
..Ki honositotta meg nalunk az oszibarack-termelest? Nem Ie.
het tudni. Tekintelyes gazdak szerint a csaszari ezredekbe 50-
rozott budadrsiek hoztak magukkal Olaszorszagb61" -irja Ha-
user Jozsef Buda6rsi Kronikajaban. Ha ez igy van, akar igaz
is lehet Roth Antal igen erdekes tdrtenete:

-Az oszibarack elterjedese a bacsikamnak k6sz6nheto -

mondja. -6 Hauser Andras jomodu gazda, felesege Roth-
lany. Nem volt gyermekuk, ezert edesapamat es annak nove-
ret ok neveltek Hauser Andras tagja volt a Buda6rsi Ipartes-
tulet el6ljarosaganak. Amikor Olaszorszagban katonaskodott,
Romaban megismerkedett egy olasz kertesszel. Tole vasarol-
ta az elso szemzohajtasokat. De azok, mire Buda6rsre ertek,
a szallitas saran elfonnyadtak. De a bacsikam nem adta rei. A
kdvetkezo szallitmanynal uj eljarast alkalmazott. A hajtasokat
kifurt krumpliba dugta es igy frissen erkeztek meg. Ezek a
probalkozasok sok penzebe kerultek a bacsikamnak, aki a
hajtasokkal egyutt egy uj, korszerubb termesztesi technologi-
at is elsajatitott. Ezek szerint a teruletet j61 elo kell kesziteni es
keserumandulat kell ultetni. Altalaban ket ev mulva a magon-
cok ceruzavastagsaguak lesznek. Ekkor tiz centimeterre a
fdldtol ..T.' alakban be kell vagni a kerget, eles szemzokessel
a nemes alanybol a szemet kivagni, a nyilasba helyezni es ra-
fiaval at es atk6tni. Mindezt a muveletet nagy turelemmel,
szinte a fdld6n kuszva, t6bb szazszor meg kell ismetelni. Az-
tan lehet varni remenykedve az eredmenyt. A bacsikamnak
Gazdagreten volt ket hold f6ldje. Itt kezdte a telepitest. Mivel
feltette az ultetvenyt, bekeritette. Meg egy kis szoba-konyhas
epuletet is huzott ra es felfogadott egy art. Akirol utobb kide-

rult. hogy megbfzhatatlan. Ugyanis, amikor bement a faluba.
az egyik kocsmaban leitattak es kifaggattak az bklbmnyi ba-
rackok titkar61. Sot penzert hajtasokat is eladott a gazdaknak
igy a bacsikamat nagy kar erte, de Budabrsbn rohamosan el-
terjedt az oszibarack-termeles -sommazta T6ni bacsi

A harmincas evekben mar a tizezer mazsat is meghaladtd
az oszibaracktermes, 1939-ben 284 vagon ment kulfbldre.
Nemetorszagba, Angliaba, Lengyelorszagba. A gazdak arra
ugyeltek, hogy ne egy idoben erjenek be a kulbnbbzo fajtak
Peldaul juniusban erett a Peter es Pal raila, juliusban az Ale-
xander, augusztusban a Nektarin, szinten augusztus a Ford.
szeptemberben az Elberta, okt6berben a kes6i sarga A felva-
sarl6k kbzul a Lenz ceg volt a legrugalmasabb. A termel6k az
atvevohelyen osztalyoztak a gyumblcsbt, megfelelo szinu
papirba csomagoltak es a szallft61adaba helyeztek. A kulfbld.
re kerulot hGtohazban taroltak a vasutallomasnal.

*
A minap az egyik uzlet elott egy ..ostermelo" 300 forintot IS
elkert a barack kil6jaert, mfg bent az uzletben 170-180 forlnt
volt. -Ja! De az nem is budabrsi barack!
Milyen volt az idei termes? -kerdeztem Nemet Istvant61. okl
tobb holdon termel. -Kbzepesnek mondanam. Kartevuk
nem tamadtak a fakat, de a nagy szarazsag miatt kisebbek a
barackok az elvarhat6nal, viszont rendkfvul edesek. Ami gon-
dot okoz, az az ertekesites. A nagy felvasarl6 kbzpontok -

Kecskemet, Si6fok -nem erdeklodtek a gyumolcs irant. igy
kulfbldi felvasarl6knak voltam kenytelen eladni.
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