
Otven-hatvan evvel ezel6tt ez volt a
budaorsi gazdak szemlelete: "Egy evig
legyen az elelembol kitartas. egy eyre
val6 legyen a plnceben. egy eyre val6
legyen a padlason tartalek."

Hogy mi mindent kellett tenni ennek
erdekeben. arr6l beszelgettunk R6th
AntaUal. T6nl bacsl42 evl munka utan
ment nyugdijba. de meg mlndig flata-
105 erovel es nagy szakertelemmel gon-
dozza sz6lojet. barackfait.

-Regen a budaorsiek mind en talp-
alatnyi foldet megmuveltek -meseli
T6ni bacsi. -Kezdett6l fogva nagyon
sok gondot okozott a koves talaj.
..RigoI6zassal" javitottak. azaz kb. egy
meter melysegig megforgattak. A ki-
terrnelt kovekb61 lett aztan sok regi
haz alapja. vagy a plncek epitesenel

~ hasznaltak reI.
Valamikor j6 gabonaterrno foldek

voltak a repul6ter helyen. azokat az
epiteskor. 1934.ben elvettek. Pedig a
foldtulajdon keves volt. a nepesseg
meg nagy' A budaorsi gazdak Perbal-
r61. Tokr6l. Biar6l szereztek be az alla-
taiknak a takarmanyt.

A nehez aratasi munkak utan a
gyumolcsbetakaritas es a szuret fog-
lalkoztatta az embereket. A szazadfor-
dul6n Budaors mar hires volt barack-
terrneleser6l. A barackfakat a sz616
koze telepitettek. de voltak kulonal16
barackosok is. Ez esetben a fak ala
takarrnanynovenyt vetettek.

T6ni Bacsi emlekezete szerint egyik
nagybatyja Olaszorszagb61 hozatott
barackfahajtasokat. azokbol mandu-
laalanyba szernzett. lrigylesre melt6
barackosat Gazdagreten bekeritette
es 6riztette.

Egy terrn6 gyumolcsos sok tor6dest
,.-. igenyel. A tragyazast meghalalja. Met-

szeni mind en evben kell. A barackfa
torzse ne legyen 60-80 cm-nel maga-'
sabb. az agakat kehely forrnajura kell
kialakitani. Hosszu hajtasokat nem
szabad nevelni. mert a termest nem
biIjak el. A gombasodas ellenl perme-
tezest meg rugyfakadas el6tt el kell
vegezni. Ha az agak vege piros. abbot a
gazda tudja. hogy fait leveltetu tamad-
ta meg. A bar~ckeres junius veget61 a
szuretig tart. lme nehany. Budaorson
tennesztett fajta: Gy6ztes (ez erett e16-
szor). Margareta. Myfior. Mariska.
Kosorr. Olga. citrom- es fugebarack.
Ford (ez amerikai fajta). Duranszki.
Elberta (sargabelu. eltenni vaI6).

Regen az asszonyok. amikor pity-
mallott sulyos kosarakban -el6l es
hatul is huzta egy a vallukat -becipel-
tek a gyumolcsot a f6v8.rosi piacokra.
A nagyobb szallitmanyokat lavas ko-
csin vittek. Kes6bb. a 40-es evekben a
Beszkart inditott olyan buszt. ami pot-
kocsin szallitotta a gyumolcsos lad a-
kat. A Lehel. a Haller. a Feny utcai. a
Rak6czi teri piacokon ertekesitettek a

nagyon keresett budaorsi barackot. A
\haboru el6tt a Lenz-ceg helyben. a

vasutallomason lev6 lerakataban I
nagy mennyiseget vett at exportra.
Sablan alapjan osztalyoztak. meret
szerint ladaba raktak a gyumolcsot.

Az oszi munkak egyike a kukoricato-
res. A csoveket otthon fosztottak. Jo
mulatsag volt ez a fiataloknak. Ene-
keltek. bolondoztak. A fiuk az Oszkos
csovekkel bekentek a lanyokat. A ha-
ziak murcival. pogacsaval. sOtemeny-
nyel kinaltak a segit6ket. Finom cse- 1
mege volt a fott kukorica is.

-Szegeny volt a nep. de vidam -
emlekezik Toni bacsi. -A szep kukori-
cacsoveken rajtahagytak negy-ot leve-
let. Ennel fogva kb. masfel meteres.
takaros fonasokat keszitettek. amiket
az eresz ala akasztottak szaradni. A
tobbit a padlasra teritettek vagy a ku-
koricagoreban taroltak.

A befozes. savanyitas idejen az
asszonyok es lanyok derekasan helyt-
alltak. Birsalmabol izletes sajtot ke-
szitettek. A szllvalekvart Ostben f6z- I
tek. A hibatlan szemeket kenyersOtes
utan a sOtOben aszaltak. A sl1n1lek-
vart kocsogokbe toltoUek. es perga-
menpapirral vagy marhabellellefedtek.

A dloszOretben a gyerekek Is tudtak
segitenl. A mandulat -edes es kesen1
fajtat -dragabban ertekesiteUek. mint
a diot. A tisztitott kesen1 mandulat
atvettek a patikaban. De szivesen
megvasarolta a Lenz-ceg is. a peknel
feketere piritottak. es mint potkavet.
kl1lfoldon eladtak.

-Voltak sovany esztend6k is -tl1no-
dik Toni bacsi -.mint amlkor a jeg
elverte a sz6l6t. Szomoru szOret volt
abban az evben...
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