u s c i> s a. 
M o r e a u - K o b e r t .  — Különösen erős növekedésű 
bokor, hatalmas fája igen finom hegyes tüskékkel gaz
dagon fegyverezett, lombozata 5— 7-leveles ; virágja igen 
nagy, lendkivül szép gömbalaku, élénk karminpirosan 
színezett, sötét biborszinnel árnyékolt. 15 25 virágból
álló bugacsokorban nyílik.

B lan ch e  de F o rc o . T h e  a. I) ti b r e 11 1 1 
A bokor igen szép fejlődésit, csaknem knszó, a hajtások 
végén egy-egy virággal, bimbója tojá.sdadon megnyúlt,

dányban hozta közszemlére. A kiállítás iránt 
nagy is volt az érdeklődés s a látogatók nem 
csak a virágok szépségében, hanem a ren
dezés csinosságában is gyönyörködhettek, 
másrészt pedig azt a tapasztalatot is szere - 
hették, hogy virágszükségleteiket már itt 
benn a hazában is födözhetik.

Halálozások. — Henry Bcnneti, a nagy
nevű rózsatenyésztő, ki a műleges párosítások 
megalkotójának tekintetik, múlt év őszén 
Sheppertonban múlt ki.

Paul Nabonnand, a sXabonnand X 
íils«-czég tagja, a család birtokán: Golfé
Jouan-ban halt meg.

SJiir/cy Hibbert, a »Gardener’s Maga
ziné* főszerkesztője Londonban halálozott el.

Heinrich Schmidt, az ismeretes »J. C. 
Schmidt* erfurti czég tulajdonosa, meghalt 
Santa Cruz-ban, Teneriffán.

doh. Liebig, a nevezetes drezdai Liebig- 
féle kertészet megalapítójának egyik fia, ön
kezűleg vetett véget életének.

Beküldött árjegyzékek.
.1. A’. v. Obcntraut, 1 lietzing, Auhofstr. 

40., illusztrált főárjegyzék magvakról, növé
nyekről s a faiskola terményeiről.

Hangé H Schmidt, mű- és üzletkerté
szete hrfurtban. Növény- és magárjegyzékek 
az 1891 ik évre.

Wilhelm Arid, a legnagyobb szegfű-, 
mályva- és pensée-telepek birtokosa Arn 
stadt-ban Krfurt mellett. Illusztrált ár, egyzék 
szabadföldi-, edénybeli- és többször virító 
szegfüfajokról, valamint nevezetesebb virág
magvakról.

s a f a j 0 k.

Í£cn könnyen nyílik szét. Virágja nagy, lelt, zsindelyt - 
zett szirmokkal, tejfolfehér, halvány chiömsárgával vt 
gye>t, a kül-o \ i rágsz irmok gyengéden rózsásak.

E lisa  F u g icr. 1 li e a. J . ii o n n a i r e.
Igen erő> növekedésű, meiev egyenes hajtásokkal, mint a 
N i J> he t o s-nál, a bokor tartása azonban határozottan 
jol)l); mindig >/.ép fényes-zölden lom hozott, bimbója 

hosszúra megnyúlt; virága igen nagy, nagyon telt, tiszta
fehér, közepén igen gyengéd sárgával elfutódva. Meglehe- 

j  tűsen kemény természetű rózsa, különösen alkalmas üzleti
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czélokra. Magoncza egy forgalomba nem hozott fajnak, 
párosítva a N i p li e t o s-al.

Etoile d ’ A ngers. T li e a. T c s n i e r f i i  
Igen erős bokor, melynek szilárd, zöld hajtásai <>ak 
gyér számú tüskékkel vaunak fegyverezve; lombozata 
fényes-zöhl ; hosszas bimbója eió> virágs/áron ül. Virágja 
nagy, igen telt, jól alkotott, götnbalaku, kitűnő tartása, 
sötét re/e.-sárga, baraezkpiro»al szélesen "/egélvezett, 
virágszirmai élezésén tükröződnek.

K aiserin  A ugusta V ictoria. 1 h c a. I. a m- 
b e r t K e i t t e r. A s/éj» növekedésű bokor egye- i 
nes izmos hajtásokat hoz, melyek gyér szánni, de eiősen 
kifejlett tüskékkel vannak fegyverezve. Lombozata sűrű, 
(lemtén fényes barnapiros, későbben fényes sötétzöld. 

Virága nagy, néha igen nagy, erősen telt, jó magatartása, 
alkotásában hasonlít a T h e  l> i i d e-ltez, kuinyen fel
nyíló. szirmai zsindelyezettek, a virágzat meglehetősen 
tartós; külső szirmai tis/lafehérek, a belsők nápolyi 
sárgák, a középsők narano sáigák, kellemex n illatozók.
A virágzat többnyire magánosán álló, de néha kettes és 

hármas, szilárd merev virágnyélen s egész a fagy beálltáig 
folytonosan megújuló. A berlini múlt tavaszi kiállításon 
nagy ezüst érmet nyert.

Mad. Dorgére. T h e a. T» - m e r  f i i ' .  ISokra 
szép fejlettségű, a tüskével fegyverzett hajtások sötétzöld j 
színűek, lombozata világos-zöld. bimbója petédeden meg- | 
nyúlt, sziláid virágszirmon ülve jó tartással bir. Virágja [ 
nagy, igen telt, gümbalaku, test-ióz.»a>zinü, igen sötéten I 
árnyékolt, néha fakörözsaszinü, a félig kinyílt világok bí
boros rózsás/.int mutatnak S i 1 p li i d e X < a t h.
M e i m e t.

Mad. Durant. T  h e a. M o r e a u - R o b e r I. 
Erőteljes bokor, csaknem kúszó növéssel; lombozata >zép 
piros, a hajtások néhány erős tüskével fegyverzetiek. 
Virágja nagy, telt, könnyedén felnyílik, szép gömbös al
kotásit, sötét rezessárgán színezett, a dús virágzat ernyő
bugában jelentkezik.

Mad. la C om tesse de Bouchaud. T  h c a.
( i u i 1 1 o t \  f i 1 s. llokra erős, kúszó jellegű növés
sel ; szép bimbója nyúlánk; virága igen nagy, telt, jól 
alkotott, belül sáfránysárga, kívül feliéiessárgi.

Mad. Simon. T h e a. M o r e a u-K o b e i t. 
Különösen erős, kiís/.ó növésű bokor, melynek vastag 
hajtásai csak gyengén fegyvérzettek ; lombozata eleimén 
piros, későbben világos-zöld. Virága igen nagy, igen telt, 
alakjára és színezetére nézve hasonlít a M a 1 m a i > o n- 
hoz, feliéies-ró/saszimi, néha gyengéden sárgásán elfu- 
lódva. Igen szép, gazdag virágzata válfaj, származik a 
M a il. II é r a r d-tól.

* Mlle A delina V iviand-M orel. T h e a. A. b é r 
li a i \. A fényes lombozattal felékesitctt bokor kúszó 
növekedésű. Virága egészen uj, háromféle színezetet mu
tat: barac 'ksárga, kanárisárgával árnyékolva é> arany
sárgán elárasztva, fénylő halvány enyészető testrózsa- 
szinln* haladva át, igen erős theaillatot áraszt.

Mlle. Christine de Noué. T  h e a. <1 u i 1 1 o t

& f  i 1 s. — Gazdagon virágzó bokra erős növekedésű. 
\ irága igen nagy, telt, jól alkotott és szép magatartási!; 
külső virágszil mai zsindelyének, sötét barnás biborpirosak, 
a közép felé keskenyebbek, lakk-rózsaszinüek, élénk bíbo
rosán és fényes ezüstfehéren árnyékoltak, illatosak.

M iss W enn. T h e a. G u i 1 1 o t \  f i i  s. 
bokra erős fejlettségű; virága nagy, telt, jól alkotott, 
szép chinai rózsaszínű. Igen csinos, gazdagon virágzó 
válfaj.

Souv. de Mad. Sab layro lles. T  h e a. 1» o n-
u a i r e. Szép fejlődésü bokor, egyenes hajtásokkal; lom
bozata szép haragos-zöld; v irágszár igen erős, a virág 
nagy, telt, szép gömbalaku, csaknem mindig egyesével 
álló, baraczk-rózsaszínű, sárgán árnyalva, a virágszirmok 
szegélye tejfölfehérbe megy át *> karminnal van szegé
lyezve. Kitűnő üzleti rózsa. D e v o n c n s i s \  S o u v .  
d* E  1 i s a V a r d o n.

Henri Brichard. T h e a-h y b r i d a. J. b  o n-
n ai r e . Rendkívül erős egyenes sudaras hajtásokkal, 
szép terjedelmes lombozata sötét érczes-zöld. Virága nagy, 
erősen telt, szilárd nyélen ül, kivid tisztafehér, belül igen 
élénk kai niinpiros. fakórózsaszinnel árnyékolt. \ irágzata 
dűs. folytonosan megújuló.

Mad. Angélique V eysset. T h e a - h y b r. 
V c y > s e t. — Kóz'aszinü, élénk pirossal csikóivá és 
foltozva, sokkal gazdagabban virágzik, mint a l a E ra  nc f ,  
melynek állandósított sporja.

Mlle. Juliette Berthaud. b o u r b o n. V v e. 
S e  h vv a r t z. Erős fejlődésü növény, igen díszes lombo
zattal; virága középnagy, sajátságosán rendezett hátrahaj- 
lott virágszirmokkal; színe sárgásfehér, testszinnel keverve, 
közepén hajnalpiros, a körmök czitromsárgák! Illatozó é ' 
jól remontáló válfaj.

Souv. de V ictor Landeau. I l o ur b .  Mo r e  a u -  
R o b e r t. bokra erősen fejlődő, lombozata sötét-zöld, 
vastag sudár hajtásai erős tüskékkel fogy vérzettek. Virága 
különösen nagy, telt, serle gálák u, élénkpiros színezetű, 
karminnal árnyékolva. Erős ernyőbugában gazdagon vi_ 
i.iy/ik.

Commandant L arret de Lam alignie. R é m  ont. 
M o r c a  u-R o b é r t .  Hajlékony hajtásokból álló 
bokra erői. fejlődésü; lombozata szép világoszöld. \ irága 
nagy, telt, könnyen felnyílik, tökéletesen alkotott, skárlát- 
p;ros, tüzvörössel árnyékolva. Gazdag virágzata crtiyős.

Lam artine. R e m o n t .  D u b r e u i l .  — A 
sürüli elágazó bokor erős fejlettségű, de inkább zömök; 
rövid hajtásai egész nyáron át 1 — 3 virágban végződnek. 
Virága középnagy, serlegalaku, oldalain függőleges, sza
bályosan alkotott, közepén kissé bemélyedő, sötét bárso
nyos karminpiros, sötét violás-amaránttal árnyékolt, igen 
illatos, folytonosan \ irágzik.

M ad . Charles de R ostan g. R e in o n t. T  e s- 
n i e r f i 1 s — A növény erős fejlődésit; vastag fája 
világos-zöld, csak mérsékelten fegyverzett; terjedelmes 
lombozata pompásan fénylik. Virága nagy, telt, igen jól
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van alkotva, chinai rózsaszínű, külső szirmai gyengéd 
mályva-rózsaszinüek, fényes karniinrózsaszinncl erezettek. 
A C o m t e - s e  d'  O x f o r d  származéka.

Mad. Delville. R e m o n t .  V v e. S c h w a r t  z. 
Erőteljes bokor díszes lombozattal. Virága nagy, telt, 
egészen tökéletesen alkotott, középpontjában Összenyo
mott, élénk rózsaszínű, környezetén világosabb, hátsó lap 

ján  ezüstös. Az A l f r é d  C o l o m  b származéka.
Mad. E. Forgeot. K e m o n t .  V i g n e r o n 

f i 1 s. — A bokor igen erőteljes, erős siidaras hajtások
kal ; szép lombozata élénk-zöld, pompás bimbója szilárd 
virágszáron ül. Virága nagy, néha csak középnagy, telt 
és szépen alkotott, igen világos és élénk csercsnyepiros. 

J  u 1 e s M a r g  o t i n X  K l i s a b e t h  V i g  n e r o n.
Mad. Eugéne Sébille. K e m o n t. V i g n e- 

r o n  f i  I s .  Erős növekedésű bokor, egyenes merev 
hajtásokkal ; lombozata szép élénk színezetű Virága nagy, 
telt, szépen alkotott, igen szilárd virágkocsányon ul,

csercsnyepiros, belül valamivel sötétebb, igen diís virág- 
/.atu. A M a d. C h. (• r a  p e l e t  származéka.

Mad. Lem esle. K c m o n t. M o r e a n - K ■ >- 
b é r t .  — Igen erős fejlődésé, fája hatalmas, hátragör- 
biill tüskékkel védekezett; szép lombozata sötétzöld. Vi
rága nagy, telt, gömbalakig bársonyos biborpiros, iinlássnl 
elárasztott.

Mons. Ju le s  Lem aitre. I< e m o n t. V i g n c-
r o n f i 1 s. — Hókra igen erős fejlődésit, egyenes erős 
hajtásokkal; lombozata sötétzöld, v irága igen nagy, telt 
gömbös, szép élénk karminpiros, igen jó tartása. 1 tű- 
virágzásig jól remontálú illatos faj. A M a <1. I < 3 i
b é r e i r e  származéka.

R oger Lam belin . 1< e in ont. V v e .  S c hv v a r t z  
A növény erős fejlődésig sűrű lombozata világos szinti, 
virága középnagy, jól alkotott, pompás ribiszkepiros, 
bársonyos karrninn.nl árnyalva, tisztafehéren és rózsaszínűén 
foltozva és szegélyezve. Számos porodái jól fejlettek.

I r o d a l m i  s zeml e.

Rózsatenyésztés. Irta C z a p á r i A l b e r t  miiker
tész. A/, egész mü 16  folyóiratom füzetben fog megjelenni 
.s színes é.s feketenyomatos ábrákkal lesz ellátva. Eddigclé 
két füzet jelent meg. E  füzetek háromheti időközökben 
küldetnek szét s a munka jövő őszig hihetőleg be lesz 
fejezve. Kiadja T a re  z a 1 y D e z s ő  Nyit egyházán. 
Ara az egész miinek 4 írt 80 kr. Megrendelhető a kia
dónál s lapunk kiadóhivatalában is. Az előttünk fekvő két 
első füzetből még nem következtethetünk a mü értékére 
s igy annak tüzetes tárgyalásába még nem bocsátkoz
hatunk.

Ottó s Rosenzucht im freien Lande und in 'lö/j'en. i 
Második kiadás, egészen újra átdolgozva C. I*. S t  r a s  s- 
h e i in, a német rózsakedvelők egyletének volt ügyve
zetője által Rövid foglalata a rózsatcnyészté> minden 
ágának; irálya kifogástalan, mente> minden sz.ószaporiiás- 
tól s élénken tárja az olvasó elé a rózsatenyésztés m a i 
álláspontját. Különben e munka becsét már a szerző neve 
is eléggé biztosítja. S t r a s s h e i m  ur lapunknak is benső 
barátja s igy müvét tiszta lelkiismerettel merjük ajánlani 
németül tudó rózsászainknak. A pazar fénynyel kiállított 
s számos díszes ábrával ellátott mü méltó díszére válik a

szalon asztalának. Kiadja I* a u l l’ a r e y Berlinben, S. \V.
I  ledemannstrasse 10. Ara 2 frt 40 kr.

Ahreisskalendtr von J. C. S e  hm i <1 t in Erfuit, 
für 1 891 .  Az úgynevezett hlock-kalendariumnk mintájára 
készült, igen díszes kiállítású naptár mezei gazdák, erdé
szek és kertészek számára. A naponkint leszakítandó 
számlapok hátsó felén mindig találunk valami hasznos 
utasítást. A rendkívül olcsó ár (30 kr. 1 csupán a renge
teg számban eszközölt kiadás mellett szabathatott meg. 
mivel a kalendárium ez árért jóformán ajándékszámba megy.

Frankfurter Hiindels-Z.titung. Heti folyóirat a 
kertészeti érdekek nyilvántartására és megóvására, mely
ben hazánk kertészetére vonatkozó közlemények is fog
laltatnak, különben pedig hirdetési orgánum. Kiadja E r.
II o n s a c  k, mainai Frankfurtban, ára egy évre 5 
márka. (3 fit.)

AUgemcint Deutsche (/</rtner-Zeitung, A német
országi átalános kertészegylet hivatalos közlönye. Szer
keszti R a u l  A b r a h a m Berlinben, N. Weis»enbur- 
gerstrasse 66. Megjelenik havonkint kétszer, előfizetési 
ára egy évre 4 márka. (2 fit 40 kr. Lapunk e két, 
újonnan megjelent német szaklappal csere viszonyban áll.
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