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R ó z s a te n y é s z e te m .')
Irta 4áefl< *ltw in«l erdőm estcr.

A rózsátenyészté-it mintegy 
41) évvel ezelőtt kezdtem meg. 
Az atyám valamint a többi 
rokonaim által, a kik között 
neliány kertész is volt, a rózsa

iránt tanúsított előszeretet adhatta az évek során j
szenvedéllyé nőtt vágyamhoz, magvakból uj 
rózsákat tenyészteni, az első impulsust. Alig; 
utánoz valaki olvasóim közül. A működési időm 
folyama alatt keletkezett nehézségek, melyeket 
le kellett küzdenem, óriási nagyok voltak, de

•y Kgyizertmiml válasz több kérdésre.

többnyire győztesen küzdöttem le azokat. Ha 
meggondolják, hogy csak 20 év óta rendelkez- 
hetem egy sajátomat képező kert fölött és csak 
itt bírok állandó lakhelylyel, azelőtt azonban, 
mig az állam szolgálatában álltam, majd északra, 
majd délre vándorolva, abba kellett hagynom a 
megkezdett a munkát, ha továbbá megfontolják, 
hogy a rózsatenyésztéshez sokszor csak nehány 
napsütötte ablak és nehány cserép valamint 
kevés Iá la fölött rendelkeztem, akkor megfogható 
lesz, hogy csakis a rózsa iránti különös elő
szeretetemnek tulajdonítható, hogy munkáimban 
ős kísérletezéseimben nem fáradtam el.

Ekkor roppant segítséget nyujtatott számomra 
az erdő, melyben sok magtermékenyitést eszközöl
tem, sok anyamagot ápoltam és sok gyümölcsöt 
arattam le. Ezen — hadd mondjuk ki nyíltan — 
az idegességig jutott vágy, a rózsának hódolni, 
a magyar államszolgálatban levő kollegáimat azon 
tréfás mondásra késztette: Hogy ha engem az 
eszkimókhoz küldenének, a Himalayára helyez
nének, vagy ha nekem egy gyári kémény csúcsában 
adnának lakást , én még ott is rózsákat tenyésztenék!

Kertészeti szakfolyóirat.

Rózsa-Ujság.
Lapkiadótulajdonos és szerkesztő:

MÜHLE VILMOS.
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Legkedvesebb és a legkiterjedettebb kísérlete
zésekkel telt foglalkozásom a vadrózsa megter
mékenyítése volt. Semmi áldozatot nem sajnáltam, 
hogy ilyeneket a tengerentúli államokból is 
hozassak és ezek közül kísérletezési időm alatt 
számtalan volt birtokomban. Hogy ez tevékeny
ségemre nézve megjutalmazó út volt-e? — Nem. 
— Mert vad rózsákat nem lehet olyan könnyen 
kerti rózsákká alakítani, azaz forma, szin és 
teltségre nézve módosítani, amint azt gondolják; 
sok türelem és a rózsa iránti nagy előszeretetre 
van szükségünk és hosszú idő kell hozzá, ha 
továbbá meggondoljuk, hogy olyan magról nevelt 
rózsáim is voltak, a melyek 10—15 (egy pedig 25) 
évig nem hoztak virágot.

A hosszú várakozás azonban gyakran érdemes 
volt (azaz a siker megfelelt a várakozásoknak, 
de soha a remélt pénznyereségnek!) sok esetben 
azonban keservesen csalódtam.

Csak későbbi éveimben munkálkodtam kerti 
rózsákkal. A rosa rugósa, melyről mostan annyit 
beszélnek, már 1856-ban volta tulajdonomban. Akkor 
nem hívták az észak császárnéjának, hanem csak 
egyszerűen rosa rugósa Hőre pleno-nak. A rugósa 
ferox is birtokomban volt már akkor és belőle 
hybridákat neveltem, a melyek Bródból(Bars megye) 
történt eltávozásom alkalmával a láthatárról 
letűntek.

Itt Korponán főleg az úgynevezett futórózsákat 
tenyésztettem és a nélkül, hogy szerénytelennek 
tűnnék föl, állíthatom, hogy engem a futórózsa 
tenyésztésében senki sem múlt fölül.

A legtisztább fehértől kezdve a csokoládéhoz 
hasonló szürkeviola színig minden átmenet és 
szin (a sárgát kivéve, bár itt nankin és krém
színnek is vannak) képviselve van futó rózsáim 
között, melyek „magyar futórózsák“ néven ismere
tesek és közkedveltek.

Midőn a sokat hiresztelt és díjat nyert „Turner’s 
Crirnson Rambler“ az idén itt először virágzott, 
nem nyomhattam el rosszalásomat, mert én már 
sokkal szebb futórózsát neveltem mint ez a 
Rambler, mely az elterjesztett színnyomatú min
tának sehogy sem felel meg.1; (Az itt kinyílt 
virágcsomó 13 bimbót hozott; nekem olyan futó
rózsám van, a mely egy csomóban 120—200 
virágot hoz.) De a színe sem uj előttem, mig a 
teltség és az alkotás sok kívánni valót hagy 
maga után. Előnye az, hogy nem virágzik el egy
hamar. Óriási, házakat körülfonó növését hagyjuk 
egyelőre békében. De ez üzleti dolog : a közönség 
szereti az e fajta ékes hirdetéseket.

*) Niemet* F. W. kertészetében Temesváron 2 éves Turner-féle 
Rambler virágzott, mindegyik növény már 2 méter magas, 8—14 
csomóval egy-egy példányon, melynek legnagyobb csomója 160 
virágot hozott. Sstrk

Millió megtermékenyített magot ültettem és 
bizonyára százezrekre menő magonczokat nevel
tem, melyek közül 511-et jelöltem ki tenyésztésre 
méltóknak. Ezi k között több 3U0-nál futórózsa, 
a többet- más nemű hybririák, többször virágzók, 
polyanthák, theahybridák, bonrbonrózsák, noi- 
setták, moharózsák stb., ezek között nehány 
botanikai különlegességek és több magastörzsek
hez alkalmas fajták is.

Nehány fagymentes (a kereskedelmi kertészek 
állítása szerint nem fedő alatt, hanem fedetlenül) 
thearózsa tenyésztéséhez is közel jutottam és 
teljesen télálló thearózsák megjelenését csak mint 
az idő kérJését jelezem.

A mi a rosa rugósát illeti, magától érthető, 
hogy én, mint első és legrégibb tenyésztője, ezen 
irányban is a legjobb eddig elért eredményt 
mutathatom fel. Minden kigondolható módon 
hybridizáltam, és különféle tarka vegyülékes 
színeket és alakokat, köztük jól telteket is 
neveltem.

De, hogy az öndicséret látszatát magam felé ne 
vonjam, fel kell hagynom értekezletemmel, de 
remélem, hogy ha az Isten még nehány egészséges 
életévvel megáld, be fogom a világnak bizonyít
hat ni, hogy nem mondtam a rózsa terén elért 
működésemről nagyon sokat.

Rózsa-mintagyüjtemény.
— Irta M lllalo  V ilm o s . —

Azon időnk int föltett kérdésre, hogy melyek a 
legkitűnőbb rózsák és mely gyűjteményre lehetne 
a sok ezer fajokat leszállítani, alábbiakban oly 
mintagyüjteményt sorolok fel, a mely tapaszta
lataimnak teljesen megfelel. Az itt fölsorolt 300 
faj szűkebb választéka, még pedig annak zöme 
*-al van jelölve.

Meg vagyok arról győződve, hogy ezen fajok a 
magyar talajnak és éghajlati viszonyoknak a leg
jobban megfelelők és mint ilyenek ajánlhatók is. 
Érdekes lesz a németországi rózsabarátok egye
sülete által összeállítandó és kiadandó mintagyüjte- 
ménynek az alábbiakkal leendő összehasonlítása;
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a német fajuk is — nyilvánosságra hozataluk után 
— ezen folyóiratban közhírré fognak tétetni.
A csillaggal jelöli fajok a 100 legeslegjobb lajok választékát jelentik.

75 réyicbl» K cm ontantrózsa.
A. D raw iel, feketepiros. 

•A lfred  Colom b, tűzpiros. 
A lsace L orraine, fekete 

barnavörus.
A vocat Duvivier,világosbib. 
A ly Pacha Chérif, czinnobp. 
A m iral Courbet, karniinvör. 

•Baron Honstetten, feketcs. 
B rillan t, skarl ítkarraazsio. 
Boule de N e ig e , lisztafel ér. 

•Captain C hristy, gyöngéd- 
rózsá->fehér.

Charles L eféb vre, biborpir. 
•Com te Préd . de Thun- 

H ohenatein , feketebarna. 
Com tesse de Camondo, 

karrainczinnober.
Com te de P aris, bibor- 

karraazsin.
C om tesseJu lie de Schulen  

bürg, vötösbarna.
Dr. Dór, sötétpiros.
D uke o f  Mai borough,élénk 

piros.
D uke o f  C onnaught, kar

mazsinvörös.
•D uke o f  T eck , skarlátkarm. 
D u ch esse o í A lbany, gyön- 

gédrózsaszit.ű.
E tien n e L ev et, karminszerü 

rózsaszínű.
*Earl Of D utterin, gesztenye

barna.
Em p. de M aroc, feketé*. 
F isher & H olm es, *karlátpir. 
Ó én. Jacq u em inot, bár

sonyospiros.
G eneral W ash ington , va-

kitópiros.
•O loire de M argottin , va-

kitópiros.
Grand M ogul. feketé-karra. 
Q énéral de la M artiniére,

borvorös.
•O loire de 1'E xposition  de 

B ruxelles , feketéstű/piros. 
OloireLyonnaise.sárgásfch. 

•Gustave Piganeau.m /./piros. 
H yppolU e Jam ain ,ribiszke 

vörös.
H arrison W eir , skarlátkarm. 

•H err M ajesty, selyemszerű
rózsaszinű.

H ans Makart, czinnoberskar. 
Horace V em et, biborpiros. 
Jean Liabaud, feketéskarra. 

•John B right, skarlátkarm. 
Ju les F inger , fehéresrózsasz. 
La H ősiére, feketéskarra. 

•L ou is van H outte, sötét- 
karmin.

M abei M orisson, tisztafehér 
Mad. Chevrot, sötétró/sasz. 
Mad. Dr. W ettste in , cse

resznyepiros.
•Mad. la baronne de Roth  

SChlld, selyemszerfi rózsasz 
Mad. M ontét, rózsaszinű. 
M ad. M arie O onod, fehéres 

rózsaszínű.
Mad. Flubautainée.c'eresz

nyeszerü rózsaszinű.
Mad F re y v e  M arie, oránia- 

piros.
Mad. V ictor V erdier, kar- 

minpiros.
M lle. M arie O onod, fehér. 
M archioness of L o m e, kar

minpiros.
•M arie Baum ann, karminpir.

Mrs. B äcker, mázpiros. 
•M rs. John Laing, rózsaszinp. 
•M erveille  de L yon , tisztaf. 

M ons. B oncenne, feketés. 
Paul N eyron , sotétrózsasz. 

•Pride o f  R eigate , karmin, 
fehér sávokkal.

•P rince C am ille d e  Rohan,
gesztenyepiios.

P rincesse de Bearn, mákp. 
R eyn old s H ole, sötétpiros. 
B ilver Q u een , ezüst.-svörös. 

•Souven ir du  A iphonse  
L avallée , frketés. 

Souvenir du Dr. Jam in , 
kékviolaszin.

Souven ir de Spa, sötéttüzp. 
Souv. de W illiam  W ood,

feketepiros.
•Scip ion  C ochet, gesztenyep. 

U Inch Brunner ílls , karmin 
piros.

V ictor Verdier, sötétrozsasz. 
Van H outte, feketeamaránth. 
W h ite Baronesse, tisztafeh. 
X avier  O libo, feketepiros.

25 A] KemoniautrózHa.
A ohille Cesbron, élénkpiros. 
Captain H ay ward, karminp. 

•C lim b. Q ueen o f  Q ueens,
lózsa és violaszin.

Charles G átér, barnakarra. 
D yb ow sk y , világosezinnober. 
D uchesse o f  F ife , ezüstös- 

i ózsasrinü.
O en. Baron B erge,gr áoátp'r. 
Orand D uo A lex is , vérpiros. 
G én. de M iribel, élénkrózsa.

LuoienDuranthon,karmpir.
•M arch, o f  Dufferin, rózsa

szín és sárga.
•M archioness o f  London- 

derry, elefántcsontfehér.
M argaret D ickson , fehér 

és hússzir.ü.
M on R éve, lilásrózsaszinü.

•M ons. B aconnier, gránát- 
cseresznyepiros.

•M ons. C élestin  P ort, rézv.

M rs.H arkness,piros és fehér. 
Prés. Carnot,tiizesrózsapiros. 

•Prince A. de W agram ,
világosbibor.

•P au l EarlyBlush,világosróz. 
R ose deFrance,kárminrózsa.

•Spenser, selyemszerű rózsasz. 
Souv. de L ou is M oreau,

tűzpiros.
•V icks Caprice, rózsaszínű 

kármin sávokkal.
V io le t Q ueen, kárminviolasz.

10 Bonrfoonrózsft*
Baron G onella, rézesrózsa-

színfi.
E rinnerung an m eine  

M utter, viólaszinű. 
•K ronprinz. V ictoria, fehér

sárga.
M adame D u b o s t, rózsaszin- 

fehér.
M lle. Berthe Cla vei,fehéret- 

sárga.

70 ré(|ibb
A drienné Chrietophle, t i-

zessárga.
Archiduchease M aria Im 

m aculata, rózsapiros. 
Báron de St. T riviers,

frissrózsaszinű.
Baronne H . de L oew ,

rózsaszinsárga.
B elle  L yonnaise, fehérsárga. 
B ougére, rózsaszinű.
Charles de Thézillat,tejfóls. 
Cham ois, zergesárga. 

•Catherine M erm et, rózsasz. 
Com tesse É va Btarhem- 

berg, tejf 'lockersárga. 
•C om t.de Frigneuse, kanári

sárga.
Comt. de V itzthum , sárga. 

•Com tesse R iza du  Parc,
rézesrózsaszinü

•D uchesse M athilde, tisztaf. 
D uchesse d ’A uerstaedt,

nankinsárga.
•D uchesse M arie Salviati

gyöngédbaraczks/inü. 
D evon ien sis , tejfolfehér. 
Etendard Jeanne d ’Arc,

tejfeher
O loire de L ib ou m o, ka

nárisárga.
•Qrace D arling, baraczkrózsa- 

szinü.
♦Honourable E dith  Gifford,

márványfehér.
H enriette de B eauveau,

világossárga.
Hőmére,fehér, rózsasz., bíbor. 

•Jean  D ucher, lazaczszinű. 
Innoncenta  P irola, tejfehér. 
L e N ankin , nankinsárga. 
K aiserin  Friedrich , sárga-

k arm in.
Lady Caatlereagh, sárgás

rózsaszínű.
Mad. Bérard, zergesárga. 
Mad. E . V loehsbergs,

k rappvörös.
M ad. Charles, nankinsírg*. 
Mad. de W a ttev ille , fehér

és rózsaszínű.
Mad E u gén e V erdier,

Sőt étsárga.

M lle. L o u is  B ou d in , kár-
roinrózsaszinü.

•Souvenir de la M alm aiaon,
tejfolfehér.

•Souven ir de la  M almaiaon  
rose, rózsaszínű.

S ouven ir du P résident 
L in co ln , karmazsinpiros. 

Souv. du V ictor L andeau, 
kármin.

thearóssa.
Mad. Joseph in e M ühle,

rézptros.
•M ad. Olga, zöldessárgafehér. 
•M ad. P hilém on  C ochet,

rózsaszinfehér.
Mad. Scipion Cochet, rózsa

szinsárga.
•M ad. W elche, sárgásfehér -

rózsaszínű.
•M lle. Franciska K rüger,

rézrózsaszinfehérsárga^
M lle. Christine N oué, 

gesztenye vörös.
Ma Capucine, kapucziners. 
M iss May P aul, lilásfehérp. 

•M arie van H outte, fehéres- 
sárgaróz saszin ű.

•M aréchal N ie l , aranysárga 
M arquise de V i véna,fehéres •

sárga rózsaszínű.
•NiphetOS, tisztafehér. 
P apillon , rézesrózsaszinü. 

•Papa Q onthier, biborpiros. 
•P aul N abonnand, horten 

ziaszer űrózsaszinü.
Perle des jardlns, aranyt. 
Prino B eatrice, primulát. 
Princ. de Sagan, feketésp. 
R eine M arie H enriette, 

cseresznyepiros.
R eine N athalie d e Serb ie,

rózsaszinű.
Stef. e t R odolphe, lazaczs. 
SapphO, szalma-aranysárga. 
Som breuil, rózsásfehér. 
S ouven ir du  Jos. M étral,

cseresznyék armín.
•Souv. de T héróse L e v et,

feketéspiros.
Souv. du Roaiériate Ram  

beaux, karmin és lazaczsz. 
S ouv.d ’un am i, fehéresrózaa. 
Souv. de M ad. P ern et,

gyöngéd-iózsalazaczszinfi. 
•S ou ven ir de P aul N éyron , 

gyöngéd-rózsaszínfehér. 
Souv. o f  W o o to n , vílágosp. 
T he Q ueen , tiszufehér. 

•The B ride, fehér és lila. 
•V iscountesa F olk estone , 

fehér és lazacsszín.
W h ite  P erle , tisrtafehér.
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30 nf thearózsa.
A rchiduc Joseph , halvány- 

rózsaszinfi réz színnel. 
•B eauté iuconstante, kapu- 

czínipiros.
*Bridesmaid,fnom rózaszir.fi, 
•C lim bing N ip h etos, tisztaf. 
C olonel ju ffó , feketéi biborp. 

•C om te F rancois Thun,
sótétvérpiros.

Comtease d ’E u , sárgáifehér. 
Comteaao D u sy , gyöngédf. 
Comtease L iT ia Z ichy,

márványfehér.
Comt. F esztetics H am il

ton , rézpiros.
*Corlna, rézesrózsaszinű.
D r. Qrandvilliera,rózsaszin- 

karmin.
-Erzherz.FranzFerdlnand,

baraczkrúzsaszínű.
•Golden Oate, fehér és aranys. 
Grand D uchesse H ilda de 

B ade, nankinsárga. 
G raziella, tejfölfehér.

•L eon X I I I . ,  fehér és szalmás. 
*Maman Cochet, húsrózsasz. 
Mad. A ugustine Bardiaux,

világosiózsaszinü. 
•M ad.Edousrd H elfenbein , 

rózsaszín és zerge-árga. 
M lle Y vonne Gravier,

tejfölsárga.
M edea, világossárga 
P rincesse de M onaco, in- 

karnatrózsaszinfi. 
P rincesse M arie Dagmar,

hű «színű fehér.
Perle de F eu , piros és

nankinsárga.
-R ossrioC astel, gyöngyháza 
•Bouv. du  Francois D eák,

tisztafehér.
Sou ven ir de Mad. A. 

H enneveu , selyemszerű-
rózsaszínű.

Souvenir de J u les Godard,
fehéres.

W aban, tisztakarminpiros.

25 thealiybridrózsa.
'A m erican B elle, ragyogó

rózsaszil. fi.
* A ugustine G uinoisseau ,

fehéresróz «aszinfi.
A stra, hűsrózsaszinű. 

•C&moéns, khínairózsaszinű. 
Chloris, bíbor.

*Danmark, vílágosrózsaszinű. 
D istin ction , baraczkrózsasz. 

♦Duke o f  Connaught, sötét-
kármin.

Grand D uc A dolphe de 
L uxem bourg, téglarózsa- 
színű.

‘K aiserinA ugustaV ictoria,
tejfólfehér.

L ady H enry G rosvenor,
hűsrózsaszinű.

•L a  France, lílásfózsaszínű. 
•L ady M ary F itzw illiam ,

selyemszerűrózsaszinű.

•L a Francé de 8 0 , rózsás
piros.

L a Fraicheur, rózsaszínű- 
kármin.

Mad. A ngéllque V eysett,
rózsasziijfehér.

* M ad. Caroline T estout, 
sei y emszerűrózsaszinű. 

M ad.Pem et-D ucher, kanári
sárga.

•M ad. Joseph D esbois, tejföl 
fehér.

M ad.EtienneLevet,cseresz-
nyepiros.

Mad. H ortense de M onte 
fiore, fehéresrózsaszinű. 

Pierre G uillot, világospiros. 
•The M eteor, sötétkarma

zsin.
Triom phe de P ernet pere,

piros.

10 S o iM tte r im .
A im ée V ib ert, tisztafehér. 
B oule d‘or, sárga. 

•L am arque, ti«ztafehér.
L ‘A bondance,fehérest ózsasz. 

•L ’Id éa l,arany és hajnalpirossz.
M ad. C lém ent M assier,

világosi «»zsaszin.

A phirie, rézszinfi.
P rince C zetw ertinsky,

.«zalmasárga.

B é v é  d ’or, Lórsá ga.

♦W illiam  A llén  Bichard-
son, orániasárga.

6 Moharózsa.
-B lan ch eM oreau ,üsztafehér. 'J en n y  L ind, rózsavörös.
Criatata, halványiózsaszinG. -O eillet panachéc, vörössáv.
Captain Baaroger, bíbor. Balét, fmsrótsuiinfi.

4 Centifolia.
•Com munis, rózs.szinfi. L a Nobleaae, rózsaszinG.
Crlmaon O lobe, sötétpirot. -U n ique blanche, fehér.

4 tranczia (panaché).
H arlequln, piros- és rózsa- Perle dea panachéea, fehér,

s/>nu lila és violsszinű.
'O eillet F lam and, fehérpiros. Trio, de F lan d re, fehér piros.

5 Rugósa.
A m erica, mázpiros. 'M ad Q eorg Bruant, fehér.
Ciblea, ragyogópiros. H eg e li.n » , violapiros.

-M ad CharleaW ood, kzrniin

3 Polvuntba
Báró M ajthényi N atbália,

violapiros.
♦Clothilde Soupert, gyöny

fehér é< rózsaszínű.
EtOile de M ai, nankin fehér.

K äthe Bohultbela, fehér«. 
M lgnonnette, gyöegéJiúzsa. 

-P aquerette , tisztafehér. 
Frinoeaae W ilh elm in e de  

Pay-Baa, z<ild és fehér. 
♦Perle d ’or, nankinsárga.

12 lutórózza.
•B eauty o f  the Prairiea,

rózsa vörös.
♦Clim bing Cramoiai, kar- 

minpiros.
Crim son, rózsaszű.fi.
D aniel L acom be, rózsást. 

•E rinnerung an Brood, viol. 
•G eschw inde Orden, fehérp.

K leiner P ostillo n , viola és 
rózsaszinG.

P olyan th a , fehéres. 
Princess L ou ise, rózsaszínű. 
Banunouliflora, fehér. 

’Thoresbiana, fehér. 
•T urners Crim son Ram 

b ler, piros.

10 Bengalen»!».
B ischoni, karmazsin.

* Cramoiai e  sup. karmazsin. 
Ducher, fehér.

*HermOSa, rózsaszinü.
*La N eige , fehér.

L aw renoeana, róziaszinü. 
N  abonnand, ki bor piros. 

•R ed  P ét, gesztenyebarna. 
Betina, rózsaszinG. 
V irldiflora, zöld.

3 keleti olajrózsa
K a ia n ly k , rózaaviola. Sueveolene.
Tri g in ti petela.

3 kemény rózsa.
•P ersien  Y ellow , tojássárga. Bioolor, sárga-piros. 
Mád. P lantler, tisztafehér.

Praktikus rózsahajtatás.
— Irta M tth le  V ilm o s . —

Habár ezen tárgyat már sokszor érintették, úgy 
az még távolról sincs kimerítve, mert tapaszta
lataink folyton gyarapodnak ujabb kézfogások és 
rendszerek által, a melyek tanulságait hasznunkra 
kell fordítanunk, hogy ha a relativ magasabb 
jövedelemnél a munka egyszerűsítését és a költ
ségek leszállítását czélozzuk.

Azon rózsahajtatásról akarok említést tenni, a 
melyet az amerikai minta után nálunk Európában 
sajnos, még nagyon keveset alkalmaznak. Lehet
séges, hogy ezen hajtatás még nagyon ismeretlen, 
mert különben minden helyen kellene már alkal
mazásban lennie. Kísérletezéseim ez úton felette 
jól sikerültek.

Az amerikai rózsahajtatáshoz csak igen világos 
és dél felé épített házak alkalmasak teljes felső 
világossággal és alacsony álló ablakokkal.
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Az oldalfalak szintén üvegből álljanak, úgy, hogy 
a világosság és a nap akadálytalanul és egész 
mérvben juthasson a növényekhez. A rózsahajta- 
tási ház soha sem lesz befödve; éjjel-nappal és 
télen még a legnagyobb hidegben is szabadon áll. 
Az üvegtábláknak ezért vastagoknak (legalább 
4 mm.) kell lenniök. A kettős ablakok általában 
elvetendők, a mint azok bárminő más tenyész
téshez is ártalmasak, mert sem a világosság nem 
jöhet akadálytalanul a növényre, sem a levegő, a 
mi a növények tenyésztésére nézve föltételes. Egy
szerű erős üveg mellett a levegőnek mindig ele
gendő szabad útja van.

A rózsaházon két légkészüléknek kell lennie. 
Az alsó szellőztető az álló ablakokon a homlok
zatnál, a felső pedig a fekvő ablakok felső részén. 
Az ablakoknak különben 35 foknyi elhajlásuknak 
kell lennie.

Ezen házban szabadon álló, minden oldalról 
levegőt bocsájtó padágyakat kell felállítanunk, 
melyek alatt a fűtőcsövek futnak, mert a talaj 
melegsége mindig valamivel nagyobb legyen, mint 
a házban levő levegőé.

A padágyaknak 25 cm. mélyeknek és erős fa
deszkákból kell lenniök, melyek vastartón pihen
nek, mert a faalapzat hamar rothad és kárt 
is tehet.

A padágy megtöltésére szánt talaj goromba, 
rögös legelő földből áll (a legjobbak az elállt 
legelőtéglák), egy harmadrész tiszta baromganéj 
és goromba homok kellő vegyülékével, a mely 
alkatrészek jól összekevertetnek.

A hajtásokat jól sűrűén — mintegy 25 cmnyi 
távolságra kell ültetni. Ezen tenyésztéshez kizáró
lag csak fiatal, puha fás, gyökérnemes rózsák 
alkalmasak, mig a R. caninán alkalmazandó 
gyökérnyak nemesítések ezen tenyésztésre nézve 
hasznavehetetlenek — noha ezek a legjobb szabad
földi rózsák.

A hajtatási rózsák szaporítása télen és tavaszszal 
a hajtatási rózsák puha, zöld hajtásaiból történik 
a padágyakban, még pedig a dugványok által, 
melyeket mindenféleképpen lehet csinálni. Amint 
a dugványok be vannak gyökerezve, elültetjük 
őket apró cserepekbe homokos gyeptalajba, melegen 
és sűrűén elhelyezzük az üveg alá, hogy hajt
hassanak. Amint a kis cserepekben jól meg
gyökereztek, nagyobbakba ültetjük, de mindig 
egyenlő hőmérséklet mellett. A d u g v á n y n a k  
s o h a  s e m s z a b a d  e l f á s u l n i a ,  h a n e m  
m i n d i g  z ö l d  á l l a p o t b a n ,  t e l j e s  h a j 
t á s b a n  k e l l  f e n n t a  r t a n i ,  mi g  a pad-  
á g y a k b a  t e s z s z ü k ,  a hol azután még 
jobban hajtanak és a tél beálltáig jelentékeny 
bokorrá nőnek fel.

A dugványokat áprilisban vagy legkésőbb május 
közepéig kell mintegy 25 cmnyi távolságra egy

mástól a padágyakba szétültetni. A rózsák azután 
rajta maradnak folytonoson a kihajtás utánig, 
tehát nyáron a legmelegebb időben is üveg alatt 
állanak, a mely idő alatt éjjel-nappal nyitva kell 
a szellőztetőnek állania.

B e á r n y é k o l n i  s o h a  s e m ke l l ,  de órán- 
kint meg kell öntözni, még a teljes napfényben 
is. Nyárra az ablakokat sárvízzel kell elhomályo
sítani (befesteni), a mit az eső könnyen elmos, 
mi által borús, esős napokon is behatolhat a teljes 
világosság. Eső után az ablakokat természetesen 
ismét elhomályosítjuk, s így hagyjuk egészen 
szeptember közepéig. Ekkor megtisztítjuk és ezen 
időtől kezdve a nap akadálytalanul süthet a már 
megerősödött rózsákra.

A nyár folyamán jelentkező összes bimbókat 
ki kell szakítanunk és csak késő őszszel hagyjuk 
meg azokat, a melyek keletkeznek. Ez által hosszú 
virágzási tartamot, számos és szépen fejlődött 
virágokat, eredményezünk. A növényeket szünet 
nélkül kell hajtani engednünk, mig a virágok és 
a dugványok levágása által a jövő évi hajtásra 
teljesen kimerültek.

A fáradság és költség tavaszig meg van jutal
mazva 1 Ha a virágokkal végire jár, akkor a 
növények a földdel együtt eltávolíttatnak a pad- 
ágyakból, ezek pedig kitisztíttatnak és megmosat
nak, az egész ház kivül-belül kitakaríttatik, az 
esetleges hiányok kijavíttatnak és száraz levegő
járás mellett nyitva hagyatik azon időig, a midőn 
a jövő hajtatáshoz, (mint elől említettük) az elő
készüléseket és ültetéseket megkezdjük.

A hajtatásban használt rózsák egy második 
tenyésztéshez teljesen alkalmatlanok. A legjobb 
tehát ezen növényeket a lomgödörbe juttatni.

Tehát egy év alatt készek vagyunk; fölneveltük 
és kihasználtuk a rózsákat! Ez a jövő hajtatása! 
Jó, olcsó és praktikus. A hajtatásra szánt üveg
házakat nyáron át is használjuk és a tél csak 
nagyon kevés fáradságot okoz a hajtató kertésznek.

Többszörnyiló,
sokvirágú törpe Polyantha-rózsák.

-  Irt» I.eicrO * O . ,  Pirii. —

A japán polyantha rózsát lyoni kertészek nehány 
évvel ezelőtt tenyésztés útján felette korán virágzó 
fajjá változtatták át.

Midőn ezen rózsa a Vilmorin ezóg katalógusában 
ez év kezdetén R. m u l t i f l o r e  n a i n  r e m o n 
t a n t  v a r i é  név alatt azon leírással jelent meg, 
hogy ezen rózsák a vetés utáni 3 hónap múlva 
virágzanak, ezen ajánlat mégis egy kissé vak
merőnek látszott.

Nagyszámú egyéniségek s ezek közt a leg
illetékesebb szaktekintélyek vonták kétségbe ezen
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szavak igazságát, mert a dolog lehetetlennek 
látszott. „Hogy virágozhat egy rózsamagoncz elve
tése után 3 hónap múlva ?! Ugyan menjen csak, 
hiszen bennünket csak tréfáltatni akar!“ És a 
megejtett kísérletezések alkalmával beállt a két
ségbe vont eredmény. Virágzó rózsákat a reze
dával és a nyári ibolyákkal egyidejűleg nyertünk.

Ezen, még ma is hihetetlen tény megváltoztatta 
a legskeptikusabbak ítéletét is, a kik a csodálatosan 
gyors csirázási képességet nem csodálhatják meg 
eléggé. Ezen körülmény, valamint a növény és a 
a virág fejlődése kertészeti eseményt képez. Ezen 
tavaszszal tömérdek egyén tett vetési kísérleteket; 
mihelyt ezen rózsát jobban fogják ismerni, éppen 
úgy vetik majd, mint a hugy pl. a rezedát vetik.

Alig képzelhető valami kecsesebb mint ezen 
parányi növényeket a vetés után 3 hónap múlva 
bimbókban látni.

Gyengéd korukban, alig 6—8 cm. magassággal 
már értékkel bírnak; nemsokára elágaznak s 
előrehaladott korukban több étagéjuk van, melyek 
folyton bimbóval vannak telve, úgy hogy a hajtá
sok sokszor csak virágkocsánokat mutatnak. A 
virágok, melyek a Bellis nagyságával bírnak, egy
szerűek, féligteltek, vagy teltek, úgy, mint minden 
rózsamagoncznál; de — és ez figyelemre méltó — 
ha a virágok féligteltek, vagy teltek, akkor 
nagyobb mennyiségben jelentkeznek a növényen, 
minthogy ha egyszerűek. A mi a színeket illeti, 
úgy ezek a hybridrózsáéihoz egészen hasonlítanak.

A növények virágzási hajlama óriási, s csak 
akkor szűnik meg, ha a fagyok a tovaképzödést 
beszüntetik.

Tenyésztése igen egyszerű s az egész világon 
alkalmazható.

A bogyók megérése után, a melyek 4—7 magvat 
tartalmaznak, a magokat8cm. átmérőjű edényekbe 
egy-egybe 8—10 magot egymástól szabályos távol
ságba helyezzük el, hogy a kibúvó növények egy
mást ne szorongassák. A cserepeket üveg-, vagy 
hajtatási házakba, vagy pedig a lakószobába 
helyezzük el, úgy azonban, hogy a növény közel 
legyen az üveghez és így a világossághoz. A fel
használandó föld könnyű legyen ; legjobb, ha kerti-, 
lomb- és trágyaföldet keverünk össze egyenlő 
részletekben s ez mindig laza állapotban tartandó, 
hogy ez által a tovaképződés elősegíttessék. Három 
hónap lefolyása múlva a cserepek telve lesznek 
parányi növényekkel, melyek 3—4 cm. kerülettel 
bíró virágokat fognak felmulatni. Ha a növényeket 
egyenkint óhajtjuk a cserepekben látni, úgy a 
csírázás után való 15 nap múlva pikirozzuk zárt 
levegő mellett úgy, hogy 2—3 napig zárva maradjon.

Ezzel le volna írva ezen elsőrendű újdonság, a 
mely rövid idő múlva az egész világ körül fogja 
megtenni az utat. Ki ne kísérletezne még akkor

is, hogy ha csak a lakószoba áll rendelkezésére, 
ezen virágkirálynéval, melyet mint az egy éves 
nyári virágokat fognak tenyészteni.

Vilmorin. Aridrieux és társai májusban a franczia 
országos kertészeti egyesület ülésén 2 fiatal növényt 
mutattak, melyeket Bonamy kertész vetett el 
Chatouban, s a ki azon határozott nyilatkozatot 
tette, hogy ezek már a vetés után való első 
hónap múlva virágoztak. Ezen eredmény föltét
lenül túlszárnyal minden sejtelmeket.

Ismét a fehér Maréchal Niel.
— Irta NtrüNNhcIlM C. P. SacHsenhaluen — Frankfurt a. M. —

Bizonyára minden olvasó, valamint én magam 
is azon véleményben vagyunk, hogy a fehér Maré- 
ehal Kiéiről már eleget tárgyalták, róla már eleget 
írtak, és mégis indíttatva érzem magamat arra, 
hogy a tisztelt olvasóknak még néhány olyan 
kijelentést tegyek, melyek részben niég ismeret
lenek.

A fehér Maréchal Niel fölötti első hír a két előző 
évben érkezett, az egyik Kiéiből, a másik Ausz
triából, de az egész rózsakedvelő világ nagy 
fájdalmára mindkettő hiobhir gyanánt bizonyult, 
a mennyiben a Niphetost a fehér Niellel tévesz
tették ös3ze. Annál feszültebbek voltunk annak 
hírére, hogy l ’lauenban (Vogtl.) és Kösztritzben 
(Thiiringia) egy fehér Maréchal Nielre akadtak. 
Ezen két közlemény ut óbbi időben általános beszéd 
tárgyát képezték, a miért is csak röviden akarok 
hozzá szidni.

IQ- Deegen Ferencz, az ismeretes disznóvény- 
és rózsakertészetében Kösztritzben több évvel 
ezelőtt egy sárgán virágzó Maréchal Nielen olyan 
ágat talált, a mely fehér virágokat hozott létre. 
A növény a tulajdonos által meg lett figyelve s 
a főkertész különös gondjába ajánlva anélkül, 
hogy neki megmondatott volna, hogy miért, de 
az őszi üzletek zavarában feledésbe ment és más 
növényekkel eladatott anélkül, hogy tudták volna, 
hová. Eredménytelen volt a tudakozódás. Deegen 
úr két év múlva München-Bernsdorfból Blau keres
kedelmi kertésztől levelet kapott, hogy neki az 
annak idején küldött Niel növények közt egy 
hamis is küldetett és pedig egy Niphetos; Deegen 
úrnak föltűnt a dolog, virágot kért belőle és ime, 
újból fölismeri a fehér Nieljét. Deegen úr München-
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Bernsdorfba utazik s növényét tetemes áldozatok
kal ismét visszaszerzi, minthogy pedig ez nem 
volt elültető időben, Blau úrnak megengedtetett, 
hogy a növényt szaporíthassa, de csak Deegen 
úr részére, más, harmadik személynek pedig se 
növényt, se nemeshajtást; csak a virágot értéke
sítheti Blau. Ezek közül kapott egyet más növé
nyekkel egyetemben Westphal kereskedelmi kert ész 
l ’lauenben. Ez nem ismeri föl a virágot Niphetos- 
nak, hanem — amint helyes is — a Niel egyik 
sportját gyanítja benne. 0 képes volt B!au úrtól, 
Írásbeli ígérete daczára, nemes hajtásokat kicsi
karni, 8 miután növényházában nyolez növénye 
volt virágzásban, folyamodik az „általa nevelt“ 
fehér Maréchal Niel iránti értékbizonylatért. Deegen 
ezzel figyelmessé tétetve, ellenzi a bizonylat 
kiadását, a mi azután meg is tagadtatik és hosszú 
ide-oda irkálás, szóbeli kijelentés és tárgyalás 
után West phal végre nyílt Írásban kijelenti, hogy 
ő nem a tulajdonképpeni tenyésztője, illetve tulaj
donosa a fehér Nielnek, hanem azt Blau úrtól 
kapta. Ezzel Deegen kétségtelenül az egyedüli 
tulajdonosa a fehér Nielnek, a mely általa „Deegen- 
féle fehér Niel“ név alatt hozatik a kereskede
lembe.

Az itt fölsoroltakat saját nézetem szerint hoztam 
föl, a mennyiben úgy Deegennél, mint Westphal- 
nál a helyszínén szereztem tudomást és ugyanezen 
út alkalmával Möller Lajos erfurti hivatalában 
Deegentől és Westphaltól láttam egyszerre bekül
dött virágokat egymás mellett.

Az aziránti kétség, mintha a Deegen és Westphal- 
főle virágok között külömbség volna, teljesen ki van 
zárva, mert egyik sem üt el csak a legkevesebben 
is alak vagy színre nézve. Ezenkívül Deegen a 
darmstadti kiállításon virágokat tett közszemlére, 
úgy szintén a rózsatenyésztök frankfurti egyleté
ben is. A Deegcn-féle rózsa nem tiszta fehér, 
hanem inkább krémfehérnek nevezhető, melynek 
majdnem olyan színezete vau, mint az Auguste 
Viktoria császárnénak. Hogy pedig ezen virág 
kitünően hajtatható, arról meggyőződtem, s hogy 
ezen virág rózsafajunk gazdagítását idézi elő, az 
már nem is kérdés és azt minden kereskedő 
kertésznek, rózsatenyésztőnek és rózsakedvelőnek 
a legmelegebben ajánlhatom. De ezzel még nem 
elég. Miután a kedélyek az imént leirt, rózsa 
felett némileg megnyugodtak, a Rajna mellett egy 
kereskedelmi kertésznél hirtelen egy harmadik- 
fehér Maréchal Niel merül föl. Itt általában azt 
hiszik, hogy, ha a dolog valóságon alapszik, 
utóbbi rózsa szintén Blau kertészetéből származik 
München - Bernsdorfból, a honnan Berlinbe és 
Kölnbe is küldött virágokat. E fölött még további 
és közelebbi közleményeket kell bevárnunk.

Alig érkezett ezen hir, már ismét egy negyediket 
jeleznek Oroszországból. Ott már evek óta volna!

a Niel egy helyi birtok neve után tenyésztés alatt. 
Olaszországból is, még pedig San Remoból kül
döttek be fehér thearózsákat, melyeket azonban 
nem ismerhettem föl Nieleknek.

Alig vetettem felőle néhány megjegyzést a 
papirosra, máris egy sachsenhausi kereskedő
kertész újabb fehér Nielt hoz hozzám, s tegnap, 
augusztus hó 30-án ismét egy nyilt virágot és egy 
bimbót. Ezen virágokon feltűnő, hogy a legtisztább 
fehérek, olyan fehérek, mint a Nyphetos. Elmegyek 
a kertészetbe és ott egész sereg magastörzsű Niel 
között találok egy növényt két nemesítéssel, melyek 
közül az egyik sárgán, a másik fehéren virágzik. 
Az igazság kedvéért elküldtem a virágokat Deegen 
úrhoz Kösztritzbe.

Itt most már az a kérdés : vájjon állandóan meg 
fog-e maradni; mert tavaly egy Perle des Jardins- 
en találtam egy virágot, a mely a szép arany
sárga helyett sötéten narancssárgásan virágzott; 
az ágat erre gondosan szaporítottam, és íme, az 
összes nemesítések ismét nem egyebek, mint a 
Perle des Jardins régi virágai. Éppen ilyen könnyen 
történhetik meg az itt keletkezett tiszta fehér 
Niellel is. Ezzel tehát ezt is jól ki kell próbálni 
és be kell várni az eredményt.

A fehér Niel fölötti hetedik közleményt e 
napokban Kronbergből kaptam, a hol már több 
év óta volna egy fehéres sárga Niel tenyésztés 
alatt. Utóbbi közleményt fenntartással teszem 
közhírré, minthogy semminemű meggyőződésem 
telőle nincs; egy kertész azonban a leghatáro
zottabban állítja.

Foglaljuk már most az összes fehér Niel jelen
téseket össze, úgy ma, mint megfogható vég
eredmény, csak Deegen fehér Maréchal Nielje 
marad fönn. A többiről — a harmadiktól a hete
dikig — még eddig nincs meggyőződésem. Ha 
azonban azon helyzetbejutnék, hogy a legközelebbi 
időben valamely közleményt tehessek erről vagy 
arról közhírré, úgy a legelső leszek, a ki a rózsa- 
kedvelő világnak újat fog a fehér Nielről közölni, 
s ha a további bejelentések értékéről meggyőző
dést szereztem, úgy azoknak ugyanazon ajánlatot 
adom majd utravalóul, mint ma a Deegen-félének.
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Szépenvirágzó futó-rózsák.
— J I .  V . —

Ha a rózsabarátok az újabb időben inkább és 
inkább hajlanak a futórózsák felé, úgy ennek 
oka a valóban egészen pompás fajokban rejlik, 
melyeket leginkább Geschwind Rezső erdőmester 
fáradságai által bírunk.

„Geschwind Kendjele“ pompás magyar futó
rózsa, roppant erős virágzási képességei, ritka 
színezettel és nagy ellcntállási képességgel. Csak 
nagyon ritka rózsának van ilyen ellentétes színe
zete, mint ennek, a melyen a szineket már 
messziről meglehet különböztetni. A virág belseje 
— ezüst forint nagyságban — rikító bíborvörös, 
a kerület szirmai pedig tiszta fehérek. A virágok 
felette dús csomókban, közben egyenként is for
dulnak elő, de ekkor csak a gyengébb hajtásokon. 
A növény fölötte erősen hajt és hosszú hajtásokkal 
bir s csak a legritkább esetekben van fagyvédőre 
szorulva. Éppen ilyen kitűnő a

Brood em léke, mely éppen olyan sikerült, 
mint az előbbi Geschwind-féle rózsa, s ez is az 
elütő színezete által tűnik fel. A virág eleinte 
biborkék ibolyakékkel vegyítve és teljes kinyílása
kor biborszürke lilaszinbe, néha kéklilába megy 
át és bíborvörös középpel bir. Gazdag csomókban 
virágzik, felette erősen fut és ritkán kíván téli 
takarót.

Tnrncr's Crimson Kamhler, az angol reklám
rózsa kitűnőnek bizonyult és mindazon tulajdon
ságokkal bir, melyek a kiúszó rózsák iránti elő
szeretetet felhozzák. Az utolsó előtti évfolyamban 
hozott ábrázata ezen rózsa valódi szépségeit csak 
gyarlón szemlélteti, a mely tényleg fölülmúl minden 
várakozást. Felette erőteljes növése, a nedvdús, 
zöld és fénylő levelekkel, a felette számos, nagy 
és gazdagon díszes csomó-virágaiva’, melyek szép 
világos piros színezetekben pompáznak, az általunk 
eddig ismert kúszó rózsák legszebbikévé teszik.

Marie W ashington, egészen uj, fehér futó
rózsa és egészen kiváló, folyton virágzó faj, a 
mely Turner’s Crimson Rambler után a legjobbik- 
nak látszik. Eleinte alacsony marad, második 
virágzásakor minden ága végén folyton nagyobbodó 
virágcsomókat képez, a melyek tetemesen dúsabbak 
mint tavaszszal. Ekkor fehér rózsákkal telehintett, 
bokorrá képződik, a melyből azután erőteljes, 
hosszú hajtások törnek elő. A fejlődésükben levő 
bimbói a virágkötésnél kiválóan a'kalmazhatók. 
Téli takaró egyelőre még ajánlatos.

Legújabb rózsák.
-  W - J .  -

É c la ir rn r . R. hybrida bifera. Tenyésztő: Vi- 
gneron fils Olivetben Orléansnál (Loire). A bokor 
nagyon erőteljes, a szép lombozat mélysötétzöld, 
virága nagy, jól telt, csészealakú, élénk sötét vörös, 
küllevetei bársonyosak. A kocsán igen erőteljes; 
tartása tökéletes, virágai egyedülállók, igen gaz
dagon virágzók, illatosak; a faj a cseréptenyész
tésre felette alkalmas.

M adam e C h arles  D H rnux. R. indita odorata 
hybrida. Tenyésztője: Vigneron tils. A bokor igen 
erős, lombozata szép, kékeszöld, virágja igen 
nagy, jól telt, gömbalakú, élénk vörös, kármin- 
tól könnyen áthatott színezettel. Különösen aján
latos, igen szép faj ; kiválóan gazdagon virágzó.

A rózsaszaporitó ház.
— Liu t ’n é r e r  Ú j a i n .  -

E lapok mult évfolyam 4-ik számában egy kérdés 
jelent meg, Yimmer Károly úrtó l: a rózsa szapo
rító házban levő nedvesség, penészedés megaka
dályozása, illetőleg egy rózsaház építése miként
jéről ; — legyen szabad röviden jelezni az ez 
irányban tett tapasztalatomat s nézetemet.

Nagyon valószínű lehet, hogy a kérdéses rózsa
szaporító ház nyirkos levegőjét, nem csak a 
kívülről beható nedvesség, trágya gőze okozza, 
hanem, hogy az mind ezek mellett vizenyős 
altalajéi helyre van építve, s innen aztán a túl- 
ricdvesség; mert, a trágya gőze csak egy kissebb 
része hatol befelé, nagyobb része kívül elpárolog, 
elillan, azonban annak melege — ha az jó minő
ségű tiszta jó trágya — az első időszakban oly 
nagy, hogy égeti, szoritja a deszkát, tehát ki van 
zárva a túlnedvesség.

A behatoló nedvesség leginkább onnan ered, 
hogy a trágya rosszul van rakva s talán más 
állati trágyával keverve, mely utóbbi esetben 
nem annyira a meleget, mint inkább a nedves
séget fokozza.

A penészedést megakadályozni alig lehetséges, 
még akkor sem, hogy ha a kettős deszkafal közé 
izoláló agyagot töltünk; mert a deszkák között 
levő gerenda, oszlop, ismét közvetíti a penészt. 
Azonban állítják, miszerint az ily megtámadott 
deszkafalakat kátránynyal, vagy oarholineumma! 
kell bekenni; igen ám, csak hogy akkor a bűz 
miatt lehetetlenség volna bent huzamosan időzni.1)

Mindezekből kifolyólag, legczélszerűbbnek ta r
tom a szilárd anyagokból való építést, mely ugyan 
költségesebb; de viszont tartósaid».

*) Ue a Carbolineum még el is pusztítja a növényeket.
ü u rk .
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Az alábbi rajz egy czélszerű rózsaszaporitó 
ház keresztmetszetét tünteti fel:

a. a. 30 cm-nyi keresztkötésű téglafalak; b. tető, 
mely kettős deszkából van s a hézag fürészpor 
vagy mohával kitöltendő : c. ablak ; d. szellőző; e. 
állvány, mely alatt f .  a fütőcső, (kaná'is) a vég
falban befalazott kemenczéből — méterenként 
4 cmnyi emelkedéssel a ház másik végén levő g. 
kéménybe torkollik; h. ajtó, mely nem magasabb 
150 cmnél.

Mint tehát a rajzból kivehető, a ház löOcmnyire 
van leépítve a földbe, s első fala 25 cm. maga
sabb annál, míg a hálulsó 150 cm. Az ajtó a 
fütőházbani bemenetét jelzi, a hol is a kemen- 
czébeti való fűtést eszközöljük; innen aztán a 
ház földszinére leeresztett második ajtón jutunk 
a tulajdonképpeni házba, ily formán a küllevegő 
közvetlen behatását megakadályozzuk.

A fűtőanyag lehet fa és kőszén is, az utóbbi 
természetesen a meleget tovább tartja, s a gőz 
vagy gáz ki van zárva. Hogy azonban a fűtés 
folytán száraz levegő ne jöhessen létre — az 
állvány mentén ritka zsákvásznat szegezzünk, 
melyet aztán gyakran permetezni kell, hogy az 
átszürődő meleg egyúttal nedves is legyen.

Ily alakban, s ily berendezéssel épült házat 
tartom a legczélszerűbbnek ott, a hol a költ
ségesebb víz- vagy gőzfűtés ki van zárva.

A rózsák őszi ültetése.
-  w-jr. -

Melegebb, déli vidékeken a nem nagyon nedves 
talajban használhatjuk nagy biztonság mellett a 
rózsáknak őszi tenyésztését, mert a növények 
szép ő-zi napokon, sőt zordon téli hónapokon 
is még gyökereznek és e nőlfogva tavaszkor 
nagyon dús növést fejlesztenek, a mely a tavasz- 
szal ültetett rózsáktól alaposan különbözik. Mig 
utóbbiak kihajtottak, addig az őszszel ültetett 
rózsák már tetemes koronát képeztek és meg
kezdik a bimbóhajtásokat. Egészen lágy thea és

noisetterózsákat azonban tavaszszal kell ültetni
A legjobb ültetési idő október eleje. A csere
pekben álló rózsák óvatosan kivétetnek a cserép
ből és sértetlen földburkolatukkal együtt az előre 
elkészített, meglehetősen nagy növénylyukba állít
tatnak. Szabadföldi rózsáknál kiterjesztetnek a 
gyökerek, föld hintetik közébük és reájuk. A föld 
erre a rózsa körül jól odanyomatik, a mi mindig 
jobban eszközölhető a kezekkel, mint a lábakkal 
és erre elkészíttetik a körlap a rózsa körül, a 
mely a viz felfogásához szükséges. A növényeket 
jól meg kell öntözni.

Megjegyzendő, hogy úgy az alacsony, mint a 
magas rózsákat — ha az ültetés őszszel történik — 
12 15 cméterrel mélyebbre kell elhelyeznünk, 
mint a meddig mostanáig a földben ál'ottak, ezen 
eljárás különösen pedig magas rózsáknál van 
helyén, hogy a gyökerek a törzs lefektetésénél ne 
csupaszodjanak meg. Hogy hasonlótól megóvjuk, 
azaz, hegy a később beálló fagy a még el nem 
záródott talajt ne emelje, s ez által a rózsák gyö
kereit ki ne takarja, be kell a talajt lombbal vagy 
szalmával mintegy 10—12 cm. magasságban födni.

Az őszszel ültetett rózsákat nem kell nyesni. 
A rózsákról csak eltávolítjuk a lágy hajtásokat 
és leszedjük még a később bekövetkező befödés 
előtt a leveleket.

A rózsák őszi metszése.
-  W-jr. -

Az őszi nyesésnél a tavaszi nyeséssel szemben 
tetemes előnyben vagyunk. Először nem kell a 
nyesésnél a faj és az osztályra vonatkozólag 
felette nagy óvatossággal hozzálátnunk, másod
szor az ágak megrövidítése állal a téli takarás 
megkönnyebbül és harmadszor nem kell fejlődési 
zavartól tartanunk.

A szabály rendesen: erősen növő fajtákat
kevéssé, gyengén növőket pedig jól be kell nyesnünk, 
őszszel azonban különösen arra kell szorítkoz
nunk, hogy a hajtásokat a hosszúság V4-ével meg
rövidítsük, a rózsákat éretlen szemektől meg 
kell szabadítanunk, hogy a téli takaró alá leendő 
fektetés alkalmával egészséges, kiérett szemeket 
ne sértsük meg, továbbá a gyenge galyakat és 
visszásán nőtt hajtásokat könnyedén ki kell tisz
títanunk. A növénynek alakjáttavaszszal adjuk meg.

A nyesést legjobban októberben lehet eszkö
zölni, jó késsel a szem közvetlen felső részén.

11a őszszel nem nyestünk előre, úgy a tavaszi 
nyesésnél gyakran áll be fejlődési zavar, mert a 
nedv fölfelé szál és a felső szemek erőteljesen 
képződnek és ekkor ezek eltávolíttatnak, s igy 
az alsó szemek kénytelenek utána érni, mi által 
a hajtás részben meggátoltatik. — A puhább 
thea- és noisette-rózsákat kevésbé kell nyesni.
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Két szer a rózsalisztharmat
(Sphaerotheca pannosa1) elfojtására.

W llk .  M. tői, keresk. kertész Feketehalom, Brassó mellett.

Ki ne ismerné a rózsák gonosz ellenségét a 
rózsalisztharmatot.

Boldogok azon rózsabarátok, a kiket ezen élösdi 
még föl nem keresett; azok a rózsa királynéját 
egész pompájában csodálhatják.

A hol a rózsalisztharmat pusztitólag lép fel, és 
egész rózsaföldeket ejt szívós kitartással zsák
mányul, ott a tulajdonost igazságos félelem fogja 
el. Mert az, a ki azon károkat ismeri, melyeket 
a rózsalisztharmat okoz, az tudja, hogy a liszt
harmat által megtámadott rózsák gyakran 10—50 
%-nyi értékvesztességet szenvednek, sőt nem 
ritkán egészen tönkre is mennek. De ne féljetek 
többé rózsabarátok! E sorok Írójának sikerült 
különféle drága (?) szerekkel eszközölt kísérletek 
és alkalmazások alapján a rózsák ezen ellenségét 
könnyű és biztos módon legyőzni. A jövőben 
minden rózsatenyésztőnek és rózsatulajdonosnak 
lehetővé tétetik, hogy ezen szer alkalmazása 
által még nagy rózsaföldeket is megszabadítson 
ezen rózsaellenségtől. Két munkás, a kiket az 
eljárásba beavattunk, naponta több ezer rózsa
koronát (bokrot) szabadíthatnak meg állandóan 
ezen gonosz ellenségtől.

A rózsatenyésztőknek továbbá a rózsa hybri- 
dálásánál a jövőben nem kell attól tartaniuk, 
hogy ezen vagy azon újonnan tenyésztett faj a 
lisztharmatnak esik áldozatul, a mint ez a Her 
Majesty és The Puritánnál történt *).

Ezen szerek a szaporitőágyakban a rózsadug. 
ványoknál a penészgomba (Pennicillium) ellen is 
sikeresen alkalmazhatók, valamint a tél beállta 
előtt a teleutosporas) leküzdésénél is

Ezen szer a vértetű és más rovar ellen is 
valószínűleg sikerrel alkalmazható, de ez még 
nincsen megállapítva.

Minthogy az egyik szer a nagy rózsatenyész
tésnél még a saját gyártmány után is kissé drága 
volna, úgy nagyon ajánlatos mind a két szert (!) 
bírni, minthogy daczos esetekben nagyon jól egé
szítik ki egymást. Az itt ajánlott szerek a nyom
tatott használati utasítással és a vénynyel együtt 
e sorok írójánál kaphatók.

')  Tévedések elkerülése végeit megjegyezzük, hogy a közonzégei 
lisztharmatot Erysiphe pinnosa Link-oek, vagy Albigo communis syn. 
guttáténak hivjik. A Sphaería a szemgombik (Hypoxylon) közé 
tartozik, a Podosphera panaosa pedig a csőgombik (Ascomyzetcsj 
közé taztozik.

31 És melyik szerencsés véletlen hozta ezen fájtét m á s o d í z b e n  
is létre, miután első  ízben tönkre mentek •

*) A rozsdaszú szorosan tapadó, állandó tartózkodáaú, vastagbólű 
sotétszíofi és a telet sértetlenül kiálló spórái, az aszú fejlődésének 
utolso ivadékai; téli vagy tartós spóráknak is aevezik. Sztrk

Magastörzs-alanyok beosztása.
-  w-jr. -

A magastörzs alanyokat leginkább 3 magasságra 
osztjuk be. Szomorú rózsák, Maréchal Niel, és 
általában minden lecsüngő ágú rózsafajokhoz 
használjük az 1 '80 3 méter magas alanyokat; 
a többi más fajokhoz pedig az 1 -  P60 méternyie
ket, mig az 50—00 centiméternyieket a félmagas 
törzsekre használjuk fel.

XI. kongressus és IV. német rózsa- 
kiállitás Darmstadtban.

—  L .  P . —

A jelen folyóirat utolsó számában említett darm- 
stadti róz8akiállítás f. évi július hó 27-én nyittatott 
meg és teljesen kielégítő volt, mert mindazon 
ismert rózsakertészek, mint Lambert Péter (Trier), 
Palm C. (Hochenkreuz), Buntzel Miksa (Nieder- 
schönweide), Lambert & Reiter (Trier), Mock 
József (Trier), Engelbert (Drezda), ifj. Reiter F. 
(Trier), Engel H. (Lndwigslust) stb. különböző 
fajfák tál gazdagon voltak képviselve, s a kiknek 
képességük az előbbi kiállításokból jó emlékezetben 
van. A kiállítás általánosságban nem volt olyan 
nagyban tervezve és bőven ellátva mint a múlt 
évi görlitzi kiállítás, és kettő kivételével hiányoz
tak belőle a darmstadti kertészek is — de a 
rózsák mind átlag kitűnő alkotásinak voltak.

A díjazásoknál nem fukarkodtak a szép számú 
díszoklevelekkel és érmekkel.

A kongressus Drnschki Károly, a német rózsa
barátok egyesületének elnöke által junius hó 28-án 
nyittatott meg, s a hozott határozatokból a követ
kező közérdekűeket említjük m eg:

A rózsabarátok jövő évi gyülekezési helye Berlin. 
Az összejövetel napja annak idején kihirdettetik.

Az elnökség által kidolgozandó a rózsaujdon- 
ságok kitüntetése iránti előterjesztés.

A legjobb hajtatási rózsák kiállítása mint a 
múlt évben megnevezett fajok folytatása. (Lásd a 
külön czikket).

A kiadandó szintáblázat alapján összeállítandó 
egyöntetű szinjelző mindeddig eredményhez nem 
jutott.

A hasonnevű rózsafajok az egyleti lap által 
hoza'nak köztudomásra.

Egyleti rózsatelep rendszeresítése a nagy kia
dások miatt nem volt elérhető.

A legjobb h a jta tn i rózsák.
A görlitzi rózsakongreszus tudvalevőleg a múlt 

évben összeállította a legjobb hajtatási rózsafajok 
kimutatását. Az ez idei kongreszus pedig annak 
tökéletesítését czélozta. Az eredmény a következő;
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Thearózgák: Niphetos, Papa Gonthier, The
Bride'). Gloirc de Dijon, Catherine Mermet, Grace 
Darling, Perle des jardins, Mme. Lombard, Maman 
Cochet, Mme. Falcot, Grossherzogin Mathilde, 
Souvenir d’un ami, Franziska Krüger, Mme. Bravy 
és Homer.*)

Theahybridik: Lady Mary Fitzwilliam, Augus- 
tine Guinoisseau, W. F. Bennett, Camoens3), Vis- 
countess Folkestone, Duchesse of Albany, Souvenir 
of Wooton, The Meteor.

Remontant: *) Merveille de Lyon, Alfred Colomb, 
Marie Baumann, Mme. Victor Verdier, Van Houtte, 
Général Jacqueminot, Prince Familie de Rohan. 
Mrs. Jnhn Laing, Mme Dr. Wettstein.

Bourbon: Mrs. Bosanquet5), Souvenir de la Mai
maison, Louise Odier*), Catherine Guillot.

További osztályok: Clothilde Soupert*) (Pólyán- 
tha), Blanche Moreau (Muscosa), Hermosa, (ben- 
galensis), Reine Marie Henriette (futó Thea), 
Mignonette (Polyantha)’).

Mümellékleteink.
W -y .

R A z a n k é p .

Idei rózsaképeink sorozatát S á v e l y  mellékelt 
gyönyörű aquarelljével kezdjük meg. Az egyes 
virágok bájait szavaknál jobban hirdetik azok 
gyönyörű, átlag tetszetős, tiszta színezetük és 
egészen kecses tartásuk, mely tulajdonságok 
bennünket fölmentenek annak további jelzésétől, 
hogy itten elsőrendű rózsákkal van dolgunk. -  
Az 1. számú M a m a n  C o c h e t  thearózsa és 
Cochet Scipio 93-as tenyésztése, mely az idő rövid
sége daczára a világ máris összes rózsakertjeiben 
honos. Felette gazdagon virágzik és kitartó még 
a legnagyobb hőségben is. — A 2. számú M a- 
d a m e  Olga 90-ea thea és Lévéque tenyésztése 
sajnos, és pedig a rózsabarátok kárára nem 
hatolt az őt megillető módon keresztül. Színezet* 
igen tiszta. A szirom vége felé előbb szelíd ivoir 
színű s csak később megy át a zöldesbe. — A 
3. sz. M o n s i e u r  C é l e s t i n  P o r t  Tesnier

') Tehát mégis!
:) A legjobbak bizonyára Papa Gonthier, The Hride és Maman 

Cochet. Bárminő szépek is a Nyphetos és a Grace Darling, tartásuk 
mégis nagyon lankadt. E tekintetben jobbak a Grossherzogin 
Mathilde és Franziska Krüger. Mit jelentsenek a Gloire de Dijon, 
Mme. Falcot és Homer a le g jo b b  hajtatási rózsák között ? Mi 
bizonyára nem ajánlottuk volna !

Már a múlt évben a legjobbak egyikének jeleztük.
Átlag csakugyan ajánlható rózsák !

’>) Mrs. Bosanquet bár kitüuóen hajt, de virágja sok kívánni 
valót hagy maga után.

*) Egészen elmaradhatott volna, mert sem az alakja, sem a színe 
nem felel meg.

f) Csak nagy nehezen nyílik.
*) Nem egészen ízlésünk szerinti.

fils 93-as remontáns rózsája, mely tenyésztőjének 
sok hízelgő szavakat fog juttatni, mert úgy nö
vésére, mint virágjainak alakját a és színezetére 
nézve kitűnő. A remontáns rózsák osztályának 
ilyetén való meggazdagítását a fajbőség daczára 
is mindig szívesen fogjuk látni.

Roz&rlam.
M tth le  Á rp á U  tervezete.

Felette nagy örömünkre szolgál, hogy az utolsó 
füzetünkben közzétett Rozárium olvasóink közt 
osztatlan elismerésben részesittetett és három 
olvasónak már mintául szolgál az általuk felállí
tandó rózsakerthez. A terv Budapesten, Kápolnás- 
Nyéken és Zárában még ez ősz folyamán foga- 
natosíttatik.

Ezen utóbbitól lényegesen különbözik — de 
nem kevésbé praktikus — a mai rózsakerttervünk, 
a mely valószínűleg még több helyen nyer alkal
mazást, mert. kivitele még könnyebben eszközöl
hető, mert itten túlnyomólag egyenes, párhuzamos 
futóvonalokkal kell számolnunk.

Délfelé nyitva, minden oldaliéi faültetvényekkel 
kerítve, a melynek előnyét az utolsó tervünk 
leírásában emeltük ki, ezen rózsatelep arra 
indítja a csoportok jó elosztása által a kivinni 
vállalkozót, hogy a nyári és őszi rózsákat és 
általában minden rózsa osztályt csoportonként 
helyezzen el és ezen osztály és csoporton
ként történendő ültetések által kitűnő alkalmat 
nyújt a növények növése, virágzása és haszna- 
vehetősége közötti összehasonlítási tanulmányhoz 
úgy az egyes fajok, mint az osztályokra nézve.

Az elliptikus középcsoportozatban levő szökő
kút magas rózsákból álló két csoport által 
— melyek egy sor alacsony rózsával vannak 
szegélyezve — vétetik körül. Az út mentén egy 
szalag alacsony rózsa terjed és ezek képezik a 
középcsoportozat felett és alatt közvetlenül álló 
3 csoport ültetvényeit is. Az ágy alakban ter
vezett és nevezett 7 csoportot körülfogó rózsa- 
sorok kifelé magasuló rózsasorokkal ültetendők 
be, a melyekben két sor félmagas rózsafajtával 
kell elkezdeni s erre 2 sor méternyi és 2 sor 
másfél vagy 2 sor két méternyi magas rózsák 
jönnek.

A négy ülőpadot a mögötte levő és befásitott 
bokrok árnyékolják be, végül pedig a négy sarkot 
fesztelen ültetéssel telitik be a coniferák, mig a 
bal és jobb sorokkal párhuzamosan egy szalag 
alacsony rózsa fut.

Ha az osztályok és szinek elosztása szakszerűen 
történik, úgy ezen rózsatelep igazi és irigylendő 
rózsabirodalommá válhat.

Surk .
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Havi munkálatok.
W - J . -

Szeptember.
a) Sz a ba df ö l d i  rózsák.

Az általános munkálatot, úgy mint a talaj lazí
tást, locsolást, dudvairtást stb. folytatjuk, s az 
e hónapban ismét jobban fellépő lisztharmat
nak porhintés által véget vet.u törekedjünk, 
távolítsuk el a vizhajtásokat és vágjuk a felette 
erős egyéves hajtásokat a feléig vissza, hogy a 
többi fa érését előmozdítsuk.

b ) H a j t a t á s i  r ó z s á k  c s e r e p e k b e n .
A szemzést még folytatni lehet. Az ez ideig 

üveg alatt tartott rózsák homokágyakba — sza
badba helyeztetnek el, hogy edződjenek. Öntözni 
és locsolni szorgalmasan kell tovább is és le kel' 
tépni a virágokat, valamint a gyenf" ágakat 
távolítsuk el egészen, hogy ez által a/ nősebbeket 
még inkább megszilárdítsuk.

Október.
a) S z a b a d f ö l d i  r ó z s á k .

E hó végével vegyük elő az őszi metszést, 
mert a szeptemberben történt visszanyesés által 
a hajtások meglehetősen megérettek. A hol a fa 
érése csak lassú lefolyású, le kell szednünk a 
leveleket. A rózsák ujjáültetését most lehet a 
legjobban eszközölni. (Lásd a vonatkozó czikket.)

b j H a j t a t á s i  r ó z s á k  c s e r e p e k b e n .
Az öntözés csökken, locsolni nem kell többé. 

A hónap vége felé le kell a rózsaleveleket szedni 
és a tőt le kell hajlítani, hogy teljes nyugalomba 
jöjjön; a vadhajtások eltávolíttatnak. Ez azon 
rózsákra vonatkozik, a melyeket, deezemberben 
késő virágzásra kell hajtatnunk. — Azon rózsák, 
i melyeknek deezemberben már virágozniok kell, 
mos* be lesznek hozva a hajta'ó házba, itt lc- 

■ nyesetnek megtisztít tatnak és 14—10° R. meleg
ségre hozat nv: és jól megöntöztetnek. Hetenként 
egyszeri trág' á '.ás tehéntrágyával nagyon hasznos.

T Á  R  C  Z A .
Rózsa a történelenben.

K in ti: T A b « r t  K ö b e r t a * .

A civilizált államokban tudják azt, hogy a rózsa 
nem egyéb egy kedves, illatos és szép virágfajnál, 
melyet aligha van emberi kedély, a mely ne sze
retné, és gyönyörűsége ne telnék ezerféle szí
nében. De a távol keleten mindent körülvesz az 
ott divatban lévő babona és ott még most is az 
a hit van elterjedve, hogy a rózsa hűtlenül el
hagyott leányok könycsepjeiből ered.

A görögöknél szokásban volt, hogy az elhunyt 
végrendeletileg kötelezte örököseit, hogy sírját 
folytonosan nyi’ó rózsa borítsa s Velencze kör
nyékén található sírfeliratokból az tűnik ki, hogy 
ép a szokás Olaszországban is divatban volt.

Egy görög mese szerint, Homer is rózsákkal 
díszítette Achilles paizsát és Hektor sisakját.

A középkorban oly nagy becsben tartották a 
rózsát, hogy tenyésztéséhez királyi engedélyre 
volt szükség.

Nagy Károly alattvalóinak több Ízben ajánlotta 
a rózsa tenyésztését, sőt pályadíjat is tűzött ki a 
legszebb rózsafajok tenyésztői számára. De akkori
ban csak naeyon ritkán akadt valaki, a ki értett 
a rózsatenyésztéshez és mégis akadt három fiatal 
leány, a ki pályázott a rózsatenyésztés díjára. A 
díjat a legfiatalabbik nyerte meg, a ki gyönyörű 
piros rózsát vitt el a királynak 12 ctm. átmérőben 
és illata olyan kábító volt, hogy betöltötte a 
királyi palotát.

Nagy Károly átvette a rózsát, de a mi a rózsá
nál is jobban megragadta figyelmét, az a fiatal 
leány két piros ajka volt, mely mosolygott és 
csókra csábított. A király megfeledkezve királyi 
méltóságáról egy tüzes csókot nyomott a leány 
ajkára, mire az élesen megjegyezte:

— Nem erre pályáztam fenség!
Nagy Károly kissé sértődve nézett végig a 

leánykára, aztán kimért udvariassággal átadta 
neki a nagy díjat, mely egy nagyon értékes gyé
mánt karcsatból állott. . . .

Lajos császár Elpében időzésc alkalmával, egy 
Ízben, késő őszszel indult vadászatra.

Udvari káplánja indulás előtt sietett a misét 
végezni az erdőben. A mikor onnan távozott,

összeszedte egyházi szereit, de nem vette észre, 
hogy az áldozó kelyhét ott felejtette. Csak másnap 
hiányzott neki a kehely, és mikor visszament 
érte az erdőbe, egy nyiló rózsabokron találta azt,

1 ott függött a rózsabokor koronáján. Az egész erdő. 
minden fa és cserje elhullatta már levelét, csoda- 
képen csak ez az egyetlen rózsabokor virított még.

E csodás esemény em'ékére. a császár, a ki erről 
; értesült, a bokor közelében kápolnát építtetett és 
a hívők, mielőtt a kápolnába tértek volna, elébb 
a rózsabokor előtt imádkoztak. .

El Muttuvekkil szultán nagyon kedvelte a rózsát 
és még számlá hatlan faját tenyésztette óriási 
palotakertjében. Egyszer nagy, királyi társaság 
gyűlt össze háremében és egy bájos, kis princess 
kíváncsian kérdezte:

— Miért gyűjti azt a sok rózsát?
A szultán mosolyogva válaszolt:
— Mert én vagyok a szultánok királya, a rózsa 

pedig a virágok királynője, illik tehát, hogy sze
ressük egymást, aztán meg a rózsának igen 
kicsinyek az igényei, hölgyeim példát vehetnek róla.

A kis princess föltalálta magát és szellemesen 
megjegyezte.

— Nem tudtam, hogy fenséged szerelem dolgában 
már is ófiajtja a szerénységet, hiszen még olyan 
fiatal! . . .

Dsehami az oriens hires költő állítása szerint, 
a kelet egy királyságában egykor olyan törvény 
létezett, a mely szerint az, a ki rózsát aján
dékozott valakinek, ajándékáért jogában állott bár 
mit kívánni cserében az illetőtől . . .

Büszkeséggel mondhatjuk el, hogy Magyar- 
országon a rózsát nem veszi körül semmiféle 
babona. Sőt szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy 
messze földön nincsen pá’ja a magyar rózsáknak, 
lehet hogy zamatos, barna anyaföldben örömest 
tenyésznek, lehet az is, hogy ismerik hivatásukat, 
hogy virulás köztien odakerülnek egy bájos, magyar 
leányka bimbózó kebelére és odacsalogatják majd 
a falu legszebb legényét, a ki lopva, édes sejte
lemmel odahajol hozzájuk és addig addig csókol
gatja őket, a inig a leány odatüzi az egész kis 
rózsabokrétát a pörge kalap mellé.

Rózsa nélkül talán el sem tudnék képzelni az 
igazi szerelmet!
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ÁLTALÁNOS KERTÉSZET.
Kerti tűlevelű fáink.

— Irta H n iin R i h t v á M . —

Nem fülötlü az nyáron, m>kor erdő, üget, berek 
virul, fa és bokor szállást ad, ha a növényvilág 
egyúttal szemgyönyörködtetésre is szolgál; de ki 
ne látna szívesen udvarán, kertjében, ablaka előtt 
zöld facsoportot télen ? mikor a szabad termé
szetben minden kihalt, a tenyészetet hó szemfödő 
teríti végig és hasztalan keres a szemünk pihen
tető zöldet, mely záloga lenne a tavasznak, hogy 
a messze földről, hová bujdokolni elment, felénk 
újra visszatérőben van. Karácsony tájt fordul 
sarkán a tél.

Fgész éves zöldelést lomblevelű fáinktól nem 
várhatunk ; téli alvók ők, levélpompájából kivet
kőznek még délen is, hol a dér marása el nem 
éri. Virágzik februáriján Egyptom gabonavetése, 
de nem ébredez az alma, körte, szilvafa, szőllőtő 
elől»b márcziu8 közepénél. A bükkfa téli nyugalma 
Svá.czban 1 , évnél több, átlag 194 r.ap; de még 
az örök tavaszi Madeira szigeten is kell neki 
tenyészeti erői összeszedésére közel 6 hónap, 
átlag 149 nap.

De nemcsak kedélyi szempont sürgeti a tűlevelű, 
az örökzöld Iák, bokrok tenyésztését lakásunk 
közelében, hanem az a javas hatású ezélzatosság 
is, hogy a fenyőfélék fájában és levélállományában 
a tüdőre jótékony erejű illő olaj van, mely kivá
lasztó éterével körülöttünk a léget majdan eltölti. 
Hogy a fenyves levegő élvezete mennyi ropogós 
bankóba kerül a síkon lakóknak, azok tudnák 
megmondani, a kik annak fölkeresése végett 
nyaranta messze fekvő üdülő helyekre zarándo
kolnak el.

Téli zöldelőink közé első sorban a karácsonyfa 
tartozik, mert tanyáját lakásunkban üti föl; de 
minthogy az anyja emlőiről le van választva,

levélzetében az illatos éter fejlése megakadt, 
csupán a ráaggatott gyertyák fénye s az ünnepi 
ajándékok ragyogása teszi széppé. Egyébként 
csak fölezifrázott halott, mely ezen alakjában is 
az epedve visszavárt szabad tenyészet képe 
gyanánt áll előttünk, kivált az AlfBldön, hol a 
téli zöldeknek csaknem egyedül álló képviselője, 
a boróka bokor az ember lakától távol maradó 
barátságtalan homokbuezkákon vonul meg.

Hordanak szét a hegyvidékiek minden tavasz- 
szal a síkságra több fajta fenyősutnyót ezrével, 
meg is vesztegeti szép formájok az alföldi ember 
szemét, vásárol belőlök, hogy meghonosítsa udva- 

| rában, kertjében a szokatlan növényalakokat, de 
azok megeredését legtöbb esetben hasztalan várja, 
részint azért, hogy nem elegendő tövesek a cse
meték, részint meg hogy kiföldeltetésök és elül- 
tetésök közé hosszabb idő ékelődött, mint a 
nedvesség kedvelő tűlevelűek kár nélkül elvisel
hetnék. De ezek téli nyugvása sem oly hosszú 
és mély álom, mint a lomblevelű fáké, — hamarább 
halnak el, mint bennök uj helyökön a nedvkeringés 
megindulhat.

Ha nagy nehezen meggyökeresednek is a váltott 
talajban, megkívánják annak állandó alsó nedves
ségét a szabad lég mozgását és a mellett sokáig 
védeni kell őket a síkság afrikai hőségű nyárénak 
száraz levegője ellen, kivált fjedig a dereküket 
megfelelő árnyékkal. A hol ezt mind föllelték, 
hálásan díezlenek a szép tűlevelűek, mint a buda
pesti Margitszigeten, Balatonfüreden, l ’alicson, az 
alberti-irsai erdőben, a kecskeméti műkertben s 
több más helyt.

Itt-ott már meghonosodott téli kerti fáink és 
bokraink közé külvilágrészi eredetűek is sorakoz
nak, mint a nyugoti életfa (Thuja occidentalia), 
mely földig lelógó ágaival tart magának ernyőt 
és 10—12 m. magas, szabályija gúlává fejük.
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Éjszakamerikából a XVI. század végén került át 
az óvilágba, a fája vizi építkezésnél és finomabb 
asztalos munkához kitűnő anyagot szolgáltat; 
de nem nálunk, hol jobbadán csak bokor marad. 
Változatai közé tartozik a Th. recurvata nana, 
mely ritkán nő */3 méternél magasabbra; a Th 
Warreana gúlája már már 4—B m. magasba tör és 
levélzete fényes aranysárga vagy kékes zöld. 
Jellemzi valamennyiöket az, hogy ágaik a levél
állás miatt laposra préselt külsejüek.

Söprő formára képződik ki a keleti életfa (Thuja 
vagy Biota Orientalin), mely Japán, Khina, Közép- 
Ázsiából vándorolt át Európába, hogy újvilági 
testvérével itt találkozzék. És itt gúlaszerű, de 
csak B—0 m. magasságot ér e l ; szebb mint a 
testvére, keleti szépség és érzékenyebb is a hideg 
iránt. Azurea nevű változata abban jeleskedik, 
hogy az ághegyei sárgák és növése inkább oszlop
szerű. A compacta nevű változat 2—3 m. magas 
tömött gömböt fejleszt A gigantea 30 m. magasra 
szökik, érettebb életkorában koronája ernyőszerű, 
ághegyei laposra nyomottak.

A borókák között a Juniperus virginiana a leg- 
föltünőbb jelenség, a legtöbb czeruzának azt 
mondják, hogy ez adja az illatos fahüvelyt ; pen
dula nevű változata lecsüngő ágaival igen is 
díszíti a tűlevelű facsoportot. Nagyon szép cziprus- 
féle a Chamaecyparis nutkaensis Éjszakamerikából 
és mint délczeg tartású, magánosságot kedvelő 
fa szabad helyet kíván. Kiállja Délanglia enyhe 
telét a Cypressus sempervirens, de nem a miénket, 
— pedig hódit a szépségével. A tüzimádó par- 
sziknál a soha ki nem alvó láng jelképe volt, a 
templomok udvarainak s a keleti temetőknek eme 
komoly ékessége. A régiek halottégető máglyáikat 
cziprussal vették körül; mikor Aeneas a vég
tisztességet Misenusnek megadta, fényű és tölgy
fából rakták meg a tüzet, de a széleit gyász jeleni 
sötét czipru8galyakkal övezték.

Az a hiedelem a botanikusok között, hogy a 
Taxodium distichum, ez a 30 - 40 ni. magasra törő. 
kaliforniai eredetű cziprusféle mint növényfaj kihaló
ban van; mert a kréta, meg a harmadkori rétegek
ben már mint ásatagífussil; famutat elterjedést, ma 
pedig a Sequoia fenyővel együtt Kaliforniától 
éjszakra már csak mocsáros vízpartokon vonult 
meg, de ott is egyre ritkul. E fából, melynek 
napjai, mint Schilberszky mondja, úgyszólván 
megszámlálvák, szép növésű példány van a buda
pesti városliget Hattyúszigetén, másik nem messze 
onnan az állatkertben, kettő a gödöllői királyi 
parkban, továbbá a budapesti botanikus kertben 
szabadban és üvegházban.

A Salisburya adiantifolia (Gingko biloba) japáni 
eredetű díszfa 1838-ban került az acsai kertbe, 
1862-ben már 13 m. magas volt 6 cm. derékátmérő

mellett. Élete első 20 évében fabódé védelmezte 
télen, a következő 22 éven át szalmával kötözték 
be a derekát, 45 éves kora óta állja a mi szigorúbb 
télünket is. A tiszafa (Taxus baccata) pusztul 
nálunk, csak itt ott kertekben vonja meg magát, 
pedig a nyeső késnek engedelmeskedik, béketiiréssel 
engedi magát idomíttatni, mintua már fáradt 
vándor volna a mai geológiai korszakban. Hajdan 
éjszak népeinek hirmondáiban nevezetes szerepet 
játszott, mondja Soltész; az Edda gyűjtemény 
szerint Asgardnak, az ó germán istenek várának 
piacza tiszaiakkal volt beültetve és mivel kemény 
fájából szép faragványokat készíthettek, a türelem 
jelképévé vált a szóhasználatban. A kaznárfa 
(Ephedra minostachya) elterjedt a dalmátorazági 
k e  lekben.

A TJbanon ormait ékesítő czedrusokra mindig 
vágyakozással tekintettek föl a szentföldi zarán
dokok ; talán azért becsülte oly nagyra József 
nádor alcsnti kertje szép czedrusát, melynek 
magvával őt egyenest a Libanonból ajándékozták 
meg és e ma is élő fa bekötés nélkül viseli el a 
keményebb magyarországi te le t; ennek a czedrus- 
nak a társa a közel csapiári erdőben él. Botanikai 
érdekesség, hogy Skócziában a Tay folyó mellett 
Dunkeldné! látni az első vörös fenyőket (Larix 
europaea), hová Svájezból plántálták el azokat. 
1738-ban virágcserepekben érkeztek és 1 ’ évszáz 
leforgása alatt hatalmas sudarakká fejlettek; már 
1845-ben 30 m. volt a magasságuk, egy méter
nyire a földből pedig a derekuk 5 m. körületű.

Az andesfenyő (Araucaria Juss. Dombeya Lám., 
Altingia Lond., Columbea Stend.) karcsú terme
tével valódi díszfája az üvegházaknak. Vízszin
tesen menő galylyal fölpördül a végén. A déli 
félteke eme pompás tűlevelűje Délamerikában él 
eredetileg 10 fajban. Közöttük a brazíliai pinheiro 
37- 40 m. magas; elterjedettebb a chilefenyő (A. 
imbricata Tho.), de valamivel alacsonyabb a meg
előzőnél. Az ausztráliai bunya bunya (A. Bidwilli 
Hook) 50 m. magasra tör, gesztenye izű magvai 
csak harmadévre érnek. Az A. eolunmaris Hook 
(A. Cooki R. Br.) oszlopcziprus nevet is visel. Az 
A. cxcelsa R. Br. vagy a norfolk fenyő hasonló a 
jegenyefenyőhöz és megüti a 63 m. magasságot, 
alul 9’/j m. körűiét tel. Az A. Cunningham Aix. 
csak 40 m. magas és gyantája nincs, mint a 
megelőzőknek, hanem átlátszó fehér anyagot izzad. 
Az ujzélandi kaurifenyők (l)ammara australis) 
50—60 m. magasság mellett 16 in. körületű óriási 
törzset építenek föl.

Állt a lublői fürdő mellet Szepcsben terülő erdő
ben akkora fenyőfa, hogy a derekát három ember 
átkarolni nem b írta ; Palocsay báró uradalmi 
tisztjei 1825 előtt kivágatták, dereka alsó részé
ből 5 m. hosszú szál darabot fűrészeltek le, de 

1 ott kellett hagyniuk, mert 12 pár ökör el nem
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vonhatta. Mikor kivágták egész ép volt, át
mérője 2 2 m. magassága kevés hiján 50 m. volt, 
korát 295 évre, famennyiségét 22 ölre becsülték. 
Jakubján határában Zeleny-Vrch-en Fuchs Frigyes 
kivágatott egy jegenyefenyőt, melynek átmérője 
1’6 m. volt, belőle 10 öl fát nyertek. Beregben 
l ’udpolocznál a zsedenyovai erdőn egy jegenye
fenyő 1'2 átméretű 2 m. magasságban, alul azon
ban 2—3 m., „fenyvek királynéja“ a neve, egész 
hossza 72 m. volt, de bele ütött a villám és 
közel 12 méternyivel csonkította meg. Az ungvári 
uradalom Liszkoveczi őserdejében sok kicsavart 
fenyő fekszik a földön, a melyek átmérője 1 2 -  16 
m., magasságuk 40-42 m. volt.

A fenyők között világfis zöld színével és gyors 
fejlődésével az Abies Douglasi tűnik k i ; a talajtól 
kezdve karcsú gúlát képez, lombozata ezüst fehérrel 
tarkázott; sötétebb a kefeszerűen elhelyezett 
tűkkel ékeskedő A. balsamea. mely szinte kékes, 
az A. Nordinanni pedig igen sürü. Rein japár.i 
utazó úgy ir, hogy az országutak menten a leg
kalandosabb alakú ültetett Pinus Messoniana és 
P. densitlora fenyőket ősi erőben látott bujálkodni, 

de már templomok udvarain sokféle szeszélyes 
formába vannak kényszerítve, mi természetesen 
életük hosszúságára, erőteljes fejlődésökre káros. 
A nép szeme azonban gyönyörködik bennök s 
felejti, hogy a természeti szép a legszebb min
denütt az ég alatt.

Azt mondja Hesse-Wartegg, hogy Nagasaki 
japán kikötő város hires khinai kertészeiről, kik 
törpe fenyőket nevelnek minden elgondolható 
alakra a pekingi, tientsini, shangai gazdag man
darinok és nagykereskedők kedvéért. Mikor ő 1894 
nyarán Koreába utazott, százával látta porczellán 
cserepekben az össze-visza csonkult apró fenyőket 
csavar, virágkosár, csónak, sőt emberi formákba 
is kényszerítve és egy sem volt magasabb '/a 
méternél. Ezerféle gonddal őrködtek fölöttük a 
szegény kertészek, kézben fogták, lekötözgették 
és mégis sok kárt tett mesterkélt ültetvényeikben 
és cserepeikben a hajó erős ingása.

Az előkelő chinai hölgyek piczi fenyőgalyakat 
hordanak rnellbokrétául és mivel ez az örökzöld 
fa nálok az állandó szerelem jelképe, arasznyi 
kicsinyre tőrpitik a fenyőt, hogy e módon és 
czélra egész fenyőszálat vehessenek használatba. 
Tiszteletöknek az oka az lehet, hogy a fenyő 
egyedül nyárias jelenség télen és egyedül télies 
nyáron is ; mivel igy bizonyos mértékig független 
a légmérsékleti viszonyok befolyásától, méltán 
lett a minden körülmények között erény számba 
menő állhatatosságnak, következetesség és kitar
tásnak eleven példája.

Magyar kertészeknek 
az osztrák kertészi szövetkezethez 

való csatlakozása.

Az osztrák kertészek szövetkezete már rég
óta foglalkozik azon eszmével, hogy a magyar 
kertészek csatlakozzanak hozzájuk s e czélból 
kérdést intézett a Budapesten székelő országos 
magyar kertészeti egyesülethez, valamint Magyar- 
ország több előkelő kertészeihez véleményadás 
iránt.

Az orsz. magy. kertészegyesület a f. évi julius 
hó 19-én megtartott választmányi ülésében') 
tárgyalta is ezen ügyet s elhatározta, hogy az 
osztrák kertészek szövetkezetével a következő 
pontokat közli:

1. A mennyiben az osztr. kertészek szövetkezete 
közhasznú ténykedések által (mint a betegpénz
tárak felállítása, jégeső elleni biztosítás s tb ) azon 
lesz, hogy a monarchia összes kertészeinek érde
keit előmozdítsa, a magyar orsz. kertészeti egye
sület elvben nem ellenzi a magyar kertészeknek 
hozzájuk leendő csatlakozását, hanem azon meg
jegyzéssel adja beleegyezést, hogy fenntartja ma
gának a határozati esetekben való illetékességét.

2. Az országos magyar kertészeti egyesület, 
mint ilyen, nem ceatlakozhatik az osztrák ker
tészek szövetkezetéhez, mert hatásköre egyáltalán 
önálló és mert csak a magyar kormánytól vár
hatja saját érdekeinek előmozdítását.

3. Az orsz. magyar kertészeti egyesület, mihelyt 
meg lesz az osztrák kertészetek szövetkezetének 
közhasznú tevékenységéről győződve, nem fogja 
elmulasztani azt erkölcsileg, a saját hatáskörében 
támogatni.

Ezen határozmányok közlése czéijából Mü h l e  
Vilmos vá'asztmányi tag küldetett ki az osztrák 
kertészek szövetkezetének julius hő 2l-én tartott 
közgyűlésére mint az egyesület képviselője.

Az orsz. magyar kertészeti egyesület hatá
rozatai a közgyűlés által köszönettel vétettek 
tudomásul s az ügy további fejlesztésére a választ
mánynak adatott ki.

*) Klöadó : Mühle Vilmos Temesvár.
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A virághagymák ültetése és ápolása.
-  W - y .  -

Bár még a legszebb nyárivirágokkal vagyunk 
körülvéve, mégis már most kell arra gondolnunk, 
hogy a tél és a tavasz számára virágfolytatásunk 
legyen. Ezt pedig semmi által sem érhetjük el 
olyan könnyen, mint a vinighagyniák ültetése 
által, a melyek mar magukban véve ápolás tekin
tetében nagyon igénytelenek és ezért még a 
dilettánsok által annyira magasztalt „szerencsés 
kéz“-re sincs szükség, a mely tenyészt éti és virág
zásba hozza.

Azon virághagymák, melyek a szobában való 
tenyésztésre szántak, már szeptember vége és 
október vége közötti idő alatt ültetendők el nem 
nagyon nagy cserepekbe, de tápiáié) föld közé. A 
legjobban alkalmas zsíros kertiföldből és homok
ból rnarhatrágyával vegyitett keverék, mely mást 
nem tartalmaz.

Az összes hagymanemiieket eleinte, mig leve
leket nem kezdenek hajtani, sötét helyen — leg
jobban pinczében — kell tar'ani, és csak kevéssé 
meglocsolni. A hagymákat csak akkor hozzuk a 
világosságra, hogy ha a levélhegyek a hagymából 
2—3 cmnyire kihajtottak és ezen időtől fogva a 
a virágzásig rendesen meg kell locsolni, mig a 
virágzóéi idő alatt a vízmennyiség megkét- 
szereztetik.

A szabadföld számára szánt virághagymákat 
egészen november közepéig lehet ültetni. A talajt 
előbb jól kell átmunkálni s korhadt trágyával; 
és homokkal aláásni. Nagy hagymákat, u. m. 
jáczintot stb. 10 cmnyire ültetünk, tulipánt és ! 
hasonló nagyságú virághagymákat 8 cmnyire, a 
többieket ped-g 6 cmnyi mélységre. Az elültetett 
csoportokat vagy ágyakat, mihelyt beáll a fagyos 
idő, szalmával fedünk be, a mit kora tavaszszal, ■ 
mihelyt erősebb fagyoktól nincs mit féltenünk, 
ismét eltávolítunk.

Az öntözéshez szolgáló viz mindig iolyó vagy 
eső viz és mindig langyos legyen, mert hideg viz 
ártana a hajtásnak.

A jáczintból elültethetünk egy cserépbe 1 2 
hagymát, tulipán* 4-et, taczettát 2 - 4-et, nar-

cziszust 3a*, Croeust 4 —10-et, jonr|iiillát 4-5-öt, 
A rum-féléket egyenkint, anemonái és szirontát 
4-5-öt, freesiát 5- 8-at.

A jáczintnak tenyésztése más módon a külön e 
czélra készített üvegeken történik, a mely fölötte 
könnyű és különös érdeket kelt. Az egész eljárás 
abban áll, hogy az üvegbe eső- vagy folyóvizet 
mintegy 3 cmnyire öntünk azon tartály alá, 
melyre a hagyma jön ; erre tehát rátesszük a 
hagymát, és az üveget sötét helyen addig tartjuk, 
mig a hajtás 4 —5 cmnyire nőtt és az üveg telve 
van gyökerekkel.

Ha a hajtás sikerült, akkor az üveget közel 
állítjuk a világossághoz és a virág, a mely töké
letes szépségű lesz, nem sokáig hagy magára 
várni. — Ha a viz a pohárban (üvegben) meg
zavarodik, akkor kiöntjük és tiszta, langyos 
vizet öntünk utána. Itt, nagyon óvatosaknak kell 
lennünk, hogy a gyökerek el ne törjenek, ha a 
hagymát kiemeljük, hogy a kiöntendő víznek 
helyet csináljunk.

Amint látjuk, a virághagymák tenyészté te 
nagyon könnyű és mindenki által — jó siker 
reményében - vihető keresztül. Azon kevés 
fáradság, melyet okoz. a virág által — a mely 
meg hozzá olyan időben jön létre, a melyben más 
virágok nagyon ritkák — gazdagon meg lesz 
jutalmazva.

Országos magyar kertészeti kon- 
gressus 1896-ban.

-  n .  v .  —

A jövő évi millenniumi kiállítás tartama alatt 
egy országos magyar kertészeti kongressust 
rendeznek.

A budapesti országos magyar kettészeti egye
sület, a mely ehhez a legelső kezdeményezési föl
hívást tette s a tárgyalandó kérdéseket is fel 
fogja tenni, idejekorán teszi közhírré a tárgy- 
sorozatot.

N yom atott Ohrmann H enrik könyvnyom dájában, Temesvár.


