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Ajánló szili lstván

Régi nyári körték című kéziratához

A sZerző 10-15 év gyűjtőtevékenységét foglal.ia össze, melyet mUnkája
mellett Végzett. A kéziratot 2015 Végén elküldte Dr, Nyéki józsefnek, Dr. Szabó
Tibornak és Dr. Soltész Miklósnak,,,a körtegénbankos'' könyv szerzőinek,
továbbá 2016 júniusában Dr, Tóth Magdolnának. Szabó Tibor visszajelzésea
tanulmány jó, de most nincs pá|yázati lehetőség. soltész Miklóstól nem kaptam
Választ, Nyéki József Vé]ernénye nagyon e,ismerő Volt, éSzrevételeit a
függelékben hasznosítottam, Tóth Magdolna Ugyancsak megdicsérte a
tanuli,án!:, ce kiiogáso]ia a színes képek minőségét és szerinte jeienleg jlyen

témára nincs pá|yáZat, 5 ezt szabó Tibor nevében is mondhatta, továbbá, hogy
könyvtaraknaK leddható a LanUlmány,

Vélei,nényem szerini a színes képek szakmai értéke itt fontosabb it

minőségrkné]. Ú.jdonságnak számítanak a fénymásolt herbáriumok es a
be.1!.ria:oi: iajtjk mind sZ3Kmaiiag, rnind kertészettórténetileg, (A kézírat még
nem nyomda kész).
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ELőSZó

A gyiimölcsliík szeletete gyermekkorombaq a sziilőfalumban kezdődött. (szilban
sziilettem 1 943-ban). szomszedunk, a gétyei §ziiletésú (zala m.) Hóbár József, ,,Hóbrár bácsi'
tanított meg oltani. Al*oI még, az ötvenes évek közepén a hasítékoltris - agyagpakolással _
volt divatban. A szanyi erdőról kis vadcseleszrryefákat hoztam haza alan}nak és szép sorbarr
elültettem őket. Később kideriilt, hogy nem i§ c§ereszlyefiák, hanem kis tölgyfrik... Volt a
kertiinkben egy úgynevezett sózóköíte f4 aíni csak akkol keltette fel az érdeklődésemet,
miután édesapám kivágta. Kedves f|Ám volt ez, csodáalos őszi 1ombszineződéssel. Már
elvégeztem a Kelté§zeti és Szőlészeti Föiskolát (1966), amikor igazán érdekelni kezdett ez a
körtefajt4 melyhez hasonlót sehol §em láttaín. Nem is láthattam, mert egy kitörött nemes
fajtrának volt a kihajtott alanya. vagyis vadkölte-magonc volt, csak kissé ,,elfajzott". Termése
gömbölyded volt, jóval nagyobb a közörrséges vadkörtéDél. citíomsáígára érett, súrü
szeplókkel (pontozottsággal). Nem §zotyósodott, de húsa a magbáz körül kissé kövecses volt
és mindig édes, kellemes fanyarsággal, csípősséggel. Tal|án ezért hi,v,trák, blvtuk sózókörtének.
Egyébként környékiinkön nem voltak igazi Sózókörte fák. Ivólé késá€sét képz€ltem el
belőle, de cefrébe (páinkának) isjó lehetett volrra - gépi rriással. I1ajtásrcndszere is egyedi
volt: feltörekvő, bordászelúen ívelt, vastag oldálágakkal, szabályos, tojás alaku koronával,
tövisek nélkiil. Au$§Ztus végén, ,,rnasinrálráskor" érett, de a Be§áercei szilvával együtt is
fogyasztottuk. Késóbb felhagl,tam e ,,fajta' keresésével, megelégedve aZ igazi sózókörtékkel.
nletve,Terpó An&ás (1960) munkája nyomrán megtalátam kedveíc köfiém lokonsági körét a
domesztikálódó vadkörtékben, és a cseh Domin átal leírt vadkörte-nemesköíte hibridekben.

A múlt szízad ötvenes éveiben még megvoltak a régi gyiimölcsfák, körtefák is, egészen
a falu népének ,,önkéDtes" éeszbe vonuliisIíig. Enaek követkeáében a hatvanas évek elejétól
kezdve a gazdagabb sfl< vidékeken fokozatosan kivágták a régi (nagy) gyiimölcsfákat, mefi
kellett a hely a veteményeskertnek, egy kis kukoricának, kumplinak stb. Sokan a viárosba
jártak dolgozri, nem volt ki ftilszedje a földre hullott apró gyiimölcsöt, se aszalni, se

pálinkának.

Kertíinkben a következő körtefajtáka emlékszem:

- ,,CsászáIkörte", e tanulmránybau ,,Sárga nyakas".

- ,,Pirosbelü körte" (az auguszfus elsó felében érő, itt,,PiTosbelú" néven szereplő köTie).

- ,,Búzaéó köíte" (ajűius mrásoük-hannadik dekádjábal érő, apó-kicsi véres köIte).

_ Koogresszus emléke (arra nem emlékszem, hogy hogy híltuk, de olvadó húsára és

csod;ís ószi lombszínezódésére igen).

A faluban már rég kivágták a hatalmas ,,Buzaeó" körtefíkat (=Véres köte), amikor
ezek is érdekelni kezdtek. A szomszed faluban vágon, §zámon tartottam még egyet, €rről
mintát üttem Terpó taftir úmak, aki (annak idején) oktalónk volt az egyetem növén},tani

tanszékén Kírpáti Z. prof. mellett. Ernlékszem, a növénytan-szigorlaüoz a féle]netes
zöldnövény-ismeret volt a belépő, s én es/ őszibarack hajüást fflznek néáem, TaíIál uí nem
rugott ki, amit utólag csak azzal,tudok magyaiizni, hogy megéreáe, hogy harminc év múlva
együtt fogunt ,,körté§zk9dni". o akkor mfu rcg megírta (1958-ban) kandidátusi értekezését
Magyarország vadkörtéiról (Terpó A., 1960). Nem is a körték révén kerültem újra kapcsolatba
Professzor Úna| hanem valamelyik évfolyam-tallilkozón kideriilt, hogy azonos óstöIténeti
(nem politikai) nézeteket vallok vele a magyaxság szirmMását illetően (sokszor j rirt
tudományos úton az akkori Szovjetunióban, vagyi§ Közép-Azsiában, ahol botanikus kollégái
nagy szeretettel, Iokonként fogadták stb.).

í
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Az említett ,,Búzaéó" körtét Taftfu ur Py&.§ austriaca-íakhatátozlAmeg, mint annak egyik
termesztett fajtíját_

Az l990-es évek közepétöl -,,kenyérkereső" mtmlcím mellett - r.endszeresen
gl,iijtöttem a régi, főleg nyíri fajüíkat, melyek nem faiskolákból szármaáak. A gyümölc§_ és
levélmintrikat minden alkaloímal elvittem Terpó tarxír úmak (aktol még) pesthideghiti
lakávíra, és magamnak i§ ,,feldolgoztam" (leírás, rajz, herbárium, fénykép). Közben a fent
ernlített monognifia dedikát fénynlá§olakit is megkaptam. ami az egyik legkedvesebb
szatkön}.vem lett. 1997 és 2003 között többször volhrú} együt ,InolyhoskörteJesen''
Szentendre és Porn íz kömyékén, s két alkaloínmal - gépkocsival - Vas és Zala megyébe is
eljutothmk együtt.

A köit),vben (Magyarország vadkörtéi) leít sok faj, vátozat, forma és státusz iránti
ösáönös kételyeim teljesen eloszlottak, amikor például 1999. szÉpt. 16-án Szentendre
küt€fijleten (Jegyzö kedje) Tanír úr megkereste azt a hibrid vadkfute t elepet (Pyrus
ltlohácq)ana), aúil ínar 1958-bal leíIt. A hossászírú kis gyiimölcsök - termé§zetesen _
megegyeáek a kön}.vbeli .ajzzal, s a többivel is ez lett a helyzet.. . A Pyn$ mohácsyanayal
kapcsolatban Baüz Esztor megjegyzi, hogy az ,potenciális űszfa''. Teryó tanfu iiT többi
körtéje is lehetne díszfa, vagy alany, vagy nemesítési alapanyag. Ezek legtöbbje ma már
veszélyeztetett vagy ismeretlen helyen fordul elő, de a,,tudományos köztudatban' sem a
maguk helyén szerepelnek, képek: ,tgl-aq2

Figyelm€met kezdetben az autóból isjól láüató, Iégi nagy körtefák kötötték le _
,,ugódeszkaként". Ezek egy részét azóta kivágák, solalak a gazdája s€m él már. E fák
többsége nyári fajta volt, egykori gazdáik oltványa. Az oltogató parasáemberek tartották fenn
e fajiákat, közfiik talán értékteleneket i§, melyekhez személyes emlék kötődhetett. E körteflik
teméséből pálinkát főaelq aszattá,k, ajobb fajtákat t€mészetesen fogyasáották is. E nagy
frákkal azonban a fiak és unok;ík (vagy az új tulajdonosok) a megvátozott szociális
köIümények (téesz-munk4 ingrázrás gyrirakb4 önellátás meg§zűnése) miatt - nem tudtak mit
kezdeni. Nem volt, aki felszedje a íiildről a körtét. Útban voltzk ezek a nagy fák, hát kivágiák
őket Démelyik törzse fafaragóknril, szobniszo}ná kötött ki, Kép: 2r3i,8,2^1

N,tiVel e l'ák köZön vollak közverlenil] logyasztharó.jó gyiimolcsÓL termők is,
kézenfekvóDek látszott, hogy törpe növekedést biztosíto alanyra oltva, lllízikeltekben vo]na
létjogosultságuk. Mert ismét divatba j öhehek az apró gj.iimölcsú dmák é§ körték (§nia]ma,
koktélkörte, minikörte), mint ahogy aá újabban Tóth M. írja (in: sol€sz M. szetk.,
20141 1 34). Rég€n a németek a Nácikát §chu.Ibime-nek neveáék. . . Egy gyermeknek j obban
illik a kezébe és a szájába egy fltól levett Szegfiikörte, min1 egy á]lirázi nagy ,,uniói'' (vagy
azon kívíili) körte, ami ráadísul nem is mindig ízletes.

Aá gondolhat ínlq hogy az apró nyíri körtefajtáink, mint a Búzaérő-, Árpaérő-,
Szegfii- stb., még közel ál]nak a vadköfiéhez. Az esetek több§égében azonban ez nem így van.
Az éyszéaad,okon át ,,nemesített", keresáezett, kiváogatott körtefajtá,knak - hibridizácú űjiin

több vad óse is lehet, A mesterséges fajnak, ,,kultúrfajnak ' tekintett termesáett költ€ (Pjlzó
coumunis) fajtáinak vad ősei többek Lözött a követkeó vadkörték lehettek:

- Pjrus pyrrlrter (e!íópai vadkörle, vackol), aközfudatbaí] ez az igazi vadkörte, mert ez
a leggyakoribb. Szaai Zs. szerint (in: Nyéki et al,201l2l48-49.) az edelyi ,,vackor''
elnevezést már egy kissé ,,llázia§ított' (domesztikált), alig nagyobb gyiimölcsú
vadkörtékre értették,

- Pyrus nivalis (hőkörte, va§tag gallyú köIte), a Balkánoí gyakori, Magyarországon
igen ritka, ,,vadon" csak néhíny helyen foldul eló az orságban, mint például PomIáz,
Szentendre, Hegyalja kömyékén. Terpó A. (l960) szerint azonban e molyhos
hajtá$endszerü és keskenylevelú vad faj is megindu]t a háziasitás felé a;ustkörték,
vérbélű költék forrníjában_
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- Pyrus syl.iaca {szíriai Vadköne). ná]unk csak ültct\.e tbrdu] elő.
- Pyrulj austriacd (osztriák vadkörte). eredcíileg a P. niwlis és a P, pyrastcr libr.idjeként

ke]etkezhcteti (Terpó A, 1960/l36). Mások kul!ű.-eledetíinek tartják) mert ott, .üol a
P. uuslridca él-r'efi fordul elő a P rntrln (Bálint S, in: BadZ E- 20001'] 5.).
Nlagyarországon iS őshonosnak tekinthetó Vas és Zala megyékben, Kütönböző alakjait
SóZókörte néven teimesíik is, sót e fai egyik lajtáiának rekinthetó a véres köi.te is
(iásd később a Sózókönénól),

Condoljunlt ana is, hogy e tanulmán),ban szcrcplő fajtrik nem biztos, hogy mind
Magyarot,szágon, vagy a Kiirpát-nedencében ,,keletkeaek'', hiszen például az Árpával éró
kiirtét lnár a rómaia} is ismerték, Azonban a mi \,adkijrténi is 1.ég ,.megindult''a hláziasítás
1élé. mert kiválasztották a nag),obb. íZlctesebb. használhatóbb tennésű egyedeket (,,vackor''),
i]lcfi,c a remesztett köl€!e] alkotort hibridicit. mell,ek nrégjobban c]tél1ek tőle.

L-lőfordulhatnak azonban o]yan helyi,,fajták'' is. amclyek valóban nem sokbail
különbijznek mondjuk a mi lad}önéinktől (kissé nagyobbak, ízletesebbek) s e kiilönbséo
ked!,ééfl fenntartották, átoltották azokal_ sokszor a mezőn, hogy mrrnka közben is legyen-
valamill,cn gyümölcs. s c lákat senlmilyen gondozásban ncm részesítették. Id§ sorolh;ü!& a
mií em]itett szintén ,,mestersóges" fajt a l'],," us amphigeneu-í, mely nenes köne_vadkörte
hibrid. ebből következóleg sok alakja lehet, egyiket,másikat fajtaként tclmeszthették is lelkes
o1togat,, en,hc ei, Képck:

+
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ANYAG ES N4ÓDSZER

\4int említettem, a körtefajtiikat nem módszeles kutatás kqctóbe]1 gyiijtöttem, hanem
máSjcllcgii állandó munkátn meilett, alkalomszerűen, Sokszol elterveztem, hogy a hiányos
negíi$eléseket ma'd a következő évben pótolom, de ez ncm mindig sikerült. Kétvölgyön
példáu] több fát szerettem volna temőben látni, évenként eló isjegyeztem, de a benziniirak
emclkedóse és eg},éb okok miatt nem vá]a]kozhattan il)en nag), ,,kirándulásoka'',
Elterreztenl, hogvjúliusban milyen sorrendben logom felkeresni a kecskemóti. debreceni stb,
kisternelői piacokat... 15-20 év során azonban ig) is számotte\,ő fajtát siLerült begyújteni
[:.s7ak- és N""-ugalDunantú]ról, Pest és Nógrád nleg},éből.

l'zekből mint9gy 120 alakot oltattam le két-két példán),ban Juhász Fer.encné tarnoki
íáiskoláiában. A suhángokat 2004-ben adfuk át a G}ümölcs és Dísznövénv Kutató l-ejlesztő
KHT-nek. mint vevőnek. Némelyik fajtát több helyró] is begyújtöttiik, ezek más-nras s7am
alatt szelepelnek aZ intézet érdi (Elvira-major) telepén. AZ átadásbanjogi kikiitések nem
sze],epeltek, ,,A génbank részére a lbjtatípusokat beg},újtötte. értékelte Dr. Terpó 

^ndlásprolesszor és Szili Istvrin". A fajtlák számozását a leirásoknál is l'eltúnlettem,
Jogos a kérdés, hogy a kieme]t és itt bcmutatort minteg_v 40 faita nlilyen rnérlékben

képviscli a rég1, rrem íáskolakból szrinnazó hel}i- \ap1 !ájütilkat, N,íivel nem tudjuk. hogy
valójában hány ilyen fajta ,,rejtózködik" még hazánkban illetve a Kárpát-nedencében.
köZelítsük meg a kérdést a másik olda]ró], ]010-eS adatok sz.].int (N)éki el al. 2012/1,+-l5) 5
intéznlényi génbankbdn 1]0,1 t'ajtát őriznek és vizsgálnak. Maglinszemélyek, vál]alkozások.
ci vil szerr.ezetek ( l ] db) birtokában 6.10 könefajta \ an, ez összcscn l 9,1,1 faj ta. rrl,ilvánvaló
átlédóscklc].

Ehhez rnost miir hozzá keLJ lenni az országossá rált. ci r il kezderrrényezésben lélesített
közösségi g\,ünlölcSös keneker. amell,ekból20i3 végén mrir legalább 50 volt a Kfupát-
medencében (velkei Tamás riporda a budak.szr ,.Iiinderk§rt" aradása kapcsrin, N,laglar
\emzet. 20]3. ok1, 2,, 14, old.), A Tünctcrken-mozg;Jbfft\Tl,Jrtoia Kor ais C5ula
pórszomhati crdész-pomo]ógus . (aki maga ióbb mifi ]j0 régi körtefajtát g)újtött össze),
csat]akozott hoZZá Viszákon Szarvas JóZsef szinművész is az ott létesített, azóta ol\zltsos
hirűvé lált Túndérkerttel, sokaijelentett e régi g} ür1ölcsfajtákat t]rlkaroló-felkutató
mozgalom ismertté válásában a tele\íZió és Bo lás Nlária riponernó tevékenysége,

A7 általunk itt bemutatott fajták száma mintegr ,10. ennek renrélj iik legalább felc
házikeíi teimesztésben is használható ]esz. AZ erededleg leltett kúdósre tchát nagyon nchéz
válaszolni, A látókörünkbe került 100 egvnéhánv fajta csak izelitő a valóságból, mert hriny
laluban, hán,v kefiben nem.iáitunk, és más gyújtó sem jfu1, Az emlilerr intéZeti és
nagrinjellegú gyújteményeL (génbankok), kiegészühe a 'l'iindérkeTt-nozgalomnal kielógitő
eredménnyel j árhat a még meglévő fontosabb fajták felkutatásában, megőrzésében. És nem
említettük még Nagy-Tóth rerenc kön}.! ét (Régi erdélyi körték, ,.) ahol a minteg), 300
\lnenel(Lt IJjta kö./ül legalább 200 tiildjld,

Rövid ]eiíásaink újékoztató.]ellcgúek, de a fényképek, mjzok és a herbárium (levelek)
tolább köm;,írik az azonositást. AZ elnevezések is tájékoztató iellegúek, ezért kén}telenek
Voltuni e]tekinteni a szakszerúségtől. amihivatalos lajtaleírásnál nenr lrrellőzhető. Az eredeti
elner.ezéseket r,áltozatlallui hag),tuk. iüol ncm laláltunk ilyenl. ott mestcrkélt, idéZójelbe tett
neveket adtulü.

A terepbcjárások softin tett (és ajánlott) leglbntosabb rncgfigyclósek a kö\.ctkezőkre
irán]ultak:

- hogyan nevezik a fát a helyi lakosok.
- a fa saját gyökerén áll-c. vagy oltotl.
- képe7-e g),ökérsarjakat, tősarjakat,

F
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- van-e lajta gyünölcs. vag]i taláihatÓ-e a fa alatt,
- a la nagysága. a korona aia\].'a.
- ]r hajtásokon, ]cl,clcke,n van-c rlol_vhosság. vag,v sinák.
- l,annak c 1cvélbctcgségck,
- a lTajtások. vcsszók szína, \ astaPsága, ponto7ottsága,
, vanna]l c tövisck']
- leveles hajtás begyiijtóse és lepreselése.
- a gyürnölos érési idele, nagl,sága. szine, alakja. a kocsány, méretei, kocsánymé]_vcdés,

csésZen]éi_vedés, csésZe]eVelek állása,
- a s,,trnij]cs húsánlk színe, állaga. kör,ecsessége, szolvósodásra valri ha;lanta.
- a g_,"ümő]cs sav és cukoneía]n'e. illata. izlctessé3e.
- _ mag"l .,/JmJ. É.<ll(: rl.rlj , c. :,, in<,

A k-.rtatóintizerekben (génbankokban,) szakszerri növóo_w éd.lmi ke7.1és nleliett to\ábbi
fontos tUlá]donságokat vizsgá1llak. nlint példrlu1: virágzásbiológia, te' mékcnyülési visZonvok.
ligyérzékenység. alanykérdés, betcgségekre (tiiZclhalás. mikopLazmás körtepusZtulás.
\,en!úíiás !aúsodás}. kelle\ókre (]e\,élbolhák) r,aió érzéken_v-ség. esetleges a]ai,,,ként való
hasznositii§ lii]ryjtii hitiis')] regellr1iV iLl(ri V!]. \lilp(,dthdtó:áe sl1_. I érr,,"eges teirát. holv a
bcg\, itiitt itáj ] iájiík nriclijbh intéznló.yes gé.binkba (Ljiihért.l, i-crtőd, Keszthely stb.)
majd lbiski]iákba kerüIjenek amellett. hogy a7 emlitett kö7ósségi kenekben is
megmaladjenai!

Eióforduit, hogy a i'ent ajánlott megligyeléseknek valamii},en okból nem tudtunk eleget
tcnni, illet\,c ncm tettem eleget. A ll]ilgok szánát csak késijbb ke7dtem fig]relembe \enni, A
képek. rajzok és ievelck azonbtn sL-gjtcnck a ineghatáro7ásl]an. s arlli a ]óüvcg..r!! a
gl,ümiilcsllr, Bizunk abhan. hopv nrrrnkánk eliiscgiti e koráhb:rn rllellilzi]tt rjgi...népi" (hell,i-
illetl,e ti!,j i.|úk jobb megisnlerésér,

E laj:ik egyes tula.jdonságai a lbgyasztáson túl a nemesi!és s7álnáü iehetnek
értékes ek. i ag1 1 iiázikerij lcni cs7i:s 5cr l j átszlriina k sze re p et, .Ie]enrLj sé3ük lehel va] arlikor a
jöviiberr bizonlos ..tíLlélési"strltégiákbm. Erről beszél Ambrus Lijos íIó ..Pelómihálytái
me|tőcsónak" címüIel a \'íxgyar Nemzetben (201 0 L 16, 3 ], o,l. Fg_v megheszéléslő] tudósit,
me1},et ]i]09. ]I,]us./iüak \ógúl ia1loti§k Petómihái}il'án rZ ottitlli Ioisárriesie|. \4áfton Lász]ó
szerlezcsé]]ei, IJézi a gi irlliii eg}.r!jm laniir:ii Ta)ili FerenceL -.\'jieméi) eilr llcrint a
jelenleg.11,'.rs:.:L, l::,ne]ésl]1ll .\!;, l.sLiajte.i]i]a,l.;:-]ira! il]:;a.]i]i:, il_!):L-.l:.].-.:]l-i1),ozoti

r,áltozat.lk .. les,:rrek élerképesek a köZeliij\ijl]en,., és csak addig..rmeddig a kilolajalapú
r illr3gazJaság ]r(itorráslriiii]) 1,1i.it r ag] e_t;ib lkból össze nen ,lnlLik, A többi terület.n
\iszon! hossziL távon csali az önellátó gazdálkorlás szélsóséges no in1pul \.,áltozatait lítom
fenntaíhetón]k, -, a hcl},i iin.l]ító gn7daságot tchatt eg},aránt tekintlreqük az erlberiség
hljLllr:i :j,;sill.nek js jii,.1lici: lr::ll l.,: s ir,lil1 i_,.l^. ;illq:1,1:" i"

.]. ieilj;ltij az ilLliLinL lt]rlti leter iJéziji3]|-.e letiiik..l n.:,,,i7inan aci.]ai ]eveket nenl

Itt rn()nc(]k \i)J7l]ilatcl 57,jiró Soki Lászlr]nak:s tiIeségének SziliJurLitnak lz an_vag

szánlik]g,lp!.e .,ir:iééft. és Dr \1éki Jrlzselilek néhány szakmi}i tllniicsórl (IájCi J
iiiggeléket ,, ],

!
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KORTEFAJTAK

A fa.jták utiin talá]ható számok a GYDK} Kht rlek Frd t lr ira_majtrr l00.1_bcn
leadott suhiingok sorszámát jelentik,

Arabitka(Arabicska, A]abiska, Alabisc4 Alabitska)

Mivel ismert és €ngedélyezett, faiskolákban szaporított fajtáról van szó, csak
mellékesen foglalkozom vele. A ,$orai brizással" egy idóben áik, pár nappal a legkorábbi
Aípával érő k&te után. Jűius elején a piacokon leginkíbb ezzel a körtével találkozunk,
kisebb mértekben a,,Korai búzással". (Megiegyzem, az utóbbi években a nyáriköIte-
felhozatal már majdnem teljesen megszűnt). E köfiefajta továbbra is fontos nemesítési fomis,
m€.t kolai és n€m szotyósodik, kellemes illatu, jól szíllítható, tírolbató. Íze sajnosjellegteler;
rend§zerint nem i§ édes, ami legfeljebb a cukorbetegeknekjó híT. A bőtermő§ég az oka ennek.
Egy vág köZségbeli példiánya (Wathay tér, Nagy Inre) jól megtév€§ztett méNékelt termése és
édes gyiimölcse miatt, de leoltva kideriilt az eínlített hiányosság. Magyar eredetii fajtínak
tartják (Duna-Tisza köze). Berecfi, Angyal, Rapaics nem enlítik. Herszényinél (1934)
Arabitk4 Arabiska néven szercpel, hiva&ozva a nag].kőósi Ady l(4rolyra (Gyiimölcskertész,
1905/174. o.), aki viszont egy keszüelyi névjegyzéke utal §4agyar Kirrályi Gazdasági
TanintéZet, in: Konyhakertészeti Fiizeteh 1882/34l. o.), ahol Arabisca néven szelepel.
Neve akár olasz eredetre is mutatha1 (anb€szk-arabeske-arabesco). A Lippay-féle Elővel áő
köfiével való egyeztetését nagyon bizon}talannak lartom. Képek 3rí ..1) lsl,2a+| 2lé

Arató körte (10,1, 105, 130)

Fót, Kossuth L, u,41,
}lévizgyörk, Aranv J. u. 27. lla.jdú András
Szada. Dózsa Gy, lJ. ] 2,1, Romacsek Fcrenc (a kcft a Kisfaludy utcában van)
Szada. Dózsa G1,, lJ. 1 15,

Szada. Székely Bertalan u, 36,1a_

[lncvezésc Romacsek Ierenctől származik, Fóton,,Leves köftének" hí1,1ák, Kicsi vagy
közepes, megnlult körte alakú. alig nyakas. inkább kúpos. Zöldesságra, etősen pontozott,
napos o]da]án iehet enyhén pi.ossa] mosott, I-édús. édes. jói7tí. néha gyenge szegfúköte-
ízzel, 11éja lékon1,, sérülékeny, húsa alig kövccses. iehéros. hamar megpuhu], félérelten le
kell szedni, Hajtásai vékonyak. zöldesbarnák, nrérsékelten paraszemölcsösek. .Iúlius köZcpétől
érik_ az isrnert korai körték utiin hamarosan, Fig},elemre méltó köne! Képek: 36) *c/lf)
1qé,LaL
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/Íoával érő (6,26, I25)

Bajót Kossuth L, u. 72. Katona Gábor
Bajót, Kossuth L. u. 74. Kádár Ferenc
Csomád. Kossuth L. u. 12. özv. Miklecz Mihál.né
Enese, vasútálonis (Kipusztult - túzelhalris?)
KozáTmisleny (péc§i piacról)
Lábatlan, Dózsa Gy. u. 159. Szene§ Géza
Lábatlaq Fiirst S. u. 2. Páxldnyi Istvín
Pásáó, Jókai u. 8. Alapi Istv|án
Tá1 Kossuth L. u. 54.
Tök, Fő u. 30. ványi I§túátr
Visegrád, Nagy L. király. u. elején (a templommal átellenben)

Jól ismelt, a fajtaleírásokban §zereplö igen légi fajta, egyes faiskolák szapodtjiik. Mégis
foglalkozni kell vele, m€rt r!]ír nagyon ritk4 s olságosan sokkal több fa van még a hozzá
kissé hasonló ,,Korai buzá§" fajából, amelyet sehol neín említelek, pedig sokkal átékesebb
fajta és csak 3-4 nappal érik később. A kilencvenes évek közepén ebből vittem minát a
kutatóintézetbe, ahol Apostol János később közölte, hogy Brózik Sándor Árpával érónek
moídta. Terpó ta ár rirral egyetlen egyszel (2002, VI. l8.) vélírik ez utóbbit Árpával érőnek,
mefi viszonylag §árga volt és az akkori időjáás és fekvés @iizesabony) követkeáében már
június 15-20-án . áett. A következó évbeD, mlár a fát i§ látv4 teljesen nyilvánvalóvá vátt,
hogy ,,Korai buzásróf' van szó. Kép: ,r€ 8

E körteról tehát nem kell sokat mondani, de annyit igen, hogy apró, citromsárga, sokkal
kisebb a ,,Korai blzásná" és hogy jelen pillanatbaB ez számít a legkoábbi köItének. Június
végén érik. Hajtása erősebben !,araszemölcsös, mint a,,Koni búLzrisá'.

Az irodalomban - véleményem szerint - eléggé meddö vita fol}t aról, hogy a régi,
Lippay-féle és a hüszadik szrázadi korai faják között lehet-e páíhuzamot vorrni. Lippay János
négy korai köItét említ:

1, Elóvel érő, Píinkösdi, vagy cseresznyével éró körtvély
l, Arpaval ero
3. Fejér muskalat, GeTellyés körtvély, Nágovics körtvély
4. ApIó muskalat

E legutolsót Rapaics R. ( 19401140_141) a Kis szegfrkörtével hoza kapcsolatba, ami
ugyarr nem teljesen bizios, de elképzelhetó. A Fehér mu§kalatot (muskoáyt) a Fabdcius-féle
Hosszúsztú körtének tartj4 aíIit Bereczki fiancia mintára - Hosszúszárú fehérke néven ír
le, s ez azonos lehet a Fejér muskalattal. Szintén Rapaics szerint az Elővel eró eglezik a
Wiener Kirschbime-vel,.amit töliink Bécsbe szállítottak, s hogy Angyal Dezső (19261148)
tévesen azonosította az Árpával érövel. Csak ádekességkén1 errrlitem, hogy a lábatlani Szenes
Géza (bácsi) szerint a,J<orai blizást" (náa Búás körtét) a két világhíboru között Becsbe
szállítofták (lásd még ott). Szani Zsolt (in Soltész M. szelk. 20141247') az Aíabitkáthozza
összeffiggésbe a Cseresznyével érővel. Arrnyit még megjegyeáetünk, hogy sem az Árpával
érő, sem a ,,Korai búzás" és Arabitka nem tájfajtík, régóta el vannak terjedve az egész
onágban. Árpával érő körtét pedig máI az ókori rómaiak is ismerték, Lippay Jánós is leírja.
Mindenesetle a cseleszryénél később érik. Képek: 3?i +é/}1 +í}1) alq!q3

,l1
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Asszon\,, körte (]0. 31)

l]ajó1. Kossuú L. u, 72. Kalona Gábol
Bajót. Kossuth L, u. 87. IZsó JóZsef
Bajót, Fó u, 9. SZabó Antal
Lábatlán, Dózsa Gy, u. 159. Szenes Céza
I-ábatlan, Dózsa Gy. u. Szlovák Lajos
I'át_v, Kossuth t-, u. 69. Göncöl Sándoné
Tök, Fó u, 5l, Muzsik Zoltán

E]nevezése Szenes Gézától származík,Lábatlanban igy ismelik, r]ajóton ,,Lőrinc körte''.
A pás7tói Lőrinc körte (Jókai u. 8. Atapi lstván) más, molyhos hajtású, Az Asszony körte
kicsi, kissé negnyúlt, Kocsánva hosszú. színc óretlen sárga. napos oIdaián \örhenycs iehct,
Edes. illatos. enyhén savas, a maghi' körül kissé kövecses" később itt kezd szotyosodni. A
vessző pirosas. Augusáusbaa érik, hosszú ideig. Hozzá hasonló fajtát találtam iökön íFő u.
30,). l Iasonlíl rá a Nyéki et al 20l2l,{1 l, oldalon talá]ható Lőrinc körte is. Friss fogyasztási
értéke el1'ogadható, édessége miatt lehctne kissé sa\asabb, bár az édesség ienergiai) is nag;,on
lbntos fulajdonság (pálinkafőzés!). Képek: j' lo|Eíj ,1j4/19c,,lt, lal, llI

Bacsa kajile (1]3)

PásZk]. Magyar u. 3l,

Bac§a körtc. ann}i mintjuhísz körte, 
^Z 

ottani szomszédda]. Kelcmcn JóZseffel sikeíü]t
c,sak bcszélnem. Azt mondta, hogy régen a mezőn is voltak nagy Bacsa körte fák, és hog.Y az
Arpádok hoztrik magukkal...

Kicsi körtc (nem apró!). alnra ala}ú, vagy kissé kúpos. zöld. hiLsa kö\,ecses. szotvósodó,
]gen késői é.ésú. télen szotyósodik meg, de nem mind egyszene. Némeil,ik alatt eg1
,,sziluptócsa" található, Régen a pásztorok értékes, késő őszi. téli gyiimölcse lehetett.

2003-ban Bajóton talákoztam ,,Pacsa" (:páinka) köItével (Szabó Antal. l:ő u. 99,)
\oszra'onliszontrrélctlenüljananarratraldkozlan]..Bacsa"köné\cl t20|3 lX, l5.1cju.
90,). de az mcgnl,últ, nem ug,vanaz mint a pásztói. csak a ,,minőségét'. és a szerepét i]letóen
hasonló, A Bacsa körte sziirmazása bolanikailag érdekes lelret (P, plraslefl P. umphitenea').).
Képek: 3ai ir; {.] 3

..Baqi pircsbelű" (55, 107)

Alcsútdoboz. Béke u. ]8.
Bag, Dózsa Gy, u. 10. Tóth Józsefné
Gödö]lő, Munlácsy M. u. 21,
IIí].,,l]o5. 

^]Lolmán) 
u, a5, t':epe \rldris

I-ábatlan. Dózsa Gy. u. l59. Szenes Géza
Pomáz. Ady E. u_ 29, (Messalia. Meséló-heg1)

1L
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Kicsi körte, alakja kipos-tojásdad, kocsránya rövid és vastag. színe zóldessárg4
gyengén pontozott, napos oldaláo lehet kissé pirossal mosotl vagy csíkozott. Húsa vátoáan
rózsasánes, a magház ködil gyengén kövecses. Jellegzeles ,,pircsbelú"-ízií, édessége változó
(nem kiemelkedő) idóvel votyó§odik. Nagy flík is voltak közöttiik. Hajtá§rendszere gyengéD
molyhos, hajtása vörösbama, kevés paraszemölccsel. Jűius végén-augusztus elején érik. Az
általü* talát négféle pilosbelú köite egyike. A Pomrázon előfoduló példányok ana
utalhatnak, hogy ezek a flák a Terpó A. (1960/178) által leirt vérbélú körte sarjtelepeinek
utódai lehetnelq még ha nem is aonyira molyhosak, minl az egykori sarjak. Az említett
négyféle pirosbelii körte előfoTdullisa csökkenő sonendben: Pirosbelú (,,Balogunyomi''),
v&es körte, ,,Bagi pirosbelü', ,,Pátyi pirosbelú". Képek: qoi N\,e+,eq t4 p9, 219

..Bicskei pila] (,17, 129)

Alcsútdoboz, Fó u. 16ó.
Bag. Dózsa Gy, u, 10. l'óth JóZsefné
Bicske. Tatai u. 26, öZv, Kiss Imréné
Ecser, Árpád u, 10.
Hévizgyörk
Nagytarcsa, Riikóczi u, 7.1.

Váccgres. DóZsa Gy, u. 20.

A légi 1'ajtaleidsokban (Dic]-I-ucas n,vomán) r,ar' ill,en gl.akorlati kategóri$. ho$,
,,pirók körték", Ezek nemesített, piros fajták voltak, Kérdés, hogy a piros tájfajták ebbe a
körbc tar1o7nak-e. BerecÁi két pirók körtéje közül egtik sem ilven. eg),ik sem gönböl},dcd.

Szerencsésebb név lett volna a ,,Gömbölyű pirók", amig eló nem kerül egy eredeti
lcíIás. A $iimölcs köZepes na8yságú, gömb alakíl. esetleg lojásdad, Kocsárrva rövid. napos
oldala élénkpiros. Húsa kemény. szemcsés, Iéhér. és fclr.ágás után is fehér marad! Sainos ncm
eléggé édes, ta]án eZ az eg,vet]en hátránya. mert különben igen tetszetős körte, különösen
rekeszben. MáJ igen kcvés fa lehet belőle az országban. Július végén érik. Konzervipari
jelentósége lehetne (a hrázi eltevés miir nem divat,,,), Képek: 4,|j EL, l1j 1,1é/ zD}I 2Ál/rlL

Citromköfte (,18, 118)

Cödöllő, Köröslói u.10. Kovács Sándor
Gödöllő, Mikola tér 4.
Gödöllő, Röges u, 46. Kíllay
Ilévizg,vörk, Kossuth L. u, 82,
Mogyoród. Táncsics u. 1.
Órbottyán, Radnóti u.
szada. Arpád u, 1/a.
Szatla, Dózsa Gy. u. 113.
Szada. Dózsa Cy,, u, 124, Romacsek Fcreíic (a kert a KisfallLd).utcábaD van),

,1]
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., Kicsi vagy közepes, tojásdad körte. A Nyéki et al(2012) kön}"v 4O5. oldatán taláható
kép valószínri enől a fajtáól ké§ziilt. A soltés; rrl. szerk. 1zoi+) kónlv zoo.-oiaa,eo ta'ri,uto
lábli_alban,is szerepel valószinü ugyarcz a citrom,korre. a génbanttá orztitt ,egi -ugy*köríefajlák kőZön (Kocsisné M, G. - Szabó T.l.

, ,zöldessárgára, 
slírgáxa érik, gyengen pontozott. húsa fehér. szemcsés, illatos. Húsa tehátnem,kövecses, de nem is a vajkörtek olvadó g5riimölcshúsám emlékeáet, ae ez nem.;etent

hátrán},t. Sajnos nem eléggé édes, brár két hel}en erre rácáfolt (Mogyo.óá, i io".i". ,,. t . esGödöllő, Röges u.46.). Ettől ffiggeileniil igen kellemes körte. iafiÓ;, o"-,""wi"oa,t.
Auguszfus elején-közepén élik, a Nácikával együtt. Ritk4 l€vegős tóronala hánrit a zotoMagdo]náéhoz, amit §zintén hí\,rrak CitrornI(irrtenet 1Citron aei Cam"O. VJO.rlot rrogyegy,,fajtakörbe" tafiozralg különösen" ha frgyelembe vesszíik a Héaervrir tomveten aat
,,Zjld Magdotna-_szerú'' k&úeket (lásd ott]. Hajüisa vitrigosabb zotaesurna, ná ttlttnoen
pontozott. Levelei csónakosak, mint a Zöld MagdoJrra levelei. A CitromkOrtét iom J. (19al)eí íti, de kérdése§, hogy erról van-e szó. Gödö[ő kömyéki helyi fajtának tíírrik, esetleg
tájfaj ta- áz is lehetséges, hogy vidékenként 

'o 
ás-mes kórtet nevezrék citrornkort:net.

Faiskolában láttam már áíusítani. Fontos lenne e fajta felkarolása, eaeseUb Jakiainak
kiváogatiá§4 mert véleményem szerint az allamilag elismen fajták kOzotivan Jktye. Képek:

'l\ 
eg, 11; úíi Alq b,rl ,a8,,^4

Combköíe ( l:])

szada. Arany J, u, 10, Baran),i AndráSné

., l-]zt a körtél csak itt találtam, a gazdája neveztc így. Kellenles, jó ize fuiatl lneg ke]]
említenem, Kicsi-közepes nagyságú, megn}lLt torre aiátLr, Szne .lid. naÁ uidalu ]ehct
kissé r,öüenves. ezek a példányok édesebbek. Húsa zól.ics. szemc,e..-g1,.'Ún köu..r"r_
iédús. kcllemescn i'anyar, kellemesen savas, Csak később szotlósodik, 

-}iaso'nú 
hozza a

szonbatheL\i piacon talált finom köne íKóhoL L.ljlyc, ranakajd. Zrrnli u. i.J. amit gazdaja
Szatvaskörténck nevezett. mciy nevct 

^mbrus 
L 12010 j71 ]s nleg.,ntrt u..ot 

" 
uiacuol,

Képek: {]j 9c

Cukorköne í68j

Heg}.hátsáI. Fő u. 14.

E jegenye-szerűen feltörekvő fát kétszer láttam, egyszer volt rajta gytirnölcs.
Heg}üátsá]i számazású szomszédom (Horr,áth Béla) ismerte és dl"re,rJ"rt 

" 
tujtet. e

gazdája hí\-ta cukorkörtének, Gyümölcse kicsi. szabál;,os, kissé megn\,úh köfte ;lakú.
Alapszíne_sárga, napos oldala piros. mutatós kis köíe, tIúsa édes. t-.tLlll". irti, t i..e
kóvecses. később megszotyósodik. Júlisus végén, augusztus elején erik. Meeé;ácmehe a
nlegőrzést. Kép: 41i í-í

a4
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csoportkdrte. csuDorkörte (3 0)

I-ábatlan. Dózsa c_v, u. l59. Szcnes GéZa

Az elnevezés a gazdájátó] számazik, Áz Arabitkához hasonlóan csoportos. apró, SZíne
sárga, húsa édes_fanyar. szotyósodó. Július első felében érik, néhány nappal az Árabitka után,
Ebbe a kategóriába tartozik a Sárga és Piros vas körte is, Régebben tehát több. ke\ésbé
jele1llős, szotyósodó korai köténk volt,leginkább helyi fajtaként, A 1ajták számajúlius
elejétől gyorsan növekedett. Kép: !]i 9 ?,

A ,.Domin-fóle" kötlék

Ha eltekintiink attól a néhány vidéktől, ahol a P},},Lls l1íyalis számrazékai, vagyis a P),1,rls
pyt]síelrel (a közönséges vadkörtével) képezett hibdd.jci ritkábban előfordulnal, akkor az
olszág területén - kissé leegyszerűsítve a dolgot - háromféle körté\el taláikozunkI

1, Közönséges vadköfie (P),lu\ pyru|íer) igen nag}, számball mindeniitt ilz cgesz
oNZágban,

2, A temesíett körte (P, comnunis) tóbb szaz fajlája.
3, A vadköite és a termesztett köne hibridjei,

Tepó A, (1960/83) is ]eir Pénzes A. nyomán nag!,obb gyümölcsű \,adkörtéket (i]},en is
lehetett"u e]óSzóban emlegetett ,,sózóköIténk"), de az általa leírt ( 1960i2ol) l'. pyraster var.
lk lisphaelicafiát ,,hiiziasított" vadkörte-szánnazék, Ebbe a kölbe tatlozhatnak a szani Zs,
álta] isnefietett (in: Nyóki ct al 2012/40-50) vackorok is. Sára J. (201:1/9) bcszámol anól.
hogy annak idcién az Arva vánnegyébóI Pusáavacs kömyékéIe telepitett tótok magukkal
hozták a nagyobb g},ümölcsökel termő vadkörtefáikat, illetve azok csemetéit, oltóágát. Sáxa
János elmondta. hogy a n} olc! ai]as években a Ternré szetr éclelmi Felüg}előség támogatásával
Ócsa és Dabas lratirában, a táblákat ehálaszró sávokba naglobb temésú vadkörtefákat
ültettek.

A vadkörte és a tcrmcsztett körtc hibridjeit a cseh l)onrin, K. a rnúLt század e]ső felében.
mesterséges lajt a]kotya, Pyl,us amphigened néwe] loglalta össze (Teryó A, 1960/190-200).
I'erpó A, iöbb alakot leírt hazánkbó1 is. de negjeg},Zi: ,,minden egyes alak leíílísa lehetetien"
(1960120l ).
Jónagarn egyszerúen, a fogyasztási éíékük alapján (nem a 1e\.elekéo) csopoilosítottanl a
vadkörtéket:

, korábbi és későbbi érés,
Kisebb és nagyobb te1més.

- Alma alak és alig nyakas körte alak (,,ackas"),
- Hamar szotyósodó és később szotyósodó,
- Iliatos ós ke\,ésbé illatos"
- 1-.lvc7hetóség.

1í
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Mindezek a tulajtlonságok megjcIenhetnek a |emlcsztett költc-\,adköfie hibridcl(rrél is
azzai eg),ütt. hogy általában kicsik. többnyire gömbölvdedek. szinük Zöldessáfga. pontozott,
húsuk kövecses vag1, ,,szemcsés'', és bizonyos méilékú fanyarság-savasság nindigje]en l,an.
ami ha keliő cukortaltalommal párosul. salátosirn kcllerrres glümölcsöt erúnrényezhct. ami
n.m c.ak L.' reoe palinkara(, hancm logla.u ta.ra_ ]c\rsz.té.re i, rlk.rlm1.Icher. Kepek:
\q| ti 1Lj i}jtc|., 11/,]+] 1&|7ll l.,i laé

Füqekönc (36)

Héderr,ár, Ady E. u.23. Csanádi Anta1

Áz elner,ezés a l'a gazdájától számlazik, Kü]önlcges. sőt ,,titokzatos'' fajtá_ról van 5Zó,
megjeg!ez\,e, hog}, több lrelyen nrás-más kOnét hi\nal fiigekönének. Ráadáiul ez a köte
szotvósal mál nem is nagyon jó, Fontossá8át a haitásl.endszer moiyhossága, a ]evelek
keskerrl,sége (,.nivalis" jelleg) és a gyiimölcse jelenti, Kicsi. irosszúkás kc;ite. akárcsak eg1,
kicsi a]onfcrcnce, Szine zöld. pontozo!!. husa sár8a57ö]d. ikras. g\ en!én kii\ ecses. Ízc édis,
pikáns. nél,u sárgadinn\éIe enl]ékeztetó illattal. Augusznrsban érik. Elbeszélés szerint hasonlit
rá a pásztói (Alapi János) Lőrinc körte, le\ ele annak is hosszukás, mol1hos. sajnos a
g!ümijlcsét és a fát úeln ismerelll, lváncsjcs J, I cirinc kovácsa 1Soltesz M, szeik. 1998/] 84) és
a Lőrinc körte (Nyéki et al2012141l) rnás fajták. Képek: qli p,lj ,or

G4be! (50. 78. 80)

Áka Fő u.38.
Ácsteszér. Kossuth L. u. 7íl.
Árpás. Kossut} L. u, 2.
Bajna. Vásár tér 34
tsalatonszőlós és Tótvázsony között (pléshá7nál)
Baionyszombathely, Erdő sor 1. (,,Búzás körte'')
Gl,ermely. Szomori u, 8. és 30.
G),emely. tésztag),ár előtt
Győnijfalu, Rákóczi u. 16.
Iklad. lskola tér 19.
Kápta]anfiircd. Iüedi u, 4 1 .

N{arcaltő (Fő u.)
Nag)mizdó, Fő u. 44.
Pomáz, Ady E. u. 29. mellett. hátui
Rábacsanak, vasúti átjáró utrin ba]ra
Réde. tcmetővel szemben
Ravazd (Fő u.)
Veszprémvarsány (Fő u.)
1,ét, Fő u. 60.
Törökbálint. Baross u. 9-1 l
TámokJéti. |ő u. 86.
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Sajátos elnevezését egy gyermell tulajdonostól vettem, mli§utt nem talákoztam
haíáxozott oé\"vel, a fiatalok már nem i§mertek. . . Egy légi kolai c§emegesálót híltak így
(góher, gohér,, gahér). Apró, szabályos körte atakú. Zöldes, §árgára érik. Kövecses, későú
szotyósodik. Edes-savas, kellemesen fanyar, szotyósan is élveáető. Néhot ,Bikáns''
sózóköíte-íz is jelen volt de ez nem küönleges dolog, ta-lálkoáam nagyobb vadkortevel is
sózók&te zamattal. Gyakran előfordul rajta venturiiis vara§odás. Levele kerek, vastag, széle
pillris_ Jriüius második dekicljában érik. A Dunántúlon sokfelé találkoáam vele, bár meg k9ll
jegyeznern, hogy ezen a telületen ,,mozogtam'' többet... Jellegzetes, egysége§ fajta, minden
bizonnyal a páh}afőzesben és aszalásban volt jelentősége, bír frissen vagy §zotyósan is
kellemes. Képek: |.8j 10\lo!, l"l,) 1,1é

..Hatvani nyári" (127)

Hatvan. Dembinszky u. 30. Gulyás Istvárr

A hatvani piacon ve!!ü a gyümölc5öt, Lrdelnesnel tanom m.-görizni, mcrt finom,
íz]etes köne. Kicsi, kissé megn!,últ tojásdad. köZépen a legszélesebb. eglik olrlala pirosas.
Húsa fehér, nem szot)-ósodó, kissé kövecses, A7 o1t\án,-ain tö\,isek voltak, ,,Rokona'' lehet a
Nácikának. Július r,égén, augusztus elején éIik, Kópeki 

'ri @f. 1o9

I Iébé1. köne (,l0)

Aka, kót heiyen láttam a fő utca mentén
Baironyszentkrály, Kossuth L, u.32, mellett
Bőszénf4 szigefvlíri u. 11. (,,Hébér")
Csesznek. \iár u, 35. Kirmer Attila
cyöngyösl'alu, Ilunyadi u. 5. GáSpár János (.,Cukolkörte'')
Katafa, Kossuth L, u, 1. Lipi Pálné (,,Mézes körte")
Pécs, IJngvar u. 40. |arkas Józsel (.,Bárányfarkú körte")
Szan,askend. Kút u. ]8.
szcntlászló, Zrín,vi u. 9, (,,Báránykörte")
\rág, Wathay téI 5, Molnrár László
Zalaháshágy, llunyadi u 22, Simon llererrc (,,Hébér")

l\lakja miatt nevezhetik Hébémek (nénret szó, jelentése lopó). lgaz. Vas megvében több
hel!,en kö\,etkezeresen igy nevczik a ,,Sárga nyakast" is, Ezen aZ alapon e két körte lehetne
,,Kis hébér" és ,,Nagy hébéi'. Nyéki et al (20l2/]98) GaB,a kör!éje ugyanez, táblázatbanl
soltész M. szerk, 2014/2'78. Sz.ani ls. Bátilr§,lárkú kölléjc (2012/59) szintén cZ a kijfte lehet,
Sára.1. os (Pécel) g],íijteményében is megvan. Kicsi körtc. a hosszú nyaki Iés7 húsa sokszor
léltürenkedik a kocsány.a, és ettól kaphatta a,,Bárányfarku" nevet, Sárgára érik, édes,
l'an],arkás, pikáns. Húsa kövecses, később guniszerúen megszotyósodik, héja ilyenkor
sijtétzöld les7_ Amíg nem szotyósodik, addig é]vezhctó, később már,,csak'' cefrébe való,
Aszaltlik is, Különleges, feltíinő és szép körte a fán is, ahol csokros is lehet. Meg kell órizni.
hrizikerlben a hell,e (amig vannak h.ízikertek, , . ). Július harmadik dekádjában érik. Képek:
4,1; .D6/ 

^o+; 
1r+
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lhar körle (]5)

Lábatlan, DóZsa Gy. u. 159, Szenes GéZa

A tulajdonos ncvezte így. Bzt az cgJi lái ismcrjiik. násutt tlem taiálkoztunk vele. pcdig
,,markáns" köIte. Kicsi-közepes nagyságú. maidnem szabál),os köfie alakú. kissé kúpos, nein
nl,akas. Színe világosabb zölcl, súrü fehér pontozottsággal. Erósen kövecses, kevés magot
tartalnlaz, Zö]den szotyósodik, azaz megbamul a húsa. dc kcmótr1,,, gumiszerú marad. Késóbb
foltokban kezdődve a héja is rnegbamul. Csak igy, bamín élvezhető, édes, kellemes ,,szotyós''
ízze]. ekl<or emlékeztet a naspo])ára. Szcnes Géza (bácsi) szerint régen aszalták is. de
aszalr,ánva kövecsessége miatt ma mál nem lelelne mcg a követelményeknek, Saját
temésemet mindcn évben csemegcként lbg},asztom, Mint a szotvósodásla hajLamos körték.
l,tútőszehényben is megszotyósodik, de tovább elál1,

AZ lhal köfie haitásrendszere moIyhos. szép nagl,nroly,hos rügyekke], egészsegcs
]evelckkcl. Betegségeket, kárte\,őket nem figyeltem meg rajta. AugLrsztus legelején érik,

^mióla 
a pálintria hungaricum lctt (Sollész \.í. Szclk, 20],.1'1l70). iclentősége növekedhet,

számos előnye miattl Képek: ro1 ',8. 14í2oé/l,F

Istvan köfte (5,1. 56)

Erdőkertes (több helyen a laluban)
CödöIlő, BLaháné u, 244, (több helyen is)
Hédervár, Ady E. u, 10.
Na$tarcsa. Rákóczi Ll. 72.
Szada. Dózsa Gy, 135,
Vácegles, több hel_veir

Gödöllőn lstván köfiének, vöIös v. veres körtének, Szadán Fügekörtének, tlóder\,áron
Bolkörrének ievezték_ csábító összevetni I-jppa\ JánoS Vörös kö !élyéVel... Kicsi-köZepcs
köne. majdncm szabályos körte alakú. rövidebb lr),aki résszel. Kocsiinya hosszú. héja vastag,
zöldes. napos o]dalán vöröses, Húsa kövecses, félérettctt, közvetlenül szotyósodás c]őtt
kel]emesen édes-l'anyal. savas, Ize ekkoll]asonlit a Domjn-féle hibr.idek izéré, A fa napcrs
oldalán tetmett vöröses oldalú körték édcsek. l7lcteS§l ArnleLhan zdldes rrrlrad s bár
siirgásra érik, nenl eléggé édes. Rógebben ez a köde Gödóllőnek és kömyékének
ceteköíélye volt, [g,vséges, ,,stabil" fajta, flíi nagyok, néha (vadalanyon) hatalmasak. levelei
hullámos szélűek. Augusáus első hetében erik, Kepek: í^) AJr !p; 11,3] l1}| eq/róL/
1o6/ to+| ?av| 7a1| 7^ll 1,4\

4?
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Kis szegltikörte (20)

Gödöllő, Faiskola té. 4.
I-ábat]an, f)óZsa cy. u, l33, Kovács lst\,á]
Jánosha]ma. lIalasj u, (]]osnyák léri piac)

Három hel)ről származó g},ijmölcsöt ismerek, Alaka mindhároú különbözik, de
mindhrironr apró_ Közös j ellegzetességük a 1üszeres íz és az elősebb pontozottság. Egyik
olda]uk lehet vörhen,ves, A hús fehéres vagy zöldesléhér. kijvecses. többé-ke\,ésbé
clfogadható.m édes. Tetszésemet a gödö]]ói nyete meg leginlább, eDnek lontos helye lesz a
h.iikeltekbcn, törpésítő alanyon. A gödöllői g}iimölcs alakía úgy néZ ki. mint a szép, de
sohasen édes Komélia. csali sokkal kisebb:rnrlál. 

^,jánoslralmi 
gömbölJ,ded. csak egyszer

vásiirolram piacon. A lábatlani pör8ctt}ú alakú, kocsányía futó és hosszabb szárú. A gödöllői
és lábat]ani a mogvoródi kertün]rben is tern1et1, Szotyósan i5 eléggé kcmények rrraradtrak. igy
is éh,ezhetők. A lábatlani különösen ,,masszív" kis körte, de kevésbé édes. valószínú ennek
aZ utóbbinak a képét láüaljuk N}.éki et al (2012/,l00) kön!,vében, A Kis szegfúkörte július
második fclében érik. A tönénelni szeglijkörtékkel, kis muskotályol1ial való azonossága nenl
dijnthetó el biZJonsággal. A Bereczki Máiéná] (I11,1,) található Kis szegfliköfie akkora,,mint
egy középnag), csereSznye".. , F enti kissé nagyobb. Egy kiS flim ttíZelhalás ,,áldozata'' lelt...
lcpel: r1; ,,, ,,rj l.]é, l1t ze\

..Korai búzás" (22. 44. 60.76)

Bajót, Kossuth L. u. 72. Katona Gábor
Bicske_'l atai u, 26. ö^,. Kiss Imíéné
Bldapest. XL ker. Kelenvölgyi u. 7.
csopak, Tímár J, u, 7.

Csoma. í]anók B. u, 64, Takácsné IhásZ Bernadeft
Dömsöd (Fő u.)
Erdőkertes, vele§egyhlii u. 2.
Fót. Bago]), díilő 8.
Iijzesabon,v, Szentkorona u, 30, Palotás Jálosné
Gödöllő, cerle u. 3. Hajdú
Hasznos. Alkotmiinl, u. 91.
Hédervrjr. Vámkerék u, 7. Jakah .Iózsef
Héder\,ár, Kossulh L. u, 25, Bogár József
llcmád, Vasút u.5. Sornodi Lajos
Lábatlan, Dózsa Gy. u. 5, é5 l ]5. (,.Búzás körte")
Leányvfu, falu végén jobbra
Mogyoród, Táncsics u. 1. és Veresegyházi u. 25,
Neszmély. |ő u. 1l3.
Pásíó, Jókai u, 3, Alapi János
Pécs_ l'iborc u, 97.
PilismaLró1, Fő. u,
Pomliz, Luppa Vidor u, 2/a. és 37.

,l1
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Tihany, több helyen
Vámosgyörk, Rtákóczi u. 39, Varga Gábor

Ha ez nem volna,,elég", az M 3-on Mogyoród felé haladva az elsó pihenő (18 laa) elótt
500 m_rel jobbra felteki(tve a dombl4 még mindig (2015) láthatunk öt nagy fát eg},más
íi,lött.

A n€vét öDkényesen válasáottam, mert a ,,Brlzískörte", ,,Búával éIó köIte" nevek ftíi
több mint 100 éve foglaltak. Tamási Kíroly, szajkó körtéje (Gyiimölcsészeti é§
Konyhakertészeti Fiiz€tek 1880/244, old.) elvileg lehetne a ,,Korai buzá§", de Búzával érő
körtéje (ugyanott, l882/332. old.) kevésbé. Ady Károly (NagykőIös) Buzávat éró körtéje
(Gyiimölcskertész, 1905/175. old.) megint mrás, Herszénfi(1934/187) valószínú ezt ismeteti.
Ez egy nagyobb sárga körte, egyik oldala lehet piro§§al mosott. Nyékl er al QOIa396,39T
képei kapcsolatban lehetnek e körtével, Ezeket az e]nevezéseket több kötefajtfua
alkalmazzik. Gódöllőn a Koméliát, Zalában a Zöld Magdoli.ít Devezték Buzás körtének,
gyermekkoromban (Szil, Mbaköz) a véres körte volt a Búzaerő. Az itt tár§/alt ,,Korai
búzást" is hi!,ták több helyen Búás körtének.

A,,Korai bú|zá§" c§ak néhány nappal érik késöbb. mint az li$ával érö, s amint ott
látmk, Brózik Sándorjs A4ával &őnek határoáa meg, vag).is nem tartotta kiilön fajtának.
Mvel a pomológiák Árpával érő körtéje apóbb és citromsárg4 célszeríibb ktilönvrilasztani és
kiilön fajtának tekinteni e két alakot. AZ irodalrni adatok a kicsi citromsárga, koraibb kötére
vonatkozrrak Beleczki Mátétól n2pjainkig. Egyedíil talán csak Arrgyal D. (19261150) kivétel,
aki ,,megenged" egy kis ,,verhenyességet" a napos oldalián, és a magokkal is lát némi
plobléftít. Tömegét tekintve a,,Korai búzá§' két-h|írom§zor nagyobb, mint az Ápáva| eíö,
de azál még alig éri el az ,,apó" utrini ,,kicsf' kategóriát.

Színe zöld€ssláxga, egyik oldala vörhenyes, rozsdrás, A citromsárga, élén}-sárga szín
távol ál tőle. Még zöldesen kezd megruhulni. Húsa zöldesfehér, kissé kövecses, gyorsan
§zoryósodik, de így is finom. Evjárattól, fekvéstől, alaal.tol, talajtól stb. ffiggőenjrlnius végén,
jűius elején érik, nagyjából az Arabitkával együtt. Íze kellemes. már igazi körte-íz. Édessege
fugg a temés mennlsé€étól és a napfenynek való kitettségól. Hajtísain kevesebb a
paía§Zemölcs, mint az Aryával érőén. vaíasoű§Ia hajlamos, bár Héderváron volt egy fa,
arrrely mindig egészséges volt és rxílaín is megtartotta e tulajdons|ígát, míg tőle 10 m-re egy
másik,,Kolai búaás" ágai ,,betegek" voltak (varasodás).

Terpó tanár trr két-három esetben felhí,v,ta figyelmemet az úgynevezett ,,vegetatív"
körtére, ennél a fajtánál, aínikor ugyaíris a gyiimölcs a hajtás csúcsán fejlódött, viftigzat
nyoma nélkiil. Egyébként fontos nrlajdonsága e fajtának a magnélkiiliség (mindig csak léha
magokat taláItulk), ami parüenokarpiára utal, amikoI megtermékenyúlés nélkiil fejlödik a
gyumolcs,

A ,,Korai búzá§" soktal gyakoribb fajt4 mint az Árpával érő. Kistermelők is gyakan
áru§ítottak a nagy piacokon, bár az utóbbi években ez már rrem j ellemző. A lóadani Szenes
Géza (bácsi) szerint a két háboiu között hajóval szálították ezt a körtét,,Németor§ágba"
(valószínú csak Bécsbe...). ,Jöttek a bogdányiak köteszedő brigridjai ho§§ai léfu|ákkal s a
köfiét még zölden kisebb vesszőkosarakba raktIák és zsálr-vászonnal levanták."

Manapság házikeltben, törpító alanyon lehetne termeszteni eá az első jó ízú körtet! Az
Arabitka bár illatosabb, hozá képest ízetlen, A szedést viszont idóben eI kell végezri, mert
hamal megszotyósodik. (Az Alabitkával kellene keresáezni...) Kepek: í4 j ,a3luq,
1r, arq 4+t ll&. .1,!q494 ,1s3] 2@+
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..Korai szegfíi ' (131)

Neszmély. Fó u, 132.
Dunabogdán1,, Kossuth L. u, 95, Tóth [inő. faanyagvédelmi szakénő. mikológus-
keftészmémök
Dömös. Duna u, l. Forgách Imrórré
PilismdróI. Ftj u, l6., l 8., 22.

A ,,korai" jelzővel a Kis szegfiikörtétől ke]lett negkülönböZtetni, mert eZ is ,,pikáns'' és
több hclyen szegfúköItének hi\,ták. Kicsi, szabályos körte alakú, fehéressárgára érik
(kiviIágosodik)_ Itt gondolhatnlínk a tönénelmi } ejér muskalatra, r,ag1, a hos-szúszárú
fehérkórc, de nem jutnánk előbbre. Alrogy a kis kc;rte kivilágosodik, meg is szotyósodik s így
már nem élvczhető, A nyomódáSok alatt a hús megfeketedhet. Edes. ffiszeres izti. héia kissé
sériilékerl),, de ez a köIte azért tartósabb a ,.Korai búzásná'',

Július c]ején-köZepón érik. az Arabitlra és a.,Korai búzás'' után. llajtása Zöldesbama.
paraszemölcsös, koronája felfelé törő. Dömösön ú$, szaporitják, hogy a köítét egészben
,,iiltetik" el. A Dunakanyar fa]vaiban az utcán is ültették, Képek: ií1 uj,,lltz,',,1v1o7

MéZes körte (59. 62)

'l'ök, Fő u. 55. (háful. nagy fa). SZabó Béláné
vácegres, DóZsa GY_ u. 18,

Nlindkót helyen Mézcs köftének hívták. de tudjuk. hogl,sok ki;ncfaitá1 hivnak ig} (ir.
A né\,nek nincs nagy jelentősége. Kicsi, kissé megnyúlt, köÉe aIakú. ZOldes szilrú, vilrigosább
pontozotlsággal, egyik oldala lehet kissé vörhenyes, FIúsa zöldeslihér, kissé körecscs. édes.
.,pikáns" ízú, miút a Fügekörte vagy sózó körte, de ez nem szegfiikörte-jz, csak késóbb
sztltl.ósodik, Beftizésre is használták, A gyiimö]cs és lombozala egós7séges, hajtáSrctdszere
\;.5e mnl) \os' Kao<L: .ql 41!.,|.; ,lz

Nécika (32, 8,1)

Bicske. Tatai rr 22
csép, Kossuth L. u. 90.
lJtyek. Kossuth L. u. 52.
I-ábatlan, Dózsa Gy, u. 159- Szenes Géza
l,1ogyoród, Középső homok u, 36.
Moglrlród. GödöiIói u, 203. (4 fa a !asúti átjárónál)
Mogyoród. Szadai u. 25.
Nagyuucsa. Ad1, E. u, 1,1,

Pásztó. Jókai u. 5. öZ\,, Petrás L,-né
Vaszar. Gyulahegy, szőlőkben
Zalaháshágy, Fó u. 13l,

l)
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Az országban még sok helyen előfordul, láttaE például Esztelgomban, Téten Tinnyén,
Győrszemerén stb. (Fáját messáről könn},íi felismemi).
Apró, illetve kicsi körte, megnyilt tojásdad. A gyiimölcs színe slírga, napos oldalán néha lehet
gyengén piro§a§. Héja érzékeny, húsa feher, 1az4 édes, illalos, a maghrizrrál kezdódően elég
hamar bamul. Nem tartós köIte, de alrnál finomabb! Törpé§ítő alan}Ta oltva minden
h.izikertben ott kellene lennie! Nagy flák, §fuún álló vastag ágakkal, zöldes vessákkel.
Levelei kicsik, egy frinál (Tinnye) észleltem erós mikosderellás levé]foltosságot
(fehérfoltosságot). Augusztus első felében érik

Aszatirodalomban Herszényi L. (1934) Gyöngykörtéről, Hom J. (194l) külön
Gyöngykörtéről és Nácikáól ír. Mohácsy - Porpáczy (1958) Gyöngykötének nevezi,
melynek társnevei Tojáskörte, Nácika. Kocsisné M. G. és Szabó T. (in: Soltész M. szerk.
20141266) Nác*át ímak le, képet is közö]nek a génbantból (2014 l267).IJ gyalez akép: itt:
Nyéki et al 20121400). Ezek a képek, illetóleg ez a típus lehet Herszenyi es Éom
Gyöngykörtéje. Az áési idót illetően az iodalomban kétféle leírrás varl auguszfu§ első fele és
augüsztus második fele, Az átalam ta.lá1 alakok augusztus első feléb€n émek, a gyiimölcs
megnyúlt tojásdad, szintik nem zöldessárg4 hanem siáíga, és a pontozottság egyáltalán nem
szembetúnó. Talátam ugyaD eltérö alakokat is, de errnek nem tulajdonítottaml;lentóséget. Az
incdalomban talrálható eltáések ellenére úgy gondolom, hogy eléggé egységes, markáns
fajtáról van szó. A Nácika száxmazását illeróen szokták ernlíteni, hogyigykor a g}dai
németek hoáák be schulbime néven (ott Iehetett is ,,Iskola kört€'', mert később ;reü).
Sziirmazása azonban nincs egyért€]]núen tisáázva, botaoikailag sem, pedig apró leveleivel
legtöbb köfiefajától kiilönbözik. Képeki íí, l1,, lr\| alcj ,,lt, ,ti, l" 3,' z"*, l.+, pr
1!1,1 ,r l| 7a+

Nagv szeqfiikörte (24)

Nag},tarcsa. Rlikóczj u,
PásZtó, Bóke u, ] 1.

Pomá7. Bem J, u. (\rasvári P. u. sarok)
Po1nli. Beniczk} u, ] 07,
Tölölhálint. Bano\ B, u, 1]

Isnert (állarnilag elismert) régi í'ajta, de már igen Le\é5 található belóle. Mády R.
(1999) eleveiílele fel irjabban, Pásztón Nluskolat ktjrtónek hi\lák. Ang}aL D_ (1926i218)
fe]téte]e7i nénet sziirmMását (Klcine laige sontner Muskateller), Kjcsi, szabáh,os köíe
alakú. sárgás. cgyik oidala lehet gyengóí pilusas, Ponl!,zJt3.ioi latltto, lluso muskotál1.os ízú.
nem kö\,ecses, nem szotyósodik. Július végén érik, Képek: réi l1éj ,11+| Z,,l
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Csom4 Bartók B. u. 64. Takácsné Ihász Bemadett

Közepes, gömbölyú illetve a|ma alaki! zöldes, lédús, jó ízú körte, megfelelő sav-cukor
axánnyal. Augusztus mrisodik felében érik. Levele kicsi, lrindzsrás. Régen több, ha§onló ismel.t
fajta volt. Megőrzése indokolt. Nem mutatós kfuúe, de fircrrL házikertb€ való. Képek: fé i4|+| )o\l 

',/+
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NYári berqanott (,l3)

..Nyfui Luiza" (49)

Arpás, Fó u
Pái, Fő u. l07.
Tabajd_ Fő u 3l-el sz€mbeD

Három helyen találtam, ávol eg}mástól, mégis egységes fajtának látszik. Eledeti nevét
(neveit?) nem §ikeTüt kidedteni. Gytimölcse apró vagy kicsi, szabáyos körte alahi. színe
zöldes, elősen pontozott, napos oldal4n vöóssel mosott. Hu§a zöldesfehér, kissé kövec§es, Jó
a sav-cukor arránya, lehet szegfikörte-íze is. A ,,Nyári szegfíí" elnevezés nem is lenne
erőltetett, báí a Nagy szegftkörte (ami alig nagyobb) maj<lnem lefedi ezt az időszakot.
Augusáus elején-közepéu érik. Hozá hasonló körtá talátam Kelepes utria 50_100 métene
balra a töltésben. A levélzetben sem volt kiilönbség (egformrán kic§ik), s önkényesen a
,,Kerepesi cukor" nevet adtam neki. Mindkét körte kellemes, jóízű, ryermekeknek való.
Képek: Í?; rlq rL1| r1o,1+ó; l!c/ ,a3l 29 1"+/ 10&

Nvári macskafei (6l)

Hédervár, Ady E. u. 23. Csanádi Antal
Héderuár, Ady E. u. 21. Moinár József

A Nagy macskafejjel együtt ez is régi, i§meít körte, képét Nyéki et al (20I2l4í5) ís
közli. Taftozhatl]a akfu a ,,Domin"-féle körtékhez is. Kicsi, zöldesságr4 pontozott, hipos,
zömök, kocsánya óvid és vastag. Hrisa gyengén kövecses, ,,ikíás", szemcsés, éde§-savas,
kellemesen fanyar, késöbb gumiszelúen megszotyósodik (mint pl. az lhar). Féléretten §z€dve
elég tarl]ós, tovább élveáetó. ,,Masszív", a katególiájában finom körte, Iégen valóvínú
páinkát is készítettek belőle. Augusáu§ elején-közepén érik, Kép ek]. f+ ,| | Jr
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Láballan, Dózsa Gy. u. 159. Szenes Géza

A hrlajdonos nevezte így, akinek a kertjében 15 féle köIte volt. Ez a körte összevethetó
a történe]rni császáíkörtével. Közepe§ nagysá$i, zömök, alig nyaka§. Koc§ánya rövid. színe
sárga" napos oldalán_pirosas. Húsa sárgásfehér, lédús, jó ízú. Lehet enyhén muskoáyos is.
Augu§ltus második felétől októb€r elejéig, telxít nagyon hossá ideig érik. Csak ezt az egy fát
ismerjiü. Képek: 161 a3tj a3í ajt
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Ószi császrir (2)

Őszi fuee (82)

Ószi piros (67, 70)

Örkény, Táncsics u. 6. Turránl

A tulajdono§ hívta így. Közepes nagyságri, széles kúp alakú körte, igen Iövid és vastag
kocsánnyal. Napos oldalán sötét liláspiros, mrir mogyoródi kertiinkben is iöbbször hozott
temrést. Húsa fehér, nem savas, édes, ki§sé kövecses. Lágyan szotyósodik. Régen (az
öregek...) valószhú így fogyasáottík, meit amíg kemény, eléggé 2etlen, de sátyósart
ktilönleges, élveáető. Sz€ptember násodik felében érik. Fényes, bőr-szerű levelei sajátosak,
Kepek: r8i ^33i ,73, ,"z

Hegylrítsá, Fó u. 14. Zelkó Pétemé
Hegyhátstíl, Fó u 26, Nagy Lajosné Horváth Margit
Zalahástr.így, Hunyadi u. 23. Simon Ferenc
ozmanbiik

Még sok helyen elófordul ez a fajt4 így is nevezik Hallotüam ,,veiesoldali'' kfutéiől is.
Kicsi széles körte alaló, zöldessáxga, ponlozott, egyik oldala lehet piros, Édes, nem savas,
alig kövecses, megérve kissé lisztes, később szotyósodik. Lehet egy kis ,,§ózóköIt€''-íze is. Ha
nem cefiébe szánják, akkor féléretten szedve élvezhetőbb lesz. Egy fánál számoltam a
magokat, 1 0 körtéból eg].ben sem talátam ép magot. Ha ez általános trrlajdonsága, akkor a
nemesités szempontjából figyeleme méltó lehet. Képek: fti l!1,5ri ajJl 1.L
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Páty, Kossuü L. u. 69. Göncöl sándomé
Pilismarót, Dózsa Gy. u. 42. Kiss Balázs (ő is gyújtő)

Ez a legritkábban előfolduló pirosbelű körte az átalulk ismertetett nési köZiil, ráad.ásul
kívülről is teljesen piros. Az irodalomban h,írom képet ismerek enől a fajtrirol: G. Tóth M.
§zerk. 2001/143, 56. kép, Nyéki et al 2012197: Bicskei vérbélú és 2012198: Vérbélű Sukoró. E
két ulóbbi minden bizonnyal ugyanannak a fajtának két alakja. A MagyaT gyijmölcsfajíákban
(Soltesz M. szerk. 2074/274,277) szirné1]áLílkozuak e körtékkel. G, Tóü M. íria: ,^ leíús a
Moltácsy Mátyá§ által kiktildött, az angol nenzeti fajtágyüjtemenyben megőrzött fajtáxa
voíatkozik." A Pátyi pircsbelú sem jó név, a,,Piros vábélü'taláóbb lenne. A pátyi körte
húsa nálam egyszer sötétebb, egyszer ülágo§abb lila.

A gyömölcs kicsi, gömbölyú, néha kissé kupos. sajnos nem eléggé édes körte.
Augusztu§ elején érih hajtiislendszere molyhos. Nemesítési értékét újabban szorgalmazzák a
színezőanyagok (antocianinok) esetleges egészségvédő (antioxid,áns-) hatísa miatt, amint aá
pl. a meggynél is eíúíteni szokták, Képek: éoi ̂ !6j 2-r|74r r,8
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..Pátvi pirosbelú" ( 12,1)

..Pilosbelú" (42)

Balogunyom (fasor a va§útálomiá§ előtt)
Csoma, Bartók B. u. 64. Takác§né Ihász Bemadett
Hatvan, Báthori u. 76.
Pér, Fó u.
Szemenye, SzabadsÁg u. 4.
Szil, Fő u. 8. (Tiizép)
vág, Waüay tér 5. Mohár László

Ez volt régen a legelterjedtebb pirosbelú kött€ az egész orságban. egy kis tulással:
minden va]aínirc való kertben megtaláható volt. A másik három (Bagi-. Pátyi_, véres) közill
a Véres körte is sok helyen elófordult, d€ igazi hazája Vas megye volt. Mérsékelten piro§
húsú, magról kelt hibridek gyakran előfordulnak, ilyen példrául a ,,Sobri pirosbelit',

A ,,Pjrosbelú" körte gJ.iimölcse kicsi vagy közepes nagyságrj, a négy fajta köz'ü a
legnagyobb. Gömbölyii vagy tojrisdad, kocsrinya vékony és hosszabb. Színe vöóse§
haragoszöld, majd amikor a fán lágyra megszotyósodik, színe téglavörösre kifakul (majd
lee§ik és §zétszakad). lze jellegzetes, crrkortaxtalma változó, többíyire nem eléggé édes, bár
régen pálinkát is főzlek belőle. Augusztus első hetében érik. Hajtásrendszere vastag, molyhos,
vesszeje pirosas, levelei széles ékvállriak, A Pyas nivalisszalvaló rokonsiágát mlfu Terpó A.
(1960/178-181) megálapította_ Faiskolákban még itt-ott áíusítják, báí államil€ nem elismert
fajta. Bereczki M. vérbélú k&téjével (tv/317., 93 old.) való azonosságát nem tudtam
megállapítarri, Bercczki M. ,,köTiilnrényes" alakieírásai sziámomla nem helyettesítik az
egyszerú rajzokat. Képek 6li 

^3+t 
138, 1!,í, 4lqft+i ,4|1.4|,.J,
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Ponriiz. Bem-Vasvári sarok után a.l, fa

Kicsi, kicsi-közepes gölnbö]yded köfie. Zöidessárga. r,ilágosabb csikokkal. sá\,okka], A
hajtása is ]ehet csíkos. Akad közte nem csíkos termés is, Ószi körte, szeptember \égén,
október elejéD édk, Jóizú, illatos húsú,jó konzisáenciájú, Képek: &&i 1ó1| 2r+
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..Piros nvakas" (7, 13, 51, 58, 132)

|ót, Kossuth. L. u. 41, (,,Kurva körtc'')
|ót. vöIöSmalty u 24.
Gyemely. Fő u. végén balra
Héder\,ár. Kossuth L. u.39. Ponoczk5,Csaba
Lábatlan, Fő u. és a lO_cs főút kereszteződéséné]
Láballan. Dózsa Gy, u. l35,
Lábatlan, Dózsa G,v, u. J 59, Szencs Géza (,,Muzsika köl1e'')
N\, ú1 (győri piacon)
Pát_v, Kossuth L, u, 40. (,,Kisasszony körte'.)
Ravazd. Fő u. 8., 31.
Szada. Béke u. 32. Szúcs Józsefné (,.Csengő körte'')
Szada. Székell,B, u. 43,
Tök, Fó u. 30. vlínyi lslván
Tök. Fó u. 51. Muzsik Zoltán
VeszprénvaNán\,, Zrín!,i u. - Fő u. sarok
Zsánbék. 1 emplomnál

Nem egységes fajta, de jó] körülírható. Va]ószínű ezt a körtét láthatjuk a Nyéki et al
(20 t2) könrr, 411. oldalá.n, vagyis e ,,fujtakörhöz'' taltozhat. Mint ientebb láttuk. többféle
e]nevezésc ]étczik. KöZépnagy. igen szahal){)5 kön< a]Jku Egvik uldala piros, erősebben
pontozott lehet. a pontokat piros gyűúcskék veszik körüI. Húsa fehér, többnyile szrros es
lisztes é5 ,,fojtós" (de nem feltétlenü), fanyarkás lehet, vagy kissé muskotályos. É,Jesscge
változó. idóvel megszotyósodik. Jűius végén, augusztus elsó felében érik. Régi korok kortéje.
Ha korábban szedik ]e, zrkkor megérl,e jobb ízű lesz és sokka] később szotyósodik meg.
Muzsik Zoltán szerint ez a fa soscm ,,tetvesedik", Hajtá§á erósen paraszemölcsös.

A nlaginn ré5zéról ez a legszebb körte, igazi ,.kö11e"- alakkal. Sainos a mai fogyasztói
igénl,ekct ncrl elégíti ki, vagyis amojyan ,,túlélő" körte, ncnr versenl,ezhet a Clapp
kedr eltjével. Mégis nreg kell őrizni, a ,,Sárga nyakashoz'' hasonlóan. Ezen kírü1 lehetnek, és
val]na]( is köztc friss fogyasztásra meglelelöbb alakok. mint amilycneket Tökön es
Zsámbékon taláitam. Képek: bl\ ll^4l l\L, t\\j 

^9q1 
!gé| 1^4

,,PomIázi csí<os" (23)
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..Sárga nvakas" (4, 39, 4l, 64, 65)

Bakon),szentkirály
l lasznos. Alkotás rr, 8],
Ilé\,ízg},örk, Kossuth L. u. 33,
Lábatlan. Dózsa Gy. u. 135,. 137.
Nagytalcsa
Páli. F'ő. u. l05,
Vasegerszeg, Fő u., kápolnával szemben
va]kó
Vácegres, Dózsa Gy, u. 35, Sindel Járrosné
Vaszar. Glulahegy. szőIők (.,Hébér körte")
vácszcntlászló
Veszprémvarsán,v, Fő u. - Zrínti u. sarok
Zalaháshág1,. Fó u. 135.

,,\ ,,hébéren" (:iopó) kívül más nevet nem igen hallottam, Lehetne esetleg ,,Nagy hébéi'
a ,,Kis hébér" (:Hébér körte) mellett. KöZéprrag1,. szabályos (igazi!) kórte alalú. nint közeli
.,Iokona" a,,Pilos nyakas", Zöldessárg4 majd sárga, féléretten fanyarkás, lisáes lehel, később
]ág),an szol),ósodik (a régi - nagyon régi vj]ágban a lbghíjas öIeg emberek cseme8cjc
]ehetett), Elsősorban cefiébe való. Korábban leszedve utóérik, j obb ízű tesz és később kezd
szot)-ósodni. Edessége változó, függ a temlés mennyiségétől is (minden évben igen bóven
terem,,.), Régen gyakori volt az egész ország területén. Igéníe]en, betegségeknek ellcnálló.
Ilajtásai l,astagok. JúIius násodik felében érik, Fontos, mcgőrizendő régi fajta, sót. érdehes
volna kiválogatni mclt voltak ilyenekl -ajobb íZú gyümölcsöket te1mő egyedeket. Képek:
ó3l ati l\q, !9rl 1\L, l\lj 2lq,,lLltr+

Sfuga vas (96)

Lábatlan, Dózsa Gy. u. 135. (,,o[é"-kert)
Bajót, Katona u., patak]hídná (kertben)

Ezeke a köfieke (Csoport körte, Sárga vas, Piros vas) nem fordított]am aDnyi
flrgyelmet, mint a fontosabb korai fajtáftra. Észrevételeimet mégis köaeadom, hozzájárulva e
fajtrák jobb megismeréséhez, mert ,,összemosni" nem szabad őket. A pontosabb
megismeréshez Lábatlanon és kömyékén további megfigyeléseket kellene végezri, hogy
legalább e vidék egykori korai körtefajüáiról képet alkothassunk.

Szenes Géza (bácsi) elég sokat emleg€tte a ,,vas" k&téket, regen a határban is voltak
ilyen vadkörtébe oltott f|ík, hogy a m€zei munka mellett a gyelekeknek is legyen valamilyen
gyiimölcs. Pifos vas fákat mutatott egy mezei utunkon a lábatlani ,§úzás-hegyen", a kunyhó
ölött, termés akkol éppen nem volt rajfuk. Bajóton 

'v&ös k&tének" neveztek feltehetően aá
a fát, melyen sáíga köTték teremtek, s csak némelyiknek volt piro§as az egyik oldala. Ez a

t+
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köíe 2005-beniúlius 15-25 köZött érett és a Siirga !asra cmlékcztctett, Szenes G. szerint
Iégen a vas körtét vesszőkosarakban holdták szekéreD a tatai és a komríomi piacoka.

A Sárga vas körte (t,ábatlan) apró, kissé kúpos, alig kisebb az Arabitkánál, annak szinte
szotyósodó ,,vátozatr'. Amikor megsárgul, mlir szotyós, így is fogyasztható. Közepesen édes.
Július közepén órik, Képek: 11i ,!9, 1fD| 4fn| ^fL

Sózókörte (71.72)

Farkasfa (Máriaújfalu felól jövet jobbr4 árokparton,,,csemege'')
Farkasfa (Szalafi felől jövet jobbrd a híd előtt, ,,álsózó")
Hegyh.íthodá§zi leágazlás íl (76-0§ főútól)
Hegyhátsá, Fö u. 26. Nagylajosné Horváth Margit
Hegyháthodász
Katafa és Nag]mizdó között
Katafa és Hegylr,átsál között (76-os főút mellett)
Kemendollrár, Gaál Jrinos szőlójében
Lébény, Hunyadi J. u. 1, Kaszás István
Szalafő, Felső sor 20. Balogh János

Szalafii, Papszel, Farka§fa felől jövet ba]ra
Szalafő, Pityerszer, irodáná, a támfalon belül (,,álsózó")
szala.fó, Pityer§zeT 4. Bali lstvrán (elöl ,,ásózó" és h.ínrl)
Szarvaskend,,,Gergó kert" mellett
Zalah,isttágy, Huúyadi u. 23. simon Felenc (lrétféle Sózókörtéje van)

Vas és Zala megyékben még sok Sózókörte fa található. Terpó A. ( 19601140-144) két
vátozatot és egy alakot klilönít el. Minden bizoí]Ayal a P. a, var. soóiana péIdámyaittal hlk
meg, de sza.rvaskenden egy fa termése a P a. forma Waisbeckefiailr-ra hasonlított (lapított
gömbölyded). A Sózókőrlének (P. ausbiaca lar. soóiana) légy ,,fajtája" kerúlt a
látóköriinkbe, melyek a gyiimölcsben kiilönböáek kissé eg},ínástol.

A sózókölte kicsi, de az apró vadkörténél j óval n€yobb, gömbólyú vagy kissé kripos.
Színe zöldes, zöldessrirga, gumiszedíerr §zotyósodik (mint az Ihar köIte), vagyi§ elég kemény
rrürad, a húsa bama lesz, de közben a kiilsején€k színe alig viltozik. A maglráz köTül erősen
kövecs€s. Jellegzetes, kissé fincsa ,,sóákölte-íze" van, ami néha a pikánsságon is tűmegy
(lásd: ,,Bakbűz"-vackol, Nyéki et al 2012164,vagy azalaiBakszaú). Farryarsága, savassága a
hús megbamulása uuín elműik, így 1l1.áx akfu fogya§áható is, bár fő szercpe a
piiliúkafózésben bontakozik (inkíbb bontakozott) ki. Összességében gazd,ag ,,ízÁ]Lága.' valt.
Ezt Teryó tanár ur álapította meg, összehasonlítva a Gödölló kömyéki cefiekörtével, az
,,lstvánnal". Batogh János (szalafő) szeíint több féle sózókörte van" mint pl. a ,,pogaci'',
,,magtalan" stb. E kérdést nem sikerüt ti§zkiali. Maguak négy féle sózóköItét talátunk: a
hagyományost, az ,,ásózót", a,,csemeget" és a,,lébényit" (önk&yes elrrwezesek). A
hagyományos sózóköIte kisebb, gömbölyíi vagy kissé loipos. Az,,ásóá" nagyobb, hasa§, de
kissé hipos, egyik oldala lehet vöThenyes és erósebben pontozott. simon Fercnc és Bali Istváii
szerint eZ utóbbi értéktelen, c€frébe n€m való, mefi harnar megroüad, míg ajó sózóköIte a
öldre hullva is elál. Persze egy idö után ez is megromlik, kiilönösen erős mol}.fertőzés
eseté!: húsa ilyenkol nem sötét-, hanem yilágosbamáía változik és megecetesedik. Itt
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hivatkoznunk kclI ismét aZ Ihar körtére. mel_v a pálinkatőZést illetóen több előnnYel
rende l<zil r nr.-robb. koráb|,an <rik. ege.z.egc.ehb c. ugr rnúg1 ..gazJag izvilágú";,

A SóZókörle augusztus végén, szeptenber elején érik (az Órségben kissé később), a
iébénl,i szeptembcr közepétő]. A lébényi nagyobb, g),cngén kúpos. 4-6 cm átmérőjű, alma
alaliiL, A,,csemege" szintén nag}obb, gömböl},dcd{ojásdad. kocsányrrrélyedése nincs,
sötétebb zőld. itt-ott parás.

A sóZókörte fái nagyra nőnek, hatalmasak is 1ehetnek, Teryó A- (l960/182) szel.int több
domcsztikálódott a]akjá1 lermcsztik N}ugat-Nlagvarországon. s mint ]átni 1'ogiuk. icie tatlozik
a Vércs körtc is (lásd ott), esetlcg móg aZ lhar is. Képek: 1,í é 6, 6 +l ó & ) lfJl 1r|,c!'
4(bl 

^\'+/ 
lr{l 1a1l lLr| lL.1, 4bL| 4tr| léll 1ó' 1iq| Léo| lé4| |oL/ x/í+

Tüskés költe (69)

Hegyhátsál Fó u. 18.
Kemendollár, Garil Jrános szőlójében (préshrizÉl)
Szentpéterf4 Alkotnány u.
Zalaháshágy, Hrrnyadi u, 23. Simon Ferenc
Zalacséb, Budafai u. 18.

Zala és Vas megyében még §ok helyen található Tü§kés körte. Szőlőkben a présházak
mellett (együtt a Sózókörtével), utcafronton, elóudvarokbar, kertekben. Tájfajta lehet.
Vadalanyon rragy, sőt haámas f,íví is nőhet. Mogyoródi kertiinkben viszont ahol a körte
nem szercti a homokos talajt - van birsalanyon egy Tijskés köIte fánk, tiz éve másfél méter
magas, de minden évben igen szépen tercm. A Tüskés körte rügyei hegyeseb tkán tövisek is
előfordulnak. Gyiimölcse apró vagy kicsi, pörgetfii alaloí ftúpos). Megérve szép sárg4 sr un
de nem feltúnóen pontozott. Sok fekete magot találhatunk benne- Húsa fehéres, kissé
kövecses. Kellemes ízú és csak késóbb szotyó§odik meg, de így is finom. Ha tű bő§éges a
termés, akkor nem eléggé édes. Aszalni is kiváló (Szani Zsolt, in: Nyéki et al 2012150 és 60),
és állítólag belőle készü az egyik legjobb pálinka, Jriűus végén, augusztus elején érik.
Jellegzetes, ékvállú (tompaszög) kisebb levelei varrnak. Egy 1929-es rirjegyzékben QlleumaJ,r
és Társ4 Zalaegerczeg) szerepel tii§ké§ köIte, ,,aszalni való". Képek| ..1.I llci llí|r.8

Véres kiirte ( l7. 38. 73. 97)

ljcg.vfalu, Fő u. 101.
Lábatlan, DóZsa Gy, u, 133. Kovács Ist\,án
Sze]estc. Fő u. 92., Berzsenyi u. ,]l,

Vácegres, DóZsa G!. u.35. Sindgl Jánosné
Váccgres, Kossutlr L. u, 10, özv, Csemi Pá]nó

G}.iimölcse apró vag} kicsi, gömbijlyded. dc lehet kissé kúpos. pörgettlí alakú is. Szine
Zöldessii],ga, elősen pontozott, napos oldalán lchet kissé vörhenyes, Húsa 1ilás, kövecscs,
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szotyósodó. Érik jűius mrásodik felében. Nagy frák, szellős koronával. Vesszeje vödsbarna
erősen pontozott. HajtásrendszeTe ki§sé molyhos. A Pyrus ausftiaca egyik temesztett fajtíja
(Telpó Andiás, személyes közlés), de kön).vében is írja (1960/182): ,,A Dunántű n},ugati é§
délalrrgati részén gyakan teímes^jk a Pyrus ausífiaca száúmazékait." Példrikat is hoz:
,,MustköIte",,,Zabkört€",,,Hainigbime" o{éz-köIte),

Gyemekkoromban (l950-es évek, Szil) Búzaerőnek, Piro§belíinek neveáék, a fa.luban
több fa is volt, A sózókörtével szemben az egész orságban elófordult, tehát (már) nem
tájfajta volt. Igazi ha.Zíja azonban va§ mes.e, ahol még mindig több fát taliilhahrn*. Annak
idején k9liinkben két hatalmas fa is volt. Ezek gyiimölcse nagyobb és kúpos volt,
pontozottsága n€m volt feltűnö, színtik vilfuosabb §fugászöld volt pirosas elszíneódés nélkiil.
A gyiimölcs húsa világosabb volt, mint a mai vasi körtéké, később szotyósodott, és ami a
leglényegesebb, édesebb volt. nlatát sem lehet elfelejteni. Friss fogyasztás mellett kiváó
aszalvány késziilt belóle. (Gyaklan tették aszalt szilvával együtt tejftilös tarkabab levesbe).
Kevesen ismerik a szárít|ás közben kissé megszotyósodó, de közben megszáradó aszalvány
küiönleges ízét. sindel Jrinosné szerint ceaébe nem való, mert kevés alkoho1 erjed ki belőle.

A múlt század hetvenes éveiben Salzbugbanjárva, örömmel fedeztem fel e fát. Egy h2
udvaníból hajolt ki, éppen éret! egy hóíapos késéssel,..

A v&bélú körtéket Terpó A. (1960/l'18) a P. ífualisból ercde^eti a hajtásrendszer
va§tagsága és molyhossága miatt, De honnanjön a gyiimölcs husának pios színe, a nivalistóI,
vagy a pyrasteróI? Ha figyelembe v€ssziik aá a tén),t, hogy vannak molyhos levelú P
pyrustefek is, to,.ábbá hogy már hiárom személye§ vélemén},t hallottam ar. ól, hogy az illetők
talákoáak pirosbelú vackonal, akkol ámyalódik a kérdés... A h.írom hely:

- Kolozsvtáí, Biikk, Monostor-kerület,felfelé,
- Bodrogolaszi, Damó-Szarkaku! valamilyen gyóg}ffildő közelébeD,
- Nagykolcs, birka legelő (Szatínámémetitól nem messze)

Sajnos a pircsbelű vackor utiáni nyomoziis részernról nem kiüteleáető, de éidekes
megiegyzést olva§tam Nagy-Tóü Ferencnél Q006l207), aki Szával Máxton nyomán aá ííj4
hogy Enlakrán volt egy hosszú színi vackor alakú pirosbelú k&te...

A véres körte képét Korai vérbélii néven közlik Nyéki et al (20174l0). Képek: +ri
1b\ l é8, 1b,1| 4+c| l80, 7oq l^a| ,,(1, l zÁ)/ 2r+

Zabéró (53)

Hédetvár, Ady E. u. 12.

Apró körte, szabályos kö1le alakú, de alig nyakas. Ez a legkisebb körte az ismefietett
fajtík köZött, utána következik a lábatlani Kis szegfii. Igazi ,,bébikörúe", ezen a néven talán
még el is lehetre adai, Színe sárg4 de évjárattól ffiggóen lehet ki§sé vörhenyes is, ekkol
édesebb. Hú§a ki§sé kövecses, de tartós, jó ízü jó sav/cukor arámyal. Jűius második felében
érik. Hajtásai vékonyak (vackor?). Megőrizendő fajta. Képek: +7i 41ni 2ó+ L,íé
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Zöld Maqdolúa (9. l6. 52)

I]ajna, Nag}talár u, 8,1,

Gyór]adamér, Dózsa Gy. u, 45.
I Iilslnos. l\lkollnán) U,2].
llódcr\,fu. több hiná]
Szada, Kossuth L. u.28, öZv, Nagv Bálinhló
Szarvaskend, szőiőben, Gcrgó-ken nrellcn (,,búzaérő'')
Szorlbatlrely,olad, \,lálon A, u, ]4,
l ök. Fó u, 51, Muzsik Zoltarl
Pomáz. l,uppa Vidor u. 35, (,,egy hónapja érik'')

Nlint jó] ismen lirjtával nenr keilene loglelkoznunk. cJe l aloslillu egy ..faitakört''
laláltunk. l]rmck ,,legtávoJabbi'' alakja lehet a Cödö]]d körn)ekén megismen Citromkc;rte, ami
már önálIó feita. A rokonság azonban lennáll: ncrl rragt fák. 1aza. ritkás kor.ona, hosszúkás
klnallis lc\ úl. lMa g\ ijnlijlcshús, 7öldcs 8} tillrijlcs. ,{ Zirld N,l Bdollrá1 is hi\ iák
Citronrkörtének: Citron des caúnes (Bcreczki V, ]i En, r. r ugt is ltenl nla3) ar s7il.lllazású
fajta,.A hédcr\,áIi és glórladaméri iák gyijmölose valamlve1 nagyobb, kűán;,a rövidebb,
N(P<\, i4, ,11, a+3_ ,1( 1+íj tlÍ ,t"

Példa házikerti tclepilésrc:

célszerú mórsékelt9bb nö\,gkedésl bizto5ító. !!törpító'' alan),t ha§Ználni, mint pl. aZ oHF
alan1,,ok. de homoktalajon vadkörte alany is nrcgfeleló,

I ajla

.,Koraibúzás"
,.Korai szeglű"
Araló köl1e
KiS szegl[ikönc
Hébér körte
,,I'iros nyakas"
1'\ácil(iL

,,Nyari Lujza"
Citron-Lkört9
N)áli nacska{'cj
Ilügckö e

,,Pomázi csíkos"

Erési idő

július clcje
július ?. dekádja
.július közcpc-rége
.jirlius kózepc-vége
július 3, dekádja
július 3, dckádja
augusZtus cleje-köz.pc
aLrguSztus cleje-kö7cpc
augusztuS kÖZepc
augusztus köZepe
augusztus 3. dekádja
s7cptefu ber \,óge-októbcr
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Nem térhetek itt ki Nyéki József, Szabó Tibor és Szani Zsolt által ismertetett régi
kisgyiimölcsú fajtíka (ásd Soltész M. szerkesáettg MagyaT gyiimölcsfajtík, 20 14, 240_28l.
old.), de azért meg kell enrlítenem, hogy egy hrázikertból sem hiányoáatr:rat az i§melt
nagyobb gyiimölc§ú hag].ományos köitefqjtík, mint peldául a Clapp kedveltje, a ViJrros
körte, Bosc kobak, Alranchesijó Lujz4 Packham'§ Triumph, Pap köIte stb.

3L



33

IRoDALoM

Ady Károly (1905): Két korai nyári köíe. Gyúimölcskcrtész_ XV- óvl 15-16. szám.
I'14-I75. o.

Ambrus Lajos (2010): Petőmiháyfai mentőcsónak, Magyar Nemzet, jan. l6.37, o.
Ambrus Lajos (2010): Álom a körtepálinkiról. Mael,ar\emzct. m.ir;, 13, 4], o,
Aagyal l)ezső (1926): Gyiimölcsismeret II. Körtefajták, 137-285, o.
Batiz Eszter (2000): A körte (P}f?,§) nen]zetség morlblógiai és növényfóidl.ajzi feldolgozása.

TILIA.9. évi 163-216 (1-45). old, Sopron.
Bereczki N.láté (1877-]887): G}iimölcsészeti 1ilatok ].JV, Réth_v Glulai, Ar.acl.
Bödecs L. né (1979): Körte. In| Tomcsán!,i P, szelk: G)ümölcsIaj táink. 8j- 1 16, o,
Brózik Sándor _ Regius Jáúos í1957): Almáste1mésűek. Körte és birs. MezógazrJasági Kiadó,

Budapest,
Dénes Zoltfu (20l2): Óshonos keneket ültetnek a civilek, Magyar Nemzet. lII. 24. 13. o,
Dibuz Erzsóbct (2012): Körtelájták rendszerezósének alapjai. In: N},éki - SZabó _ soltész

szerk,: Körtetajtiik \izsgálata 8énbankokban. l9-j7. o.
Göndör Józselié szerk. (2000): Körte, Mezőgazdasági Kiadó. tJrrdapesl,
G!,úró Ferenc sze.k, (1974)| A g!t]n]ölcstermcsztés alap.jai. N4ezőgazdasági Kiadó, Budapest,
Glúró lerenc szerk. (1976): Körte. Mezógazdasági Kiadó. Budapest.
Herszényi László (l934)| G}' ümölcsfajra ismertetés. ] Ej-215, o_ Stephaneum Nyomda ll. T.,

Budapest.
Horn .Iárros (19,11): Pomológia. Körte I. Növónyvédclenl és Kertészet kiadása.
Ilrotkó Káro]y szerk, (l999)| Grijmölcsl'aiskola. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
]\,áncsics ]ózsef(1998): A fontosabb hMai génforrások. ln: soltész ]u, szerk,: G}ümölcslájta

ismeret és használat. 182-186. o,
KocSisnó Molnfu Gitta - Szabó Tibor (201,1): Hazai génbankokban őrzött régi magyar

kijrtefajták. In: Soltész M. szerk-: Mag""-ar g)iimölcsfajták. 258-269. o,
Ko\,ács Gyu]a Szani Zsolt (20l1,): A Dunántúl g!ünölcsészcti énékei, Köíefajiák I.

Agloinlbrrn 20( 10), 18-19. o,
Ko\,ács sándor szerk, (l977)| N),ári gyünölcsök termesztósc. Mezógazdasági Kiadó,

BudapeSt-
Ku]túrmisszió az Órségben, Makrai Sonja riportja Szarvas Józseffel, Magyar Nemzet, 20l i,

jún,23. 15, o.
Lippa1, János (l667): Posoni kert. Harnradik Könvr. Gl1inrölcsös keft. Cosmerovius M, Bócs.
Nlád1, Rezső (1999): Titik a mostoha viszonyokat. Kertészet és Szőlészet l9, 4. o.
Níohács], MátyáS - Porpáczy Aladar (1958)| _,\ köíte lelmesztése és nemesítóse.

Mezőgazdasági Kiadó, Budapest,
\agy,Tótb Fcrcnc (2006): Régi erdélyi könék és cg!,éb g}ümölcsök, Erdélyi MLrzeuu-

Egyesü]et, Ko]ozsvár,
Nyéki Józsel'(1977): A nyifui körtc temesztésc. In: Kovács Sándor szclk,: N]ári gyümölcsirk

lem)(./re\É, 8a_ l44, o
Nyéki Józscf Szabó Tibor Soltész Miklós (2012): Köúelajták lizsgálata génbantriokban,

Dcbrcceni [gyetem AGTC MEK, Debrecen
Nyéki József Szabó Tibor (201,1): Különlcges áruórléket kép|iselő kisgyiimölcsu

köíel'ajtáink, ln: Soltész M. szerk,: Magyar g)iimölcsiáiták. 270-281, o.
Itapaics Ra},mund (1940)i A magyar § ümölcs. Királl,i Nlagl.ar Tcrmészcttuclomjn}j

]'aJsulat, Budapest.

33



34

sfua János - Mát,vás lzolda (2014): G},ümölcsdskert. ahogl,nagyapám csinálta. Mag},ar
Nemzeti Vidóki Háiózat.

Soltész N,Iik]ós szcrk. (1998): G}-iimölcsfajta ismeret és használat, Mezógazda Kiadó,
Budapest.

So]tész Miklós szerk, (2014): Magyar g}ümölcsfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Surányi DeZső (l988): Régi magyar ellenálló gyümölcsfajták. Mezőgazda Kiadó, Budapest.
Sutránli Dezső (2014): ,{ biodiverzitás l'eDntarlásának j elentő sége, In| Soltész M. szerk.:

N,{ag},ar gyümö]csfajták. 1 3-25. o.
Szabó l'ibor (201,1): Gyümölcsgénbanl(ok Magvarországon. In: N{ag\ar g\,ümölcsfajták.

.zerL,: Snlté.z Mrk lós. ]n_]_r,.l,
Szani Zsolt (2012): Föbb tájfajtánk. In: l\-yéki - SZabó Soltész szerk,: Körtelájták

vizsgálata génbanlrokban, ]9-62, o,
l amás1, Károly (1880): Két hazai körtefaj, G}.tinölcsészeti és Kon}hakeltészeli FüZelek

2.41. o.
'l amási,Káro1) (l882): Négy könefaj_ G\,iimölcsés7eti és Kon_,-lrakenószeti Füzetek.

jj2-3.,l]. o,
Terpó András (19ó0): N4agyarország vadköftói, Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Fvkönr-ve,

xxIL 1-258, N.lezőgazdasági Kiadó, Budapest.
l'ct?ó .András (1974): Gyümölcstermő növényeink rendszertana és 1öldrajza. In: Gl úró |,

szerk.: A g) iimölostermeSztés alapjai. 139,2l9, o,
Telpó András (1976): A körte botanikai leirása és a körtelajok ismeíletése, In: GvúIó ]].

.zcrl.: Küne, j7.j4 o,
Tomcsán,vi Pál szerk. (1979)l Gl ümölcsfaitáink, Níezőgazdasági Kiadó, Budapest,
Tórh Magdolna szerk, (200l): G}ünrölcsészet. Pzu\4ONí.,'.J),ireg}háza,
Tündérkefi Budakeszin. Velkei Tamás ripoftja, luag),al \emzet. 201] - X. 2, 14, o.
Velkei 'Iamás (2012): Zalában. Vasban órzik az ősi gyiimö]csfajtákat, Magyar Nemzet, 20l2,

X, 29, 4, o, Riport_
Velkei ldnlás (2013): A cukolkörtc és aliladió bűvöletében. Magyar Nemzet, 2013. lV,22.

,l, o.

]t



A B l7lG

§a_(.4Jt<,i áa

l'l,tr 
7a,á /

\.-

!
1/ d"c

3s'



\l

\ /JíIFíC Kőnt Elr,ft14"l

\

Jiaila

§aáu
\

\
- ,\

Hé,ri*77ó'r4

. ^rf

/l

Golrn_

-I\,
l, \'Lít



,dnp n',spt

l

e'Rő

I
,,/

l a Oa. (ah

P;,z1*
'7:,/,lol<

]

"-*.-

37

tscaqc!



A;sz,oAly kŐ&TÉ

Lcib,r"Ua"L



7---a::::::::::

' /* KcRTE
'1- , / /
íc>, sztc:,

39

rltL ..\P

,?>-:- _



o 58 E/_ű "

iálotl",

/}lcrűtrl"ó"+

i8 S+no S

?omd-+

/,O

t) r'l ,- t
i1,,4 G /



rlL_l P l Rot{"

Vácqre,

tU'a17*c( nce q

lk'd+x7őf!

Ir
t

P I c, u'ir{róo +

h^

N,h
\,q fto?

_ , ,r1\

l|\,i

^. 
,,\

i , , )\*,

í\ l\

{'\, ,\,



, l}. ,,í)

C l-rR c/L4l1oR-rtr

§+tr 
"/q

ű*s

/)
4 Tac(á

É,"{"
/-^írn,

>2cf6(a

,{(l/ ,

/h o77or u' rl

llZ

..!tt9

/n,t - L"-



92/+R /4Sko'RTE
Tana/tatrl

e sopoitT rőnT E
Lábatkn

C0l4 B koRTE
{zacla

Cutfo12 r<önT E
H ea,-h ol s "r1,tv

.,,:y
'-r7l

L13

a



)RrE K

l arnol1

Arto77o.'cl

M

( .,

\

/

Marcalt{-

L,A

1í.{-l;
)r.q§*.*

.1í'l-' -_

.a - t í
l -/ ^l,.- ,\,"1/ -

,'i / _



TcutM-{.G) komr'k

ó//

1l] o :-,-
\

u

let

|Yat,rau

ftatra,a

'íu'

'''l:

113'



f,-r),/r
! a L a,{aar1 Lfr)V-

t-

,o 0 /ví l lv - /! t' l 0 R7 E k

j'",n,*l""T

-r"toóá-n7a (P. r7,orl,, ))

llC

--/í,.},1,'/',
f,jt,1 //.;

;;k+

l,\ \\/ nó)5'
,\o - 14,,l oo ooY',

&.r
/b". 

'-.

Y,, &,uiX E
- 

,l-:|



Tu e rl<cRTE
119'617 r rj r

41.



1j1,.(

6,rőru!iloluíi

Gp |+E R

bo1^o

{3akt"asű/3s

{8

ű/d "

n' llt",
,f

,,.''§



?Arvlut uyaki'
#a* *.n

P:*
,?1l44,L 1

* 
^ 

l-r.,
fo L-u<

-) r

11qr PJ*7

l+ E'BE'R róat e

t a Lal"árhá71

L/,-u',-l
Lü y4-*1_<,\

lrq| 4.1
-LLQ

l+-E'BElR l1oR-rE
?e'.s

,i
I

41

,i

,],\',
1/l / ,



Líbat{"^
l H nR ÁőqTE

lába.ttaa

5o



íöd;,q,j

L

:;TVA/V
lz n tz -íE
l\Ul \ l ,-

í.l

1ls 37EG FÚl<0/<TL

\'.. 
,\^

./\

-l '-l'lt,

l(!,

L d óallo nLlO qa //c

< /,,,,
. :.',-!,.,r:.,<



l( ts lu,crz Iac Íta'+a
Aa og1oóc|

/

4frl B u7l(o : f,'S'

I
(i

!y

ll

Lo'/o"t{orc

r a 52L{r

fz

/:-

\ü
I
\,.

fr_)

), -/



ll

l( 7RAl bu?lls"
u

-/Lsopat<

í3

,, t}
. h-íy:-

il



|, 
14 oR l+/

11 \\
5zl=Gt{-L

Nes?me L3

l-.
lvl EvE§ KORTE

Váce7res

s4

,i\}'\.-j,,l v -

n},r



/Vect3p

Va szar

4,> / -L/ras2rú

E t7e/<

yJ-

\Lj.



(aszta
Ma77tarcsa

llpGy §zEGTú ro'RTE

7őrő/<bá/r',"t

NYH'R: aERcnfu0

-f,\

.-:,,, 
,, 7/

/ l,//

Csornc.

lé

\l

-e



VVB'R| Lu?ZA

Taóa/ /

,_,,_..' H e'clt, uár, koLx E- ,tt_ 24.

^NVpRl MfrCs/(//Tl

ü

R"l7 E_ a 23-/1 e'o1e t ,rá| 51

?ál;

,/-. ,

_-L.

-i

- , -LÁ y/
,?,(

\UJ



!l
l

,)ő*lio

áL"tL-n

/,a og7",Ócl

\

C 5fr'sz€'R

o/t.fl

tíszt rúcp,

/l , - ul/-tcn'ttrot(,

ui/r,,;l
í8

Ill/,t*f

/



A

Z a.laháshci11
|l

asu PlROS

+ e77t ,itsá/

, l -.'

a*m anbtl R

r3

r.li 
.

(

,i

t_- -.Zq" :

_1

/:



T át3

?p'ryt rtRosBztü'"

4).l.rlll s l.h a ror
( t<;r" 8.)

6o



?lROsBtrLu

Csorna
Va!

ft6fw*n

ffaLLrar1

l*attan
C1

'/ '/

4 ,{ /l



,t§

2sáméJk
Lábattan

PlRos 
^Jlpl<,+§\'

7-ő/<

N?i t
l\, 

"

Jü,\t

Q cx <, nel7 6L

?of )+

,, 
\\

:1!i-
'r1-)- )



[ 'tl

lI
r1

/\/l
\i'

Ma 
7 xtarcsa

9nRC.R

z a Lo/ra', l,áx7

MYA l< 4 §\'

Vac.xre s

ea

' | ,}, \

\ -7\

,ü'

T-t



§zut d"/tpú'spő/<i

,/

V á, szentldszlJ

Vtce7 reS

{',

, {t t

Sn'RcR Nypl<p s

\\
\\ \



i- - --

/ =,

ízata§, ?itycrcz.f tz.

(+á,r,,íatn*í/)

SO'ZO' t<O-R'I E (, { "zá )

l0 ^-,!2 &Lalü l't tqet52er 4.
'( Áopr^^rit )'|6ait)Totl<asy'a, h,'olná,(_

,'l))

[li
|.:,7

)/:,t/
-(,í

1:

l'| 
.

-\
.:



(l
s ozo /z,o RTE

,, c seme7co
(ro,|a^,/^)

66

l]
ll

ll_



11ata(a

sőzőuoarr

\-

to4o

§z.r,ra s l<en o1

t

6+

-\



) re l na!)

ltr

:

)B

(?"

soZ

lleme-nd o l(a|r a
(,

o

9z c, .l oy'i},, Te l ső s,r

6V



hásha'x7

Tu'sk?s kORlE

21oéc( §"i;tolta)

H e77hrí/s a l

{s

úr',
':l

I
/u^



Vdr"xr.,

9zel" sLe

VE'R E5 tlORTE

11er,,r-tu lu
v J ' 7o

..ú,

-',ff ''--

2,

,/\//\.\

t'\-/}l1,/

l/, l,1l



zőio ptMDOLAlft

§z"* éath,/1 _ 0/a /

Cl7ó'./odan"'r

fll
H e'de r rdr

14



7 RBE,R0

Hdclerrár

VóRó§ l<óarr
- r l]lra/ oT

í 
^',1garqot v-asl l\ / -J

VOADS l1oB75
lralat

/^, 4 
"\l l',ra! úa! ( ), -./

Sn'Ren

É"t,

l!il
'|/

td óitlan



taőtT2a

(fuqo,Jl)



§ noto lt;,te
,,|,-./\

/,fc Ln+ő:)of ) /

,4q



Ara

:l"'.",

(sae")



^I l , | 0

fl r pdfaL ero'
|..i

[-r;yrro^4o ..1\
\J/

1é



P; p6,ff"+*
(r 

^,,)



Bipd,,o{, "i*
(pű{r".)

78



i1, pj,ra / "i!,
(-r; l,)



P,sr+."1 /tö'r
!

Q "'ó"íb")
8o



flst*.,1 /.r,j'rÍe

(Pá*?)

?l



Borro l4ö-i.

Cr.rtt)



a?( P 
l ros

{Hor+u") P3



G /i]JTÓLAP

,1 y'l"
,lOQq( alIo(belL.|l ( |

(n"a)



(P"^"a +)

8í

"ffősÁeLá"



3,'.

ll &rrrlte; pitJlt"
( 8 i"t,)

3e



Pt.rlrei pirJ{t.
ttl, e, r.)Lí./

8+

l

í
l



j.:'

Cl+, ouls',-te
[lUor,.oro r/\, v\l ,/

88



[,tt,őu {ríe

83
(.cru,l")



Cou6lőrte
(n^d")

3a



, l--
L u ltot tzor

(ttllaá'f,"



/^, l l -- --I
L S "pDrT lpt (e

fta6"th)
qL



^ ' 
l ,,' \\ l l ,/

,, Qouit"-('e (r k3,1tlt

(r,tu\ar-r, ,, )

q?



íf l', ''i../,l
,,)uW, A.4' ? lf uorlc/(

9lí

(rluo,"'1)





u-{eDr^
'\)

Il

(a u d",tr1,
9c

,-.:..



q)^

{é t" lt

Ír,+)

-)

out?,*
.,r')^-

_--

0



fr,l'
,, ])ou,liaje k

(r;t,;

IlorTe lL



S t ot7Jra<

{;,""'7,
,,qr't) \

lhto5,
;scL

,',u;{, ,

"íJ elt)

;, l
u|t rl,,

u
f .!"',

)oatn-
-l, a.

) lD_!í oL.

€3

(U ot no^,



1ao

,!ouin
l (,

le llo,Te !,

t-++\0,L lq)



CYŰlTÓLAP

-t^xr,lz;'rte 
,

(líeck t oá t)



0 ofr,',
( lt,t^l),4oz



Cl nke'n
(íp,,;4, 6q

403



Qahi, / \(t,le't+,,tt)

l..t '
407



l

ltldr.-tt*
,,n6,Ifaht

40(



llor'tc
/Va4 )

4oe



.1
lr) r

e órr l|otk
1+. k/,a,4d3x)

4o+



fil
J har l,L

[Ll r le
(/;ó"tbu)

4o€



Js l úah
,,.'..

/{o'Clo

Iu;ie
(4

.lo 3



^-Jr']' / ^ l -' l '- tJJJ tu QvL lLor(<
(lr'au ua|

.,,1,1o



ott,: 11

't"^;
( (tt 

_ 
s+.r1,

(!; bat
.1,( 4



CYŰ|l ÓLAl,

ll is s+rq!ú ll
(6al}ti4)

11 1-

,.. : ,] 'l..]]:|+ ,1

i* i. ..u"..-,1.:i l,i
, . ],'l" r , ] : :



cb;Ál1orai
(Cr"r"L)

5
'Lí t-J-



4,| tJ r
-K<:rQ( fl {,.t *,/: c

|l ' V- >
,\

( Po,ua+)

4/| 7



oIQ,;

,44 {(léac, ,;ít)



ír\
ü+ú,cr,,11_o,q; 6

(PJt+t--)

ü
z,l L



l r _ \l

,,'Jlora[ óq+C c
/- /1 , \( Ne'cs1

44?



.1.1t



SÉfrt"l§j ,' l,{&,",; / 
^let+une 

Lq(-Y,

,. Jlorol' -C+esJ

fu,q

t



,,X(oraI tte5fuo"
(cu^o diru,r) 4Lo



ltérc, lt
(Tot1



lV,é+es

/v a, ,r,r"r)Ltr,l

l .. -1llor (c



MciciLct
(l"l^t^árl^{tr)

41-3

l

L-



d6tlt a
( pd,*t1



|'lar;ko \

& "x1",'/)
4tí



/ 1, 1 " J
§+elfu.ltor l<
PuUdT\

haqx

,t2 6



CYUJ Í OLAP



(;YU l i 0LAP

^
,,/Vild" |tj1

(ra óa_i 9
4L€



/Lg

-t+^\
t;)

lr,lvharl



]

^/ 
l l \

/Vtr ar, 
:,",l+o,

t (4 rpé s1

43c



1,o,?,V 
'., 
an nlau l

t!,/1r'7_r,,;d)
43 4

YB.._\
'', 

.,, ]-. i':;
, ,. ":i ]j] . ]l. ]., 1

:'Y.u/

;,'l

-1 (.I



CsQl+aí
/'l t 

'(/ .] o""

u

0s+i

{h)
431^



cYUIToLAP



\

\ 3,\

)szi p iror
/. I l-,t\

(0 * ,,u anó c. t|



l/

2s+i p irc: r
(ne"r1kát,ci t)

43f-



,,?a+rri
.V t l|,|\

P trOS 0€tLl

436



n, l l,"
,,i'ttrc{bC(a

/'^ ]/ < +?L44 e ^9e )L.-- v ,/ 4 3x,



,,?irorór(ü"
( /"3)

A38



, l0||
'lJiros (,e k 

'
(láh,tl-)

43q



1] A l (/ l\

,,Pl tclbe üt
@u^afű|



Aq^

?i ,,, wtlctl2^r"
-J

(l;t.)



Io( nL,rl Lo r

ft, a *\:t,1
,?i



,,'Plros nqafu<"
,<J

(1;ó"tha )

4uj



/)l / |\

,, )alqd nqalla,
l v\

(,+ tsJ;i, 1



4Llí

Clí

(/" í€ít I



, 
'r:a,! 

n;raLas
(l úCeJr<l)

,lh 6



/\
ttl,Lla lla§

lk L"isl )vY)

.\aruc,"-V

. (,t,r" t a

l\?



,, §a,?^ ryolu,i'
(*-r*u.)

l48



)\q



?i ,o, uu,
a,,/ J,l \

7 7 Qaa (La L,)

4?o



l ..J
l(ol,(a,
- I1a-to't llaá

otr-os
)

§ Ja' L( r lIo



|y'..-,,..-J/.\
V oloí kor(e (| )

(Prr,^1cs)
lí2



' /,1 l / , -. -L
.\ o;*l/<or [e

\

&otr{. -|ibrrrr+<)
z{1



.s

")
4Y\

, ,ló.Ol] L(-

,tctsas
§d+,

(o,(§



/, | | l ..J
J oTa llor L€

(l+at"{d, Pilltr-t +cr)
,4(r



r,1 I I t -, J
JaLölLorLe

f*o,,orlrr,,, d)

,/fl



/''-\ [ |, " J} oxolLorU<_
(tt"lxhá'ká)

l,.*



,,'-> | t,"J
) otolLorL?

&,1ltn;tká )



cYÚlTótAP



n' ' .. --l_

,) oaoltot( e

(, á l rrr.,", ?i a1o, ", " )
ft;*,l"/7zl,tt)

43



1

LL-la,,-J L l ,, ,I
l - .. l]' l1-,\' ba llell eIoL()

(!_oo3. ,t,,,3aYíJ

, /,\ r /r.. J
._\o+o ltor(e



Il-.-L
otol/o4e

(,át,;*+; {ar_lns/,:,
h,anű) tét



O' Ir..{

=\o+"o/zotIea n In l \
(,, Gbet"7i)

,,t é t-



/)I /, -. _L
J o+o/lor te

(, rrr^.1"



l
t

/,1 l l/ .. -L
J o?ó llotrc

(tt. Pigrr,,
/ í) . t\| n
(qro|laq -b.

+rr)
t.)

,té!



-öillő.te(S+. P;tqrr-lt r)
i aJ't[t" j,_ 

3 i t,","ő,L;:;;,.;; , ,)
l {t-/\(

\'-r,,, 
___-,"'



l l l-,J
lr. s/ee e llorLe

(tt,l7t^ár",:t)

466



(rárr5r")
/(T

l -,J
re l |ork



|/e.'tes

.lL8



|'| /.'-
Vele s lbpLe
fr+J"rl.)

46q



/--Jl / ] 1, l ^Ver<-| llcr[(
il a'ó"il"u,)

4+o



? abdrü
"\

, +edt r)ar)
4+4



ólC lL,La5o{oln6

(v,^ao)

4+ 2-



Zötl fua3r/,"(^a
/-, ..t \( ( ot<1

1+ J



? rr(tl /(( o qilol, 
^/r.r!rloo() r"'r)

ltl I



' ill,.asd,ol nq
,,lus h! r,4)

(,l
'1ar

cl
(.ro

o-Tt



Guz "b)

/'l
,:/.r,7,./,/,/,r'

/,

|QrePeai culror



(rr, é)

Y,
/,,,,,/.,,



L ,/]
lr a"le O,-- ll

\

Pr^őVi .4 r' llóf"

.,|+*



/- ,/)
Vltr," /

4r
l (írt(,

(?o^oáx
panuoaCca

?rm-
- üur,rir; *_ ,a,d)

1+3



i7(0

T. / lL
,l ,"lratOe Ut ga clto7

/t,, , f a.., ,
( t<o1ozs Jar- {5c.l< lt

u.ql.e!\
ra iLa



@q4l)

-T'

r 1.1 l
r azrl/eJ e

(lega,!1r-l)



,/ ,-\|- .// j

) =91(O/

ba ltr+or
Paű.{.árl,{77) z8z_

t/i\z



L 17(b l

(l oor, t,rt- 2x.)
W'l lrlt.,c pYr 

^,,ica1|'rt?Pu(Á.,' ilrr, lr, r, .f ;' slo'sl a', *,tr.v,) au



CYŰlTÓu!P

E7lleÖ l.!l /

48\

?r1' ,, 9 wto l.tat í7u uql F {: Pü
-f ",\í1 el l ( h c|rc. í " ?,/+ó 

/' 
" t I,{ e )



\

\
!

,,:, oi norq
'(_lzrnleu4,t

/r,,ié)



'".)

'a .-"wff§í§-
lJqru, PQh^oL/, 

," (a aY 
,",fuu,,,(r.^ea T Í^PC

1i?.!,

irr'tlr7tt l)e'csiq)
tpet?iu.\ie(.

7,



Ger!)

furu s r.xL4,.ohlcoL

({+enTerlre T?;|rri)
TERpo

48?



Gw,l)

'"-a ' -'

:t':#

488

\ ,| -l
n i,;a L'( t- a l - otieL"Tal,'r

"f. co^o[;,ut*ta -rcRPÖ

(Sz.Űu,rrlr., lJ e"si,l- Pet1in)



'Pqrus nioali, uoo otiea,
1ol''ie ( srhiléerrz,hl1na T. 

t
(ro^,a+ , lt ir l<an 

"' 
L i a)



üq-r, olieh-

,/Eo.,/l)

ttrQlt §

wnlet"drc,
!4s bo|c|o1tanxa\

+áLis /. ,Óe,sg"zl<iana 
.,

TeRpo
(s

Áqa



Geű)
l)qsur 7ilalir üal. oTttu-
{1is {. do^"éiolleT\RPC

(Szrn|eudre,' u,rbotrlelta n7)

4,1,4



rt,_s wiralt,9 oar.

talie TERPó
orieh-

(ít ttleuclr, \
Cstrcsrullru" )CV)

,1 f}
|-:-

,:,-
,]:

lq L

Z
G1?



] ],,,. t. \)

p.ij A ?i.,/

Pap körte

Ószi piros

Avranchesijó l,ujza

vilmos körtc

Ószi ftigc

Usz] plIo§

twÉ 4

kielícr körte

Vilnlos kört9

Bacsa köne

,1q3

l/

,'.:.';}{



G
i13

=

a

e1.

i:fe-§

|q,



Ihar körtc

AssZony körte

Leves körte

ószi csriszrir

citromkörte

Zöld Magdolna

41í



)o Aryá\,al érő

..Korai búZás"

* :;;;.';.:,,-,
A,í-,-,'.:

Kis szcglűkörtc

Arató körte

bl. tttt. tí.
?.n0r? (!
lca. co

Zöld Magdolna
1po3. vti,

/)a Zo
ooJ
y'.t o:lal/ /,t

Kis szcgflikörte,
latattani

,.Piros nyakas"

ószi császór
Kongrcssztrs erlIéke
.,ólc5Kel ]rlrol\
Clcoo ke.l1.1rr.-

Vilmos körte ,
Erdei vijköftc Y

ká]mán körte

Nácika
Hardy vajkörte
IstYán köfie
citrom köftc

pqr+ ra, 3.:,-3

Asszonv köíte] ,
..Nyari ru;ru"//9Ú

^-



Alabitka

2 |0D3. vx.

aőnö1
[,t,*^'1

I

k

uaJ. u/,

Pox.d\

iGüől&,
Ull, l Q

tl;t "r l.
,Rir nÚ:l

Istviin kiiúe
(=vörös k.)

,,Korai szegfli"

Kis szeglúkörte

Pl ru: 1lnnoni.,u,
TFRP()

,.lagy szcgh'rköIte

si:s cö

/í',i
0",,.,/|,,

.l a?



Árpával érő

,,Korai buzrás]'

.,Korai búzás"

lqe
l



,,István köIte"
(vi'rös k,)

Nácika

,,Korai búzás"

,4Sq



100( /x,2+
H aru4p

P,ahp1.. D.

,,Domin-féle" köTte

véres köíe

2oo

Só2ókörte

l



Z
'
Asszony körte

,L

Fügekörte

cilíomkörte

,,Bagi pirosbelú''

Clapp kcdvcltjc

,,álsózó"

sózóköíte

Bosc kobak

xol

F:rií



i:

lL,

,,álsóZó''

,,ásózó"

Bosc kobak

Pttlts pnltntlric,tt
TERPo

Ószi piros

Sózóköfie

Favrené

Ószi fiige

Ószi piros

Sózoköfie

P}tLLs pl},dster

István körte
(:Vörijs k,)

2aL

--,

hd,
l, .f ,, /.
'.,,../ a

r-q ,rrc 
^ 

.

l,,- }t
l} iry

1,+r

l. fr

[ftn,J,,,ilj r-t

^l



Nácika

4

,,Pátyi pirosbclú"

\ácika

lapp kedveltje

,Nyrni Lujza''

,.Bicskei pirók"

Csörgőalma

,,Bicsk9i pirók '

Nácika

Kis szegl'iiköfte

?

2o1

t
}

t1



,,Hatvani nyrári"

,.Bagi pirosbclü"

,,Pirosbelű"

Nácika

,,Nyári bergamott''

,,Pirosbelű"

,,Pirosbelú" fiák
Balogtmyom

'44

'/

lo7

*_,_a-.,,

orr7á , a4



,,Korai szegfii''
fotó; Tóth Emó

,,Korai szegfii"
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,NyIári Lujza '

,,Nyári Lujza"

István körtc
(=vörös k,)

Nyári nige

Ihar körie
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Hébér köfie

Nácika

,,Pirosbelú"

,,Nyári Lujza"

lstván köítc
(=Vörös k.)

Zabérő

,,Korai bitzás"

Aráhitka 7
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Ihar körte
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,,Kerepcsi cukor"

,,Nyári Luj za"
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István kijrte
(=vörijs k,)

,,Pomázi csikos"
(vasvái-Bem ü. sarok)
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,,Srirga nyakas"
(,,Nagy hébér")

véres körte
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,,Piros nyakas"

Nag}, sze8tükörte

,,Piros nyakas"

citromkörte

,,Bicskei pirók"
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Nagy szegflikörte
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Arató köfte

.,Bicskci pirók"

Náciku

,,Sárga nyakas"

Aíató köllc

AJabitka

,,Sága nyakas"
(.Nag), hébér")

lst\,ál körte
(:vörös k.)

Mézcs körte

véres kórte
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véres körte
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lsl\ án köíte
(=Vörös k.)

Nácika

,,Piros belű''

,,Nyári belgamott"

,,Pirosóe]ű"
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,Játyi pirosbelú"

Asszony körte
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Gahér Arabitka
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,,Srirga nyakas"
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,,Pátyi pilosbelű"

Clapp kedveltje

Pyfus mag.,arícc|
TERPo

(sára Jínoski])

Bosc kobak

Dr, Terpó András
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Pyíus pyfaster
(őszi lombszíneződés)

p.rrtts mohticsyana- 
rÉnpd
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Nem tudom szilva

Kökényszilvának tartják, b* ."i.o.l"u"I *- ko"kded (Terpó i9?4/188),

Csörgőalma (korai, édes, i]Iatos, sarjképzö)
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Jú]ius augu5ztu5 szeptember
Arabitka
Arató köfte
ÁrpáValero
fuszony körte
Bacsa körte

,,Bagip rósbe ű"

,,Bic5keipirók"
citromkörte
combkörte
cukorkörte
csoportköne
A,,Dom]n,fé e" kd.ték
Fűgekörte
Gahér

,,Hatvaninyári"
Hébér kőrte
lhar körte
lstván kö.te
Kis szegíűkörte
,,Korai|rúrás"
,,Koraiszegfú"
Mézes körte
Nácika
Nagy 5ze8fűkörte
Nyári Bergamott
,,NyáriL!rjza"
NVárin,.ac5kaiei
őszi császár
ó§z fuge

Ószi piros

,,Pátyipirosbe ú"

,,Pjrosbelű"

,,Pomáz] csikcí'
,,sárga n./akas"

sárga Vaj
sózókört:
Tú5ké5 kdrte
Véres köÉe
Zahélő
Zö d Magdoina
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NAGYsÁG (tájékoztató jelleg8el)

apro kics kóZepe5 nagV
Arabitka +

Arátó kórte

Asszony körte
8ac§a körte
,,Bagipiro5be|ú"
,,Bicskei pirók"
citromkórte +

combkörte
cukorkórte +

csoportkörte
A,,Domin fé e" korté k
Fügekorie
Gahér +

Hatvaninyá.i"
Hébér kórte
lhá r körte
JstVán körte
Kis s2egfűkörte

,,Korai búzás"

,,Korai5Zegfű"
Mézes körte
Nácika
NagY szegfúkcrte
NyáriBergarnott
,,Nyári LL]jze"

Nyárimac5kafej
u5zlcsaszar
o5z luge
Ószipiros +

,,PátVipi osbe ű" +

,,Pi.osbejú"

,,Pomá2i.síko5'' +

,,sárga n,,,akaj" +

sár8a Vas

sózókörre
Tü5ké5 kórte
Vére5 kóii:
zabéú
Zöld Magdoina



Ácste5zér (1)

Aka (2)

Alcsútdoboz (2)

A.pas lll
Bag (2)

Bajna (2)

Bajót (7)

Bakonyszentkirály (2)

Bakonyszombathely (1)

Ba atons2ő ős i1)

Ba]ogunyom (1)

Bicske (3)

Bő5zénfa (1)

Budapest (1)

csesznek (1)

csép (1)

csomád {] )

csopak {1)

csorna (3)

Dömös (1)

Dömsód (1)

Dunabogdány {1)

Ecser (1j

Enese (1)

Erdőkertes l1j

Etyek (1)

Farkasfa 12]

Fót (4J

Füzesabory ilr
Gödölló í7)
Gyerm€iy i:,
6yöngyösfalu 11]

Gyórlad3,i.r (1)

Győrújll . i1
Haszn05 i;]
Hat,ja n 1]

Héde.;.,:'
i.egyfal,-: l1
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HELYsÉGEK (mintaVételek száma)

Hévízgyórk (4)

lklad (1)

]áno5halma (1)

Katafa (3)

Káptalanfüred (1)

Kemendollár (2)

Kerepes (1)

KoZárm s eny (1)

Lábátlan (20)

Mar.altó (3)

Mogyoród (7)

Nagynrizdó (1)

Nagytarcsa (5)

Neszméiy (2)

Nyúl {1)

olad (szombathely, 1)

ozmánbük (1)

Őrbottyán (1)

Órkény (1)

Páli (2)

Pásztó (5)

Páty (3)

Péce] (1]

Pécs (2)

iel (i)
Pilismarót (3)

Pomáz (9)

qábacsanak (1)

iavazc (2}

Réde (1)

Sooor (1]

sZada (11)

SZaiafő (5)

s]e.,/askend {3)

jze]e5Ie \ij
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jzent ásZ]ó {1)
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Tárnok (1)

Tárnokréti (1)

Tát {1)

Tatabánya (2)

rét (2)

Tihany (1)

Tök (6)

Törökbá int (2)

Vácegres (5)

Vácszent ászló (1)

Vác (2)

Valkó {1)

Vámosgyórk (1)

Vasegerszeg (1)

Vaszar (2)

VeszprémVarsány (3)

Visegrád (1)

Za]acséb (1)

Za]ahá5hágy (7)

Zsámbék (1)

Sorrend:

Lábatlan (20)

szada (11]

SZ_"ntend.e (10)

Hédervár (9)

Pomáz (9)

Bajót (7)

cödöl ő (7r

Mogyo.ód (7)

Pásztó 17)

Za |aháshágy (7)

Hegyrá15: i i6j
TöK i5)

lá..g,= :,'i

Neg,y,,iri:5a ];]
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