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A szegedi, talán országos közgazdasági érdekeknek vél-

tünk eleget tenni akkor, a midőn a fűszerek között világ-

szerte elterjedő szegedi paprikát útjában nemcsak figye-

lemmel kisérjük, de egyszersmind az oknélkül való gya-

núsításoktól megvédeni törekszünk. Hisz nem egyszer 

anélkül, hogy hamisítás szempontjából valójában rászolgált 

volna, a közönség a forgalmi paprikát gyanús szemmel nézi; 

gyanúsnak véli, ha a szine szép piros, ha halvány; gyanús, 

ha ize erős, ha gyenge. Az ilynemű gyanúsításokon nincs 

mit csudálkozni, mert még hazánkban is egyes szakembe-

rek, nem ösmerve fajtáit és kikészítésének a módjait, nem 

egyszer tévesen ítélik meg; pedig a valódi szegedi paprika 

a bors é3 egyéb világforgalmi fűszerek között a becsüle-

tességet képviseli. Ha mindezekhez hozzászámítjuk az itteni 

nemesitett paprika fajának, a törzsgyökeres magyar csalá-

dok százai által való gondos..és kellő szakértelemmel való 

megmunkáltatását: ugy méltán megérdemli, hogy a szegedi 
paprika a világ piacain kivívott első helyét megtartsa. 

Midőn a jelen munka szük keretében ösmertetjük a 

paprikatermelésnek mezőgazdasági és kereskedelmi szem-

pontokból való kezelését és tüzetesebben foglalkozunk annak 

hatósági uton való ellenőrzésével és vegyvizsgálati mód-

szereivel: önkéntelenül is jól esik rámutatnunk, hogy a 

tiszta, törzsgyökeres magyar nép a belterjes, okszerű gaz-

dálkodás rendszerétől nemhogy nem idegenkedik, de sőt 

rátermettségét épp a fentiekben igazolni is tudja. Egy-



szersmind élő példa gyanánt, tanúbizonyságát adja annak, 
hogy hazánk drága földjét mint kell megbecsülni és a 
sirig szeretini. 

E nép becsületes munkáját volt szándékunk a jelen 
müvecskében minden irányban megösmertetni, méltatni, 
útjában kisérni és megvédeni. Vajha elérnők célunkat és 
az érdeklődő közönség <ez úttörő munkánkat oly megelége-
déssel fogadná, amily szeretettel foglalkoztunk vele. 

A könyvnek a paprika hamisítása és elemzésére vonat-
kozó részét Csonka Ferenc áll. főreálisk. tanár, Szeged város 
tápszervizsgáló intézetének vegyésze, a közgazdasági és 
kereskedelmi részét pedig Váradi Géza felsőkereskedelmi 
isk. tanár irta. 

A közönség, vagy illetékes szakkörök részéről esetleg 
jövő szives útmutatásokat, a miként a jelen kiadásban, ugy 
e mü remélhető második kiadásában is köszönettel fogjuk 
értékesiteni. 

Szeged-Besztercebánya, 1905. november havában. 

A szerzőké 



A szegedi papr ika és a szegedi pap r ikake reskede lem. 

1. fi paprikáról általában. 

A paprika és a bors. — A paprika előnye a bors felett. 
A Duna és Tisza völgyében, a Kárpátok láncolatától az 

Adriai tengerig, egy husz millióra menő nép nemzeti fűszere: 
a paprika. 

Honfoglaló Árpád népe, a magyar nemzet ez. E nemzet 

olyannyira sajátságossá tette eledeleit a paprikával és any-

nyira összeforrott a paprika élvezete a magyar néppel, hogy 

— mint Tömörkény István, jeles szegedi iró irja — való-

ságos nemzeti eledelünkké vált; — a külföldön is gyakran 

tesznek a paprikás magyarokról emlitést, melylyel a ma-

gyar nemzet kiváló erélyét és hősi bátorságát szokták jel-

képezni. 

Az olvasó bizonyára csodálkozni fog, hogy Magyar-

országon a paprika általános élvezete a XIX. századra esik. 

Azelőtt a bors vitte a vezető szerepet. Érdekesnek látszik 

annak megvitatása, vájjon miért mellőzte a magyar nép 

a borsot s miért tért át a paprika élvezetére? Erre köny-

nyü a felelet. Mert a paprika sokkal nemesebb és értékesebb 
fűszer, élvezete a szervezetre nemcsak előnyös, de sok 

esetben szükséges is, továbbá, mert a paprikában foglalt 

capsicin, az emésztésre a képzelhető legjobb hatással van. 

Ezt a véleményt hangoztatja egy hazánkban tanulmány-

utat tevő, előkelő német mágnás, Hoffmannsegg gróf is*, 

* Húgához intézett levelei az „Olcsó Könyvtár"-ban jelented meg 

231. szám alatt. 



ki természettudós lévén, 1793—94-ben Magyarországban 

utazgatott és Szabadkáról a következőket irja: »Itt mindig 

a legkellemesebb volt előttem egy magyar nemzeti étel, 

Jms paprikával, mely igen pompásan izlett és igen egészsé-
gesnek kell lennie, mert habár este elég sokat ettem, mégis 

legkevésbé sem ártott meg; másféle húsból nem lett volna 

szabad ennyit ennem.« Hoffmannsegg gróf több mint száz 

év előtti nézetét azóta tudományosan is bebizonyították. 

Kitűnt ugyanis, hogy a zsiros, tehát nehezen emészthető 

húsban levő megaludt fehérnye legjobb oldószere a paprika, 

melylyel az oldott állapotba hozott zsiros hust, vagyis a 

benne foglalt fehérnyét, még a gyenge gyomor is megemész-

teni képes. A paprika ezen kedvező hatása az oka, hogy a 

különben nehezen emészthető kövérebb hust és zsiros sza-

lonnát, oly előszeretettel paprikázzák szegedi eljárás sze-

rint Magyarországon, sőt már a külföldön is. 

De egy más, hasonlóan fontos oka is volt a magyar 

népnek, hogy a borsot mellőzze. Tudvalevő, hogy népünk 

nagy mérvben foglalkozik állattenyésztéssel. Az állatoknak 

szánt táplálék egy részét az annak idején borssal készített 

ételmaradék képezte, mely borsos tápláléktól azonban külö-

nös jelenségeket vettek észre. Régi feljegyzések arról tanús-

kodnak ugyanis (Lásd a Magyar Lexicon »Bors« fejezetét), 

hogy a borstól a sertések és más házi állatok elhullanak, 
A borsnak ezen mérgező hatását a benne rejlő piperin nevii 

alkaloida okozza, s igy bizonyára ez is egy döntő ok volt, 

hogy a magyar nép a borsot mellőzve, a paprika élveze-

tére térjen át. 

Történeti visszapillantás. Magáról a paprika termesz-

téséről és első használati idejéről biztos adataink nincsenek. 

Hogy azonban a XVIII. században már termesztették Szege-

den a paprikát, erről több — e korból fenmaradt — írás-

beli feljegyzések tanúskodnak. így Franyő Rajmond szeged-

felsővárosi piarista számadási könyvében 1748. oki. 5, 
kelettel a következők olvashatók: Pro Paprika 4 kr. — 
Tapolcsányi Gergely rektor 1758. junius 3-án ezt irja: 

Pro plánt is Papricae 6 kr. — Klotz Bálint rektor 1786-ban 



ezt a feljegyzést hagyta hátra: Paprikás hus 15 kr. — 
Csapó József, 1775-ben megjelent Vj Füves és virágos 
magyar kert cimü könyvében ezeket irja: »A paprikát (török 

bors, kerti bors) kertekben termesztik és piros, hosszú gyü-

möltseit a paraszt emberek porrá törik és eledeleiket avval 

borsozzák. Paprikát jó szóért kaphat üt is, ott is, akinek 

szüksége van itt«. — Klein Mihály, 1778-ban megjelent 

Sammlung merkwürdigster Natur Seltenheiten des Königrei-
ches Ungarn (»Ä magyar királyság legcsodálatosabb ter-

mészeti ritkaságainak gyűjteménye«) cimü munkájában azt 

irja a paprikáról, hogy az »sok kertben mindenfelé ösme-

retes az országban«. 

Valószinü, hogy a paprikát a török hódoltság korában 

ismerte meg a magyar nép, mit némileg az is bizonyít, 

hogy a paprikát ezen időben török bors néven ismerték. 

A magyar irodalomban Szenei Molnár Albert volt az 

eise, ki a »török bors« elnevezést 1604-ben megjelent szó-

tárában legelőször emliti. Utána Csapó tesz róla említést 

1775-ben, török bors, kerti bors, paprika nevek alatt. 

Szakácskönyveink a paprikának füszerül való haszná-

latáról a XIX. század elején tesznek emlitést. Ennek okát 

abban kereshetjük, hogy szakácskönyveink nagyuraink ré-

szére készültek. A régi, előkelő táblabirás világban a pap-

rikát, mint afféle »parasztnak való« fűszert, lenézték s 

ezért soha le sem irták. Csak lassan, észrevétlenül, mint-

egy lopva, hóditott tért a magyar urak konyháján is, mig 

végre a só és bors mellett, a porrá tört paprika is a teri-

tett asztalra került. Kiváló növényhistorikusaink: Alföldi 

Flati Károly és Rodiczky Jenő véleménye ez; olvashatjuk 

Tóth Béla Magyar ritkaságok cimü müvében. — Tóth szerint 

a paprikát, mint török borsot, a magyar nép soha nem 

ösmerte. Tóth Bélának ugyanis az a véleménye, hogy a 

¿öröfc-jelzős szavak oly tárgyak és dolgok megnevezésére 

szolgáltak, melyek tulajdonképpen tengeren jöttek. 

Vagyis: a paprika is más, meg a török bors is más 

é|s a paprika mellett a török bors felemlitése mintegy magya-

rázatul szolgál. Ezt a paprika név eredetével is bizonyi-
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tani véli Tóth, mert a paprika szó gyökere a szláv peprt 

mely azonos a latin piper: bors szóval; ebből lett a szláv 
kicsinyítő képzővel peperlce, piperka, peprika s paprika; 
e latin-szláv szóeredetből azt következteti Tóth Béla, 
hogy mi a paprikát nem a töröktől, hanem a délszlávoktól 
kaptuk. 

Abban igaza van Tóth-nak, hogy a paprika a délszlávok-

tól jutott hozzánk, de viszont az is valószínű, hogy a pap-

rika mellett emiitett »török bors« a paprikával azonos. Mert 

ha figyelembe vesszük, hogy 1604-ben a török hódoltság 

korában éltünk és a török a délszláv népek leigázásával jut-

hatott csak el hozzánk: a délszláv népek által termesztett 

paprikát a törökök is megkedvelvén, azt magukkal hozták 

és itt állandó letelepedésre gondolva, a paprikát termesz-

tették is. A magyar né^ a töröknél látta legelőször e növényt, 

tehát a »török« elnevezéssel látta el. S midőn a törököt 

kiüztük az országból, a paprika termesztése a rácok, bol-

gárok kezébe került, kik természetesen a saját nyelvükön 

megnevezve bocsátották a paprikát piacra s igy lehetett 

a „török bors"-ból előbb pepr, utóbb piperka, peprika s 

végül paprika. 

De megerősíti véleményünket a szegedi népélet egyik 

jeles ismerője, Kovács János is, ki a szegedi Dugonics-Tár-

saság által pályakoszoruzott Szeged és Népe (1901) cimü 

müvében Táplálkozás, élelem, ételek fejezete alatt, (199. 1.) 

következőket irja: Általánosságban előre kell bocsátanunk, 

hogy a szegedi népnek táplálkozásánál és ételeinél a török 
korszak ... ételeinek hatását tapasztaljuk, mely különösen 

a paprikás-husok készítésére vonatkozik; ez idegen hatás 

lassankint a nép minden rétegeihez elterjedt. 

Mindezekből tehát az tűnik ki, hogy a paprika a XVII. 

században hazánkban már ismeretes volt s bár általános 

használata nálunk csak később terjedt el, tény az, hogy a 

a paprikát a délszlávoktól kaptuk, mely értékes fűszer a 

törökök közvetítésével terjedt el Magyarországon s viszont 

a legújabb időkben a szegedi kereskedők révén az egész 

világon. 
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A paprika termesztése Szegeden. A paprika termeszté-

sének valóságos melegágya Szeged. Kellő szakértelem, jó 

talaj, .megfelelő időjárási viszonyok segítették elő azt a 

helyzetet, melylyel ma Szeged paprikájával oly világhírűvé 

emelkedett. Évenként átlag 3000 hold terület van Szegeden 

paprikával beültetve, mely területen 25—30,000 méter-

mázsa paprika terem. Mintegy kétezer család foglalkozik 

állandóan ezen nagymennyiségű paprika önálló termeszté-

sével; egy-egy családra igy 12—15 métermázsa jut, mely-

ből, ha csöves állapotban értékesiti, métermázsánként 

2—300 koronát, őrlött állapotban 320—480 koronát sze-

rezhet, ami 3—4 millió korona jövedelmet képvisel éven-

ként. És fokozódik) a szegedi paprikatermelés — irja Kulinyi 
Zsigmond, a szegedi keresk. és iparkamara volt nagynevű 

titkára, Szeged uj kora c. müvében, — mert fokozódik a 

kereslet is, főleg a megbízható terménykereskedő-cégeknél, 

melyek készleteiket a szegedi termelőktől és a szegedi pia-

eon vásárolják, nagy gonddal ügyelvén a jó minőségekre 

és a hamisitott áruk mellőzésére, melyek ellen nagy erélylyel 

jár el a városi hatóság is, hogy megvédje a szegedi paprika 

elösmert hitelét.* 

A talaj. A paprika termesztése, ha házilag kezelik, 

rendszerint kertekben történik. Nagyban, földeken űzik a 

paprika termesztését. Legalakalmasabbak erre az u. n. 

fekete homok-földek, melyek 60—70% homokot és 30—40% 

agyagot tartalmaznak. Szegeden általában szokásos a gabona-

termő földet paprikatermelőknek váltógazdaságra bérbeadni, 

nemcsak azért, mert ezek fizetik a legtöbb évi bért, hanem 

azért is, mert a paprikatermelésnél szükséges megmunká-

lás a föld termőképességét emeli, mint mondani szokás: 

a paprikatermelés felér a föld fél-trágyázásával. 

Az időjárási viszonyok kitűnően kedveznek a paprikának 

Szegeden. A paprika érésekor van a legnagyobb melegre 

• E téren Koczor János főkapitány-helyettes szinte félelmetes 

szigorral jár el. Aki egyszer az u. n. Koczor-biróság elé került, annak 

örökre elmegy a kedve a hamisítástól. 
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szüksége; az érés pedig augusztusra esik. Az időjárási kimu-

tatások szerint Szegeden az évi átlagos középhőmérséklet 

11*4 C°; legmelegebbet észleltek augusztusban: 39'2 C° 

Az augusztusi kedvező meleg időjárás nagy fontossággal bir 

tehát a paprika termesztésénél. 

A palánták ültetése. A paprika ültetését előbb a palánták 

tenyésztése előzi meg. Némely növény magvát ugyanis — 

közöttük van a paprika is — nem vethetjük ki közvetlenül 

a szabad földre, hanem melegágyakban, vagy egyéb védett 

helyeken palánták-ká neveljük és mint ilyeneket ültetjük 

ki azokat. 

Szegedi paprika-piac 

A paprika magvait március—áprilisban melegágyba 

vagy szobában tartott medencébe vetik s az ekként nevelt 

palántákat május hóban 50—60 cmnyi sorközben s egy-

mástól 30 cmnyire a szabad földbe ültetik. Ennek alapján 

egy katasztrális hold területre mintegy húszezer palánta 

jut, mely palántákhoz 3 kg. paprika-mag szükségeltetik! 

9—12 korona értékben. 

A palánták kiültetése az u. n. paprika-fúróval történik, 

melynek segélyével 10—15 cm. mélységű fészekbe két-három 



11 

kimu- szálat helyeznek el. Amennyiben a kiültetett paprikát ha-

"séklet marjában eső nem érné, ugy minden egyes fészek meg-
QO po .. 

öntözése által óvják meg a kiszáradástól. A termést nagy-

gal bir ban elősegíti a földnek gondozása, leginkább annak többszöri 

kapálása. 

-lánták 4 paprika érése. A paprika augusztus—szeptemberben 
n i s ~ szokott megérni. Az érésnek az a jele, hogy a paprika vörös 

ítlenül szint vesz fel. A gazdák ilyenkor megkezdik a paprika szedé-

védett sét. A kellően piros szinre érett hüvelyeket kosarakba rak-

tetjük ják és kocsin vagy egyéb alkalmatossággal a tanyaházak 

A hetivásárra paprikát szállító kocti. 

agyba udvarára szállítják. Itt a hüvelyeket szétterítik, a gazda 

nevelt családtagjai, valamint felfogadott asszonyok és leányok 
1 egy- körül ülik és füzérbe szedik. A füzér, ez az egység a szegediek 

lapján előtt. Vesznek 6 méter hosszú zsinórt; a paprika csumáját 

alánta keresztül szúrják s a zsinórra egymás mellé tömören rá-

ültetik} fűzik a paprikát. Ekkor a zsinór két végét összekötik s 

védettebb helyre felakasztva, megszárítják, 

'tenik, vaprika hozama holdanként nagyrészt az időjárási 

három viszonyoktól függ. Tapasztalt gazdák szerint, jó termés ide-



jén 200—250 füzér, közép terméskor 180—200, rossz ter-

méskor -30—80 füzér paprika terem. Ily füzér-paprika súlya 

8—10 kg. és ára a kereslet s kínálat viszonya szerint válta-

kozik. Ha jó a termés, a füzér paprikát 1.40—2 koronáért 

megkaphatjuk, közép terméskor 2—4 koronáért, rossz ter-

més idején — mint pl. 1904-ben is — 10—16 koronát 

fizettek füzérenként. Az egyes paprika-bokrokon 30—35 

hüvely is megterem, közepes terméskor 20—24, rossz ter-

més idején pedig alig néhány darab. 

Emeli a paprikaföld jövedelmezőségét azon körülmény 

is, hogy a palánták között zöldségféléket stb. termeszte-

nek a ¡gazdák, ugy hogy négy hold paprikaföld egy családnak, 

melyben két fiu is segítségére van a gazdának, 2800—3200 

korona bevételt biztosit évenként. így tehát a paprika 

holdanként 7—800 koronát jövedelmez. 

A paprika termesztése a szegedi kamara területén. Rend-

kívül jellemző a paprikatiermesztés elterjedésére nézve, 

hogy a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara területén, tehát 

Csongrád- és Bács-Bodrog megyékben, Szeged az egyetlen 

hely, mely a paprikatermesztésben vezet, n többi, ezen 

kamara területén fekvő városok és községekben úgyszól-

ván alig foglalkoznak a paprika termesztésével. Mig ugyanis 

1891-ben 1911,* 1895-ben 2311, 1896 ban 2390, addig jelen-

leg mintegy 3000 katasztrális holdra tehető a paprikával 

beültetett területek nagysága. Részletezve, következő az 

eredmény: 

Szeged szab. kir. városra jut . . 2630 hold =f 87.67 /o 

Csongrád megyére „ . . 79 „ = 2.63 „ 

Bács-Bodrog „ . . 291 „ = 9.70 „ 

Összesen 3000 hold = 100.00% 

* Lásd a Szegedi Kereskedelmi- ós Iparkamara évi jelentéseit. 



- II. fi paprika feldolgozása. 

A paprika szárítása. A paprikát, hogy kereskedelmi 

áruvá feldolgozhassák, szárítani kell. E szárításról már volt 

szó, hogy t. i. az érett paprikát füzérekbe rakják és leve-

gős helyen, u. n. természetes száritásnak vetik alá. Azonban 

a paprikát még sokkal hathatósabban is kell szárítani, hogy 

őrlésre alkalmas legyen. 

A mélyrehatóbb szárítást vagy kemencén, vagy — na-

gyobb üzemekben — száritókamarában eszközlik. 

A paprikának kemencén való szárítása akkép történik, 

hogy a felvágott paprikaszeleteket a kemencén addig 

szárítják, mig ez csontkemény ségüvé vált. Ezen eljárást ott 

használják, hol a paprika-por készítése a házi ipar kere-

tében történik. 

A száritókamarák fűtött helyiségek, melyekben a pap-

rikát állványokon teritik szét. Ha a paprika itt is csont-

keménységüvé vált, a fűtést beszüntetik. A száritókama-

rák előnye, hogy egyszerre nagy mennyiségű paprikát szá-

rítanak s igy a gyárban megszakítás nélkül lehet az üze-

met folytatni. 

Ezen mesterséges szárítási módoknál a paprika mintegy 

60%-ot vészit súlyából. 

A paprika régi szegedi feldolgozási módja. Régente a 

paprikát mozsarakban és küllőkben* dolgozták fel. A mo-

zsár az ismert háztartási eszköz, a küllő pedig oly egysze-

rűbb gépies szerkezet volt, mely a láb hajtóerejét vette 

igénybe. Állott a bakfészek-bö], hová a megtörendő pap-

• A szegedi nép külü-nek hivja. 
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rikát helyezték és a bak-ból, mely tengelye körül felemel-

tetvén, nagy súlyánál fogva a bakfészekbe esett s igy a 

csontkeménységü paprikát megtörte. 

Ha a törést vagy a küllőzést befejezték, akkor a meg-

tört paprikát átszitálták. A szitán maradt a paprika dur-

vább része, a csörmö-je, mig a por és egyéb értéktele-

nebb alkatrészek a szitán eltávolittattak. A csörmőt ez-

után ismét visszahelyezték a küllőbe és addig törték, mig 

a paprika kellő finomságot nyert. 

Paprika-kiilü. 

.Szeged és Népe" cimü munkából. Kovács János eredeti rajza után. 

(ai aa a3 a4 = bakok, b2 b3 b4 = bakfószok, hova a paprika jön.) 

így kapták régi szegedi eljárás szerint, a legfinomabb 
csörmö-pa prikát. 

A paprika megőrlése. A paprika őrlésének feltalálása 
kizárólagosan szegedi találmány. Ezzel alapitotta meg Sze-
ged világraszóló hirnevét, olyannyira, hogy manapság a 
tengerentúli piacokon is rendkívül keresett cikk a szegedi 
paprika. 

A paprika őrlésének gondolatával két jeles szegedi 
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1 felemel- .szakember: Fálfy János és Boldizsár foglalkoztak. Hosz-

s igy a szas kísérletezés után rájöttek arra, hogy őrléssel a paprika 

sokkal finomabban és egyenletesebb minőségben állitható 

>r a meg- elő. Ennek alapján készítettek saját vasöntődéjükben 

rika dur- hengereket, melyek a törést helyettesitették és örlöszékeket, 
írtéktele- melyek az őrlést végezték. 

rmot ez- Jelenleg az őrlés következőkép történik: a szétdara-

'ték, mig bolt hüvelyeket. daraszerüen megőrlik (dercézik), s csak 

ennek megtörténte után következik a finomabb őrlés. 

A durvább Őrlés piros, sőt vadpiros szint kölcsönöz az őrle-

Paprika-malom a Tiszán. 

ménynek. A paprikát mag nélkül is őrlik, az ily áru azonban 

meglehetősen drága. 

Sok függ a minőségnél az őrléstől is, mert ha a molnár 

a paprikát »elégeti«, két-három fokkal is rosszabbat őrölhet 

szép hüvelyekből. 

Nagy mennyiségű paprikát dolgoznak még fel a vízi-

malmokban is. Ily vízimalmokat szép számban találunk a 

Tiszán, hol a folyó sodrának hajtóerejét használják fel az 

őrlésnél. 
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Az őrlés rendszerint »vám«-ra vagy »bér«-re történik. 

A termelő paprikáját a malomba viszi, hol az őrlésért 

»vám«-ot szednek, ez pedig a megőrölt paprika egy nyolca-

dát teszi; a »bér«-őrlésnél pénzértékben fizet a termelő és 

pedig 100 kgként hét-nyolc koronát; ezenkívül mindkét rend-

szernél 4—5% porzásra lesz az össz-sulyból leszámítva, ugy, 

hogy a termelő 95—96 kg. őrölt paprikát kap csak kézhez. 

Ujabban a »vám«-rendszer megszűnt és csak a »bér«-őrlés 

van szokásban. 

A paprikát, hogy füszerül alkalmassá váljék, többszörös 
őrlésnek vetik alá. Az első izben őrlött paprika a derce, 
melyről fentebb már volt szó. Ez szemcsés, durva, tehát 

a paprika-dercét ismét felöntik a garatra, megőrlik s ez 

igy ismétlődik nyolc-tizszer is. 

Az őrlőszékeket légmentesen elzárt burkolattal fedik 

be, hogy az elszálló paprika-portól a munkások látó- és lég-

zési szerveit gondosan megóvhassák. 

A véglegesen megőrölt paprikát 70—80 kgos zsákokban 

helyezik el s igy kerül a szegedi piacon forgalomba. 

A paprika eltartása. Rendkívül fontos a paprika raktáro-

zásánál a hely megválasztása. Nedves helyen nem szabad a 

zsákokat elhelyezni, mert könnyen megeszi a penész. Legcél-

szerűbb száraz, levegős, de nem napos helyiségeket válasz-

tani, mert a nap sugarai a paprikát elszintelenitik. Hosszabb 

raktározásnál célszerű a paprikát átszitáltatni. Ennek ma-

gyarázata az, hogy a paprikának is meg van a maga élősdi 

ellensége: a paprikakukac, melynek tojása a paprikában 

keveredik el, hol alkalmas meleg időben a kukacok kikelvén, 

a paprika pusztításához fognak. Ezt csakis szitálással lehet 

ellensúlyoznunk, mely tehát a paprikakereskedő elsőrendű 

kötelessége az esetben, ha paprikakészleteit huzamosabb 

időre szándékozik eltartani. 

Megjegyezzük, a paprikakukac a paprika hüvelyeit is 

megtámadja, mely esetben azt széjjelmorzsolja s igy annak 

értékét csökkenti. A hüvelyek felfűzés előtt tehát gondo-

san megvizsgálandók és a már esetleg megtámadott hüve-

lyek azonnal megsemmisítendők. 
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Itt említjük meg, hogy az 1904-iki rossz paprika-ter-

més alkalmával azon nézet járta, mintha a paprikát egy 

betegség támadta volna meg. Erre nézve a földmivelésügyi 

minisztérium utján azt az értesítést nyertük, hogy a magyar-

évári gazdasági akadémia a beküldött hüvelyeket megvizs-

gálván, konstatálta, hogy betegségről szó sincs, hanem a ked-

vezőtlen időjárási viszonyok és a nagy szárazság okozták a 

paprika visszafejlődését, ezzel kapcsolatban tehát a rossz 

termést is. 

Fakoszoru, a paprikás bogrács alá. 



III. fi paprika kereskedelmi osztályozása. 

Az őrlött paprikáról általánosságban. A paprika-malom-

ból kikerült paprika-áru értéke annál nagyobb, minél kelleme-
sebb ize és ezzel kapcsolatosan minél szebb piros szine van. 

A magtartalom százalékos jelenléte rendkívül fontos a 

paprikánál, miután a hüvelylyel együttesen megőrölt mag 

adja meg a paprikának természetes olajtartalmát s miután 

a benne foglalt étherikus (aromas) olaj kitűnő konzerváló 

hatású: ennélfogva a szegedi paprika tengerentúli szállí-

tásra kiválóan alkalmas s igy elsőrendű export-cikket 

képez. 

A szegedi paprika ezen kitűnő tulajdonsága oly szembe-

szökő, hogy éppen ezzel győzte le a Spanyolországban készí-

tett, fajra nézve is silányabb paprikát, melynek még az is 

nagy hibája, hogy ezen országban aránytalanul sok magot 

őrölnek a paprika közé, miáltal paprikájuk szemcsés és 

durva őrlésű. Ezenkívül a spanyol mag semmi izzel sem 

bir és igy e paprika olyan, mintha fürészport kevernének 

anyagába. 

A paprika osztályozása. A paprika kereskedelmi osztá-

lyozása kizárólag a szegedi kereskedők által történik. 

A minőség megállapításánál legfontosabb a paprika ize 
és szine. Kellemes iz, élénken piros szin: ezek a tulajdonságok 

jellemzik a finom szegedi paprikát. Aszerint tehát, hogy 

milyen a 'paprika ize és szine, történik a paprika kereskedelmi 

osztályozása es eszerint nyeri forgalmi elnevezéseit is. 

Megjegyezzük, a paprika minőségbeli meghatározásá-

nál az iz játssza a legfőbb szerepet. Mert az édes paprika, 
ha nem is a (Legszebb szinü, mégis a legdrágább, holott a 

szép szinü, de erős paprikák, aránytalanul olcsóbbak. 
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A kereskedelemben előforduló és az előkelő szegedi 

paprika-cégek által forgalomba hozott összes paprika-faj-

ták kereskedelmi osztályozását akkép véljük az olvasónak 

sikeresen bemutathatni, ha az eredeti régi szegedi elneve-

zéseket itt felujitjuk és a paprika szine szerint csoporto-

sítjuk a jelenleg forgalomban levő, különböző elnevezések-

kel ellátott paprikákat. 

A szegedi paprika régi elnevezései. Régebben — a 60-as 

évek előtt — a legfinomabb paprika Csörntő-paprika név 

alatt került forgalomba, utóbb a következő paprika-fajtá-

kat ismerték: 

Rózsa különlegesség (Specialitás)* 

Rózsa-paprika (legf., I. és II.) 

Király-paprikg (I., II.) 

Kereskedelmi-paprika (I., II.) 

Az itt felemiitett paprika-fajtákat zsákokban elhe-

lyezve, a szegedi piacon hozták forgalomba és a zsákokat, a 

paprika minősége szerint, a következő jelzésekkel látták el: 

Rózsa-különlegesség X 

Rózsa paprika Q 

Király K 

Mercantil I 

Mercantil II ' . . O 

A súlyt fontokban (1 font = 0.56 kg.) fejezték ki. 

Ujabb időben jött csak az édes-nemes (csemege) és 

félédes (gulyás) paprika, általános forgalomba. 

Mindezen paprika-fajtákat, ha iz szerint csoportosítjuk, 

három egységre vezethetjük vissza és pedig: édes-, csipős-
és erős-paprikára. 

Az édes-hez sorozzák azt a paprikát, melynek készitését 

következőképp eszközlik: a válogatott, az érett és egészséges 

hüvelyekből az erős alkatrészek eltávolitása hüvelyenként 

és a legnagyabb ügyességet igénylő kézi erővel történik 

* A szegedi piacon népiesen Spece néven ismeretes. 

2» 
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és csak a többszörösen megmosott tiszta magot és hüvelyt 

őrlik meg; igy nyerik az édes, szép piros szinü, nem erős 

paprika-fűszert. 

Itt felemlíthetjük a félédes paprikát is, melynek ké-

szítése körülbelül hasonlóan történik, de e fajtánál az erős 

alkatrészek a felületesebb és gyorsabb feldolgozás folytán, 

csekély mennyiségben visszamaradnak s igy erősebb izt 

nyervén, az ekkép nyert paprikát félédes-nek hívják. 

A mpó's-paprikák tisztán és kizárólag az eres hüvely-

ből készülnek, csuma és mag hozzáadása nélkül. 

Az erős készítésénél a paprika következő alkatrészeit 

használják fel: a tarka, selejtes hüvelyeket, az édes-paprika 

készítésénél kivágott ereket és hulladékot, ezenkívül a pap-

rika szárát, csumáját és erős, mosatlaii magvát. Ennélfogva 

e paprika-faj szine halavány és sárgás, ize égetően csipős 

s igy értéke aránylag meglehetősen csekély. 

Az erős kereskedelmi elnevezése attól függ, hogy mi-

lyen szinüre sikerül az őrlés, ez pedig attól, hogy hány °/o< 

csuma és paprika-por van az őrleményben. 

A szegcdi paprika jelenlegi elnevezései. A fenti három-

egységből több paprika-fajt állítanak elő (mint régebben 

is történt), de ma más védjegygyel és elnevezéssel jönnek for-

galomba. 

Az egyes cégek által forgalomba hozott paprika-faj-

ták elnevezései a következők: Édes-nemes, (idetartozik a 

Bibor, Emke, Hunnia, 00, *** stb.) Különlegesség, Rózsa 

(I. és II., Király I. és II., végül Mercantil I. és II. 

Vannak Szegeden oly cégek is, melyek a paprika minő-
ségét számokkal határozzák meg és ekkép hozzák forga-
lomba. Igy számozzák a különféle minőségű paprikát 00-tól 
egész 8-ig. A 00 a legjobb és igy fokozatosan visszafelé 
halad a hiinőség egéísz a 8-ias számig. 

A paprika fentebb emiitett, iz szerinti alaposztályozása 
szerint, következőkép sorakoztathatjuk az itt felemiitett pap-
rika-árukat: 

A) Édes: a Rózsa, az Édes-nemes, 00, Bibor, Hunniar 

Emke, *** stb. 
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B) Csipös: a Különlegesség, Gulyás, Rózsa I. és II. 

C) Erös : a Király I. és II.. Mercantil I. és II. 

A Rózsa-paprika története. Az itt megnevezett paprika-

áruk történelmi sorrendje szerint, legrégibb a Rózsa. For-

galomban van 1859. óta. Ezen évben kezdték meg ugyanis 

Szegeden a paprika őrlését. Az igy nyert paprika oly szép, 

piros szinü volt, hogy a szakértőül meghívott dr. Herezel 
Fülöp orvos (dr. Herczel, a világhírű budapesti sebész-

tanár édesatyja) amint az erős részeitől megfosztott, remek 

élénk szinü paprikát meglátta, elragadtatással hasonlította 

a nyiló rózsához. Innen is nyerte elnevezését és dr. Herczel 
ajánlatára, Rózsa-paprikának nevezték el. 

Azóta a Rózsa és a (hasonló minőségű, de más elnevezésű 

szegedi paprika bejárta az egész világot, hírnevet, tiszte-

letet és becsülést szerezvén kitűnő minőségével a szegedi 

kereskedelemnek és Szeged városának. 

Az egyes paprika-fajták közötti minőségbeli különbség 
és ezek gyakorlati felismerési módja. Mint már előzőleg em-

lítettük, iz és szin, ezek a paprika legfontosabb és leg-

jellegzetesebb tulajdonságai. Ha tehát kellemes izü és szép, 

élénk-piros szinü paprikát látunk, ezt a paprikát jó minő-

ségűnek mondhatjuk, feltéve, hogy a paprika élénk-piros 

színét nem a muló értékű olajozással érték el, mely a leg-

határozottabban hamisított árunak tekintendő. 

Az olajozással kettős célt érnek el. A paprikának 

ugyanis rendkívül élénk-piros szint kölcsönöz az olaj, tehát 

a szin pirosságának fokozásával az áru értékét, másrészt 

súlyát is növelik s igy a paprikába felszívódott olcsó olajat 

paprika gyanánt adván el, a fogyasztóközönséget érzéke-

nyen megkárosítják. 

Áttérve a paprika minőségének gyakorlati felösmeré-

sére, azt találjuk, hogy szin és iz viszonylagos (relatív) 

értékűek, mert lehetséges, hogy a kezünkbe került pap-

riÁkánál még szebb minőségű áru is akadhat. A szin-szerinti 
különbséget tehát csakis akként állapithatjuk meg, ha több, 

különböző minőségűnek vélt paprikából mintákat veszünk, 

o mintákat tiszta (fehér) lapon egymás mellé helyezzük és 



22 

egy másik papir- vagy üveglappal az egészet simára le-

nyomjuk. Ezen eljárásnál a legélénkebb piros szint mutató 

paprika lesz a vizsgált áruk között szinben a legértékesebb, 

a fokozatosan halaványabbak pedig a gyengébb értékűek. 

Az iz szerinti felismerés Ízlelés által történik, mely 

esetben természetesen az aromás édes izü paprika a leg-

értékesebb, mig a csipás és erős izü paprikák megbirálásánál 

kizárólag a szin a taiérvadó. 

Ezen eljárások figyelembevételével nyeri a szegedi 

paprika a már emiitett ás a kereskedők által önként választott 
elnevezéseit. E téren igyekeztek — a liszthez hasonlóan 

— számokkal jelezni a paprika minőségét, azonban, mivel 

a szegedi kereskedők által használt elnevezések a legismer-

tebbek és legelterjedtebbek, ezért a szegedi kereskedők 

túlnyomó része csakis a felemiitett közkedvelt elnevezések 

alatt bocsájtja paprikáját áruba. 

Áttérve a szegedi és az idegen paprikáknak egymástól 
való megkülönböztetésére, szolgáljanak erre a következő meg-

jegyzések. A szegedi exportálásra szánt paprika élénk piros 
szinü és még a leggondosabb erezés dacára is, gyengén 
csipős izü, szóval: e kellemes csipős iz és szép szin képvi-
selik ez áru paprika jellegét; — az idegen (spanyol-, levantei-) 

paprika megízlelve teljesen közönfcös (indifferens) és ke-

sernyés, főzéskor az edény fenekére üllepedik, sőt az étel-

nek — ha sokáig áll — kesernyés izt is kölcsönöz. Szaga 

meglehetősen émelygős, mely a túlságos olajozástól — ha 

az olaj avasodik — kellemetlenné is válik. 

Csekélyebb felhasználása esetén, ha t. i. szegedi pap-

rikához keverik, csakis gyakorlott szakemberek ismerik fek 

Megízleléskor azonban ilyenkor is érezhető a spanyol árut 

jellemző kesernyés iz. A szegedi törvényhatósági tápszer-

vizsgáló-intézetben végzett kísérleteink még azt is mutat-

ják, hogy az idegen paprikával kevert szegedi paprika na-

gyobb hamutartalommal bir, ami csakis vegyi eljárással 

mutatható ki. 

A paprika exportja. A szegedi paprika exportja a 80-as 

években vette kezdetét. Mindenütt, hol a »magyarság a kül-
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földön megjelent, csakhamar a paprika is elterjedt. A sze-

gedi paprika legjobb terjesztői a kivándorló magyarok vol-

tak, kik az anyaországban oly kiváló előszeretettel használt 

paprika élvezetéről sehogy sem tudtak leszokni. így foglalt 

tért a szegedi paprika az Egyesült-Államok piacain s igy 

került a világ civilizált államaiba is. S mivel a paprika 

nemzeti füszerünkké vált, a külföld egyes államaiba eddig 

szállított paprika mennyisége egyszersmind mérője is az 

ott letelepedett honfitársaink számának. Közismert tény pl., 

hogy igen sok magyar lakik Ausztriában, Németországban, 

az Egyesült-Államokban és sok székely Romániában, ezen-

kívül Sveic és Franciaországban is találunk meglehetős 

számban magyarokat. E külföldi államok vámhivatalai feltét-

lenül tiszta minőségű paprikát eresztenek át a határon. 

Megkívánják, — mint ez beljebb részletesen olvasható — 

hogy a paprika hamutartalma hány % lehet. Erre keres-

kedőinknek különösen ügyelniök kell, mert a megengedett 

%-nál nagyobb hamutartalommal biró paprikát hamisított 

árunak nyilvánítják. Kereskedőinknek tehát tudniok kell, 

hogy az exportra kerülő még középfajú paprikákat is, a 

növényi szár (csutka) nélkül őröltessék. 

Kivitelünket fokozhatnék, de ennek akadálya, hogy a 

hazai fogyasztás évről-évre nő, a paprikával beültetett 

területek nagysága pedig nem emelkedik ennek arányában. 

Sokkal nagyobb baj azonban, hogy a paprika termelése jelen-

leg az Alföld egyes helyein összpontosul s igy, ha rossz 

a termés, az egész ország érzi, mert másutt nem értenek 

a paprika-füszer készítéséhez. Kormányunknak és gazdasági 

szervezeteinknek sürgős és halaszthatlan kötelességük tehát, 

hogy a paprika-fűszerhez alkalmas szegedi paprika-fajt, 

az ország alkalmas területein meghonosítsák, melylyel azt 

érjük el, hogy az időjárás szeszélyétől veszélyeztetett és 

egyes elszigetelt paprika-vidékek kevés hozama ne érintse 

paprika-kereskedelmünket és ne gátolja kiviteli törekvé-

seinket. 

Az itt felhozottakhoz legjobb példát szolgáltatja az 

1904-iki esztendő. Szeged és kerülete környékén, a ked-



vezőtlen időjárási viszonyok következtében, alig termett 
paprika. S miután az ország más vidékein — Kalocsát ki-
véve — nem termesztenek paprikát, szó sem lehetett pap-
rikarkereskedelemről. A paprika ára métermázsánként 
6—700 koronára szökött fel, mely beteges állapotokat csakis 
azzal kerülhetjük el, ha — mint fentebb vázoltuk — a 
paprika termesztésére minél nagyobb területeket veszünk 
igénybe. 

A jelenlegi egész magyarországi 40—50 ezer méter-

mázsa termést tehát fokoznunk kell, annál is inkább, mert 

a bors népszerűsége folytonosan csökken, helyét pedig a 

világ piacain paprikánk foglalja el. Ott tehát, hol ez lehet-

séges, ösmertessük meg a paprika termesztését, melylyel 

a földmivelö magyar nép jövedelmét fokozhatnék. 

A paprika termesztésének közgazdasági jelentősége. A 

paprikának és egyéb kereskedelmi s ipari növények ter-

mesztésének rendkivül fontos szerep jut népünk megélhe-

tése szempontjából. Ily növények, de különösen a paprika, 

minden időszakban foglalkoztatják a népet. Igy pl. a papri-

kánál azt látjuk, hogy a földet alaposan meg kell munkál-

nunk, a magból palántákat tenyészteni, ezeket elültetni, 

öntözni, éréskor leszedni, füzérekbe rakni, szárítani;—mind-

ezen müveletek kora tavasztól őszig tartanak, öszszel kez-

dődik a paprika feldolgozása és pedig: az erek kivágása, 

a hüvelyek minőségbeli osztályozása, végül törése vagy őr-

lése. Egész őszszel és télen át folyik a munka, miből azt az 

örvendetes tényt látjuk, hogy a népnek télen-nyáron biztos 
keresete van. — Paprika-hasitok nevezete alatt uj foglalkozási 

osztály is keletkezett, összetartozandóságuk abban nyilvá-

nul, hogy a téli hónapokban úgynevezett paprika-hasitó 
bálákat rendeznek.—Azon hátrányt tehát, melyet a gabona-

nemüek ¡nyújtanak, hogy t. i. megmunkálásuk, aratási s 

cséplési idejük az év csak egy igen csekély részére esik 

s igy az esztendő tiz-tizenegy hónapjában foglalkozás és 

kereset nélkül áll a gazdasági munkás, a paprikánál épp az 

ellenkezőjét tapasztaljuk. És azt is tapasztalhatjuk, hogy 

oly helyeken, hol paprikát termesztenek, a nép a legnagyobb 
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mett jólétnek örvend, elégületlenség vagy kivándorlási hajlam 

t ki- item észlelhető. Hogy ez igy van, ezt különösen ott lát-

pap- hatjuk, hol a paprika termesztése képezi a fő kereseti 

iként forrást. Ily helyeken nem kivándorlással, hanem bevándorlás-
sakis sal van dolgunk. A bevándorlók főleg a konyhakertészeti 

— a eikkek és »szervián«-paprika termesztésével foglalkozó 

zünk bolgárok. Mindezekből tehát az következik, hogy a konyha-

kertészeti, de főleg a paprika termesztésének fontosságát 

iter- általánosan meg keli ismertetnünk a néppel, 

nert 

g a 

het-

lyel 

isi 

á-

tó 
i-

s 

k 

is 

.z 



IV. fi paprika hivatalos piaci árfolyama. 
— Az árak minden hónap első heti piacára értendők. — 

Év, hónap 

Finom Keresk. Durva Füzér 

Év, hónap nagy-
ban 
m/m 

kicsiny-
ben 
kg 

nagy-
ban 
m/m 

kicsiny-
ben 
kg 

nagy-
ban 
m/m 

kicsiny-
ben 
kg 

fill. 

Év, hónap 

kor. fill. í kor. fill kor. fill. fill. 

1902. julius 104 212 70 80 36 60 300 
„ augusztus 11« 210 75 87 36 60 300 
„ szeptember 385 240 90 100 24 30 360 
„ október 220 400 100 140 40 50 550 
„ november 230 400 120 140 40 50 350 
„ december 230 340 120 100 30 50 390 

1903. január 225 340 i 120 160 30 60 425 
„ február 215 340 90 100 30 60 425 
„ március 200 340 90 100 30 60 425 
„ április 220 370 90 120 30 60 450 
„ május 220 370 90 120 30 60 400 
,. junius 235 380 100 140 80 60 425 
„ julius 230 i 380 100 140 30 60 560 
„ augusztus 230 350 100 140 30 60 ' 500 
„ szeptember 340 420 200 260 60 140 805 
„ október 260 390 200 240 30 140 400 
„ november 240 390 160 180 60 100 425 
„ december 210 310 150 180 60 100 350 

1904. január 210 310 150 180 40 100 350 
„ február 210 275 150 180 50 100 400 
„ március 190 285 120 180 40 80 400 
„ április 190 , 275 120 180 30 80 380 
„ május 200 310 140 160 90 80 380 
„ junius 260 390 200 220 60 120 600 
„ julius 225 320 180 200 40 80 ; 500 
„ augusztus 420 520 160 220 60 100 900 
„ szeptember 575 730 420 440 120 300 1005 
„ október 555 720 400 450 100 300 800 
„ november 420 530 220 280 50 144 605 
„ december 420 540 300 360 80 120 605 

1905. január 420 540 300 360 60 120 505 
„ február 330 440 200 260 50 150 450 
„ március 275 460 200 230 ! 60 120 400 
,, április 270 320 120 180 40 80 1 300 
„ május 230 360 120 160 40 80 ' 350 
„ junins 185 320 90 130 30 60 300 
„ julius 165 280 90 110 | 40 70 200 
„ augusztus 220 340 140 180 50 120 400 
,, szeptember 220 370 140 180 1 50 80 400 
,, október 220 ! 370 140 160 40 80 300 i 

1 



V. fi paprika növénytani ismertetése. 

fi»- A különféle paprikafajok többé-kevósbbé erős izükkel 

tűnnek ki. Alak, szin, iz és egyéb tulajdonság tekintetében 

alig lehet áttekinteni. Nálunk leginkább az úgynevezett Cap-

sicum longum fajtát termelik, mely kövér talajon junius 

vége felé kezd virágozni; az időről-időre érő termések augusz-

tustól egész az őszi deres idő beálltáig szedhetők. A ter-

més csupasz, hosszúkás csúcsban végződő henger, vagy kúp-

alakú; hossza 6—9 cm., keresztmetszete 2—5—3 cm. 

A kereskedelmi árun itt nálunk mindig rajta van a nyél 

— kocsán — melynek szövetelemei a közönséges minő-

ségű törött paprikában feltalálhatók, ugyanugy az 5—6 

szögletü kehely is. A termés, vagyis a paprika felülete 

skárlát-, esetleg cinóber-piros, élénken fénylik, mintha lak-

kal volna bevonva. A bőrnemü termésfal vastagsága 0*3— 

0*4 mm. A belső felén szinét bevonó (hártya élénken fénylő 

és holyagos felületü. Alsó részében a termés három, ritkán 

két, a csúcsnál ellenben csak egy rekeszü. A magtartó 

szélesebb felületén számos magvat hord. Az érett termés-

ben a magvak fabélszerü puha magtartón sürün csoporto-

sítva vannak elhelyezve. A termésnek sajátságos, nem épen 

erős szaga és felette égető ize ismeretes. A n;¥agvak belső 

állománya rendesen Ízetlen, a csipős anyagok inkább a fel-

színen vannak, melyek többszöri áztatás és mosás által el-

távolíthatók. 

Miután a paprika hamisításának falismerésénél a mikros-

kopiai vizsgálatoknak sok esetben döntő szerepük van, azért 

szükséges a paprika szövetelemeivel megismerkedni. Tájé-

koztatás céljából dr. Dammer: Illustriertes Lexikon der 

Verfälschungen und Verunreinigungen der Nahrungs- und 

Genussmittel cimü munka nyomán, alábbiakban közöljük a 

paprika egyes fontosabb szövetelemeinek mikroscopiai képét. 



Egyenetlen jl vastagodott 
sokszögletű sejtek pórus-

csatornákkal, vöröses 
morzsaszerü tartalommal, 
rikító cinobervörös olaj-
cseppekkel. 

II. A termés falának középső 
rétege hosszmetszetben. 
ko collenchymszövet. 
g edénynyalábok. 
pa parenchymasejtek. 

I. A paprika börnemü sejtfalának 
keresztmetszete. 

ep fel bórsejtek. 

ko sárgán színezett collenchyra. 

kO' collenchymszerüen megvasta-

godott, szintelen parenchym-

sejtek. 

pa megnyúlt sejtekből álló paren-

chyraaszövet. 

pá ugyanaz, egyenletesen vasta-

godott sejtekkel. 



3. A termésfal belső felülete, felülről tekintve. 

i- ep' Szabálytalan, színte-

len táblasejtek, gödör-

kés vastagodásokkal. 

i. ep Szintelen és gödörké-

sen vastagodott tábla-

sejtek, hullámfalakkaL 

4. Keresztmetszet a magon keresztül. 

eP Fodorsejtekből álló kösejt-felbör. 

P p' p" magburok parenchym. 

P világosan kivehető, 

P' homályosan jelentkező, összenyomott parenchyma-

sejtek. 
611 endospern. 



5. A mag hullámos-falu sejtjel. 

ep' átraetszetben. 

6. A magtartó 

Levegővel telt vékonyfalu sejtek, melyek falazata csak 
a szögleteknél tüntet fel vastagodást. Jód és kénsavval 
kezelve, falaik megkékülnek, csupán a szögletek és a lágy-
középső részek maradnak sárgásbarnán. 





VI. fi paprika kémiai összetétele. 

A paprikahamisitások felismerése szempontjából, mi-

után már megismerkedtünk annak mikroskopiai képé-

vel, rátérhetünk kémiai összetételére: Braconnot aethei; 

és borszeszszel való kezelés után fehéres sárga, vagy 

élénk szint játszó veresbarnás anyagot vont ki, mely hevesen 

égető szagú, kémiailag nem tiszta, és melyet capsicinnak ne-

vezett: Landerer is ismertette. Eberbach egy veresbarna, 

sürii olajos, borszesz, aether, benzol, kálihydrat és ammo-

niakban könnyen, vizben nem oldható, erősen égető izü 

anyagot talált a magvak héjában, melyet capsiolnak ne-

vezett el. Valószinü, ugyanezen olajos kivonatot nyerte 

1873-ban Buchlein és ebből a capsiolból állította elő Tresch 
1876-ban a tulajdonképeni paprika hatóanyagát: a capsicint; 

ezt egy vörös zsiradék kiséri és a kettő összegének mint-

egy 20 százaléka. A capsicin (C9 H u Oa) 58*8 foknál 

olvad, kristályszerüleg merevedik. Salétromsav sárgás 

színben, a kénsav látszólag felbontás nélkül oldja; mele-

gítve, vagy viz hozzáadása által sötét bíborszínűvé válik; 

fölös viz hozzáadása által az anyag ismét kiválik. A capsici-

non kivül egy, az illó coniinhez hasonló alkáliodot is talált. 

Strohmer a paprikában a következőket találta: 

1. Egy zsiros olajat erős iz és szag nélkül, mely 1 gr. 

teljes elszappanositására 201*9 mg. kálilugot használt fel, 

amely csaknem kizárólag a magvakban fordul elő. Ezzel szem-

ben dr. Bittó az elszappanosítási számot, általa kellően 

indokolva, 190 mg.-nak találta. 
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2. Egy kámforszerü testet, erős izzel és szaggal 
mely a paprikának tulajdonképen fűszerező anyaga, az 
úgynevezett Strohmer-féle capsicin. Ez a héjakban és mag-
vakban található, de amint látszik, az előbbiekben mégis 
nagyobb mennyiségben. 

3. Végül tartalmaz capsicinvörösnek nevezett vörös 
festőanyagot, mely a paprikahüvely héjában foglaltatik. 

A paprika kémiai alkatrészeinek mennyiségére nézve 
utalva Strohmer adataira, itt e helyen közöltetnek dr. Bittó 
Bélának: a Mathematikai és Természettudományi Értesitő 
XI. R. 1. füzet 15. lapján, a paprika kémiai összetételére 
vonatkozó becses dolgozatának ide vonatkozó adatai. 
Szerinte Szeged vidékéről származó és általa vizsgált pap-
rika a közép értékben tartalmaz 

a) Szárral; 

Szár-anyagot 5*334% 

Burok- „ 59'86°/o 

Mag- 25-962% 

Maghon-, • . 8-511% 

A maghon a többi között átlag tartalmaz vizet 12'4%, 

hamut 1003%, aetheres kivonatot 6'82%. 

b) Szár nélkül: 

Burok-anyagot 63 218% 

Mag- 27'426% 

Maghon- 8-983% 

Kémiai alkatrészekre nézve, százalékban: 

Hamut 6*103 

Aetheres kivonatot . 9 650 

Légenytart. anyagot. 17'844 

Fgész paprika Burok niag-
kocsány nélkül hon nélkiil 

4-856 

4 412 

12-287 

Mag 

3932 

24 340 

16-581 

Maghon 

9-633 

6-175 

24931 

3 



u 

Egész paprika 
kocsány nélkül 

Légenymentes vonat-

anyagot . . . . 35940 

Rostanyagot . . . 20*713 

Legenyt 2855 

Vizet 9-750 

Burok mag-
hon nélkül Mag Maghon 

42-129 29-928 31.830 
22175 15-710 11-775 
1-966 2-653 3-986 

14141 9-509 12-659 

Száraz anyagra vonatkoztatva : 

Hamut 6762 5*655 1-345 11-028 
Aetheres kivonatot . 10-692 5-138 27-948 7069 
Légenytarr. anyagot. 19-771 14-310 17-218 28-543 
Légenymentes vonat-

anyagot . . . . 39-822 49-067 33-071 39-876 
Rostanyagot . . . 22-950 25-827 17360 13-481 
Légenyt 3-163 2-289 2-931 4-566 

A paprika hamujának összetétele: 

í- rendű Pálfy-féle II. Küzép-minőségU Tiszta hamura számítva 
rózsa-paprikában gyártmányban 1. rendü 11. rendü 

K20 . . • . 30015 13015 53154 48567 
Na,0 . . 2-557 7-653 3-481 8-640 
MgO . . . 4-306 4-666 5 862 5-268 
CaO . . . 4022 4-800 5-475 5-419 
Fe,08 • • • • 1-839 nyomok 2*503 nyomok 
AI2O8 . . • . nyomok 1-OCO nyomok 1-129 
Mnü . . • • — nyomok — nyomok 
Si02 . . . 2757 8-374 3-753 9.454 
so3 . . . 3-400 4-195 4-628 4736 
P29B . . 13-205 12-376 17-976 13-973 
Cl . . . 2-312 2-487 3147 2-808 
CO, . . . 3-171 11-433 — 

N205 . . . . 23-374 — 

A chlórral aeq. 

oxygen 0-521 0-560 0709 0-632 
A hamu vizben 

oldható része 85-204 78-391 _ 
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Ugyancsak ezen kiadvány XIII. K. 2. füzet 210. lapján 

jelent meg a paprikamagnak aetherrel kivonható részeiről 

szóló közleménye. Szerinte a paprikamagból aetherrel valp 

kivonás által kellemes aromás szagú 23—25% olaj nyerhető. 

Fajsúlya 15 C. foknál 0-91095. Jódszáma 119:5. Elszappano-

sítási szánra 187*2. Az olaj szabad savmennyisége palmitin-

savban kifejezve 2-74%, a levegőn szárított magban csak 

0-69%, melyek legnagyobb részükben palmitinsav és kevés 

ölein és stearinsav. A zsírsavak sói nagyon csípős ízűek, 

vizes oldataikból aetherrel kirázhatok jesavtermészetü anyag 

sóit megbontja már a levegő szénsava is. A test maga savanyu 

kémhatású, mikroskop alatt kristályos. Nagyon könnyen oldó,-

dik aether és chloroformban, elég könnyen petroleum-aether-

ben, nehezen abszolút alkoholban. Az olaj festőanyagainak 

egyike chlorophyll, mely színképében is látható. 

3* 



Vil. fi paprika hamisítása és elemzése. 

Ezen, ma már nélkülözhetlen fűszer hamisítása, sajnos* 

mint minden hasonló árucikknél, a kereslet és elterjedéssel 

arányos lépést tart. A vegyésznek igazi Árgus-szemekkel 

kellett őrködnie, hogy ujabb és ujabb hamisítási módszerek-

nek megfelelő eljárással a paprika-hamisitást kiderítse.. 

A hamisítást nagyban elősegítette azon körülmény, hogy 

a közönségnek nagy része a paprika eredetét, készítését 

alig, vagy éppen nem ösmerte, hisz alig egy-két évtizeddel 

ezeiőlt a párisi világkiállítás magyar csárdájába szállított 
paprika piros növényi festéknek minősítve jutott rendeltetési 
helyére. De elősegíti a hamisítást, általában a visszaélést 

az érték szerinti osztályozásánál azon körülmény is, hogy 

pontosan nincs megállapítva: mi is a paprika, vagyis a 

paprika-hüvely egyes alkatrészeiből: mint a hüvely, erezet 

mag és csutkából az őrleménynek mennyit és mily arányban 
szabad tartalmaznia. A mezőgazdasági termények, termé-

kek és cikkek hamisításának tilalmazásáról szóló 1895. évi 

XLVI. t.-cikk és annak végrehajtása tárgyában a föld-

mivelésügyi minisztérium által 1896. évben 38J236. szám 

alatt kiadott rendelet 8. §. 5-ik pontja értelmében: »paprika« 
elnevezés alatt és pedig valamely jelzővel, vagy anélkü], 

a rendelet szempontjából kizárólag a paprika-növény gyü-

mölcsének alkatrészeiből őrlés vagy törés utján nyert pap-

rikapor értendő. így tehát a kereskedelmi paprika egyes 

ériékes és jellegzö alkatrészei az őrlés alkalmával tetszés 
szerint változtathatók; aminek következménye a szin és 

egyéb tulajdonság tekintetében való nagy eltérés. A kva-
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Irtásra nézve a kereskedők között oly egységes megállapo-

dás, mint például a lisztnél, ma nincs. Az üzleti köté. 

seknél leginkább a bemutatott minta az irányadó. Ezen el-

járás is többször zavarokra ad alkalmat, mert az őrlött 

paprika szine és egyéb sajátsága még gondos elraktározás 

mellett is változik. 

A hamisítások három csoportba oszthatók. 1-ször, 

amidőn a paprika közé mennyiség szaporítása szempontjából 
idegen anyag, mint derce, fahéjpor, vagy egyéb úgynevezett 

»matta« ke vertetik; 2-szor, amidőn az előbbiekhez még 

szépítés szempontjából növényi, ásványi és kátránytermék-

ből készült festékekkel kevertetik; 3-szor, amidőn tisztán 

szépités szempontjából a csekélyebb kvalitású paprika al-

kalmas növényi, ásványi, vagy egyéb mü-festékkel és olar 

jozással, jobb kvalitásúvá szépittetik. 

Ezekből kitűnik, hogy a hamisítások felismerésére va-

lamely egységes eljárást megállapítani nem lehet, nem 

egyszer a hamisítók találékonyságával a vegyésznek ujabb 

és ujabban megállapított, lehet mondani, kitalált módszeré-

vel kell megküzdeni. Azért is az alábbiakban csak a leggyak-

rabban előforduló hamisítások felismerésére alkalmazott mód-

szereket szándékozom e helyen közölni. 

A paprikának külső szin, iz, szag és egyéb fizikai saját-

ságainak megállapítása után a vizsgálat górcsővel eszköz-

lendő és pedig a tárgylemezre szabályszerűen elhelyezett 

paprika, vagy annak aetherrel kivont pora kálilugoldattal 

megnedvesítve vizsgáltatik; midőn a természetes paprikánál 

a fentebbi sejtszöveti rajzok mutatkoznak, a paprika minősége 

szerint sárga, sárgásvörös és skárlátvörös színekben, ugyan-

ekkor elszórtan sárgásvörösre festett olajcseppek is lát-

hatók, amelyeknek nagy száma és tömeges nagy csöppekben 

való csoportosulásból idegen olajozásra lehet következtetni. 

Legtöbbször már a gondos górcsői vizsgálatnál felismerhe-

tők az idegen ásványi és növényi anyagok, különösebben 

jódoldattal való kezelésnél a keményítő tartalmú, mint pél-

dául liszt, derce s egyéb hasonló hamisítási anyagok. 

A keményítő tartalmú hamisítási anyagok felismerhetők 



38 

még jódoldattal olyformán is, hogy egy késhegynyi paprikát 

kémcsőben 5—6 köbcentiméter vizben felforralunk, 3—4-

szer annyi hideg vizzel felhigitva és lehűtve, annyi jódolda-

tot csepegtetünk hozzá, mig vagy állandó barnássárga, vagy 

kékes színeződés nem áll be; ez utóbbinak gyengébb vagy 

erősebb kék színeződéséből a keményitőtartalmu hamisítás 

mértékére is lehet nagyjából következtetni oly módon, 

hogy némi higgasztás után az üledékről a fölös vizet leönt-

jük s a (maradékot üveglapra kiöntve, a jódoldat által ugy 

megkékitett szemcséket szabad szemmel, vagy nagyítással 

megszámláljuk. 

Ugyancsak a górcső alatt esetleg látható a fahéjpor, fü. 

részpor, téglapor, minium és egyéb idegen anyag is. Áz idegen 

festékek nem egyszer jellegzően tűnnek elő a górcső alatt, 

ha a tárgylemezen a paprika-port viz, higitott kálilúg, vagy 

higitott savval kezeljük, amikor is a festett paprikánál sok-

szor színváltozást észlelünk, mig a tiszta paprika ezekkel 

szemben meglehetősen közönbös. 

Előleges vizsgálatra különösebben egyes anilin festék, 

mint fukszin stb. igen célszerűnek bizonyult a Csonka Ferenc 

által már két évtized óta sikerrel követett eljárás. Ugyanis 

a vizsgálandó paprikából fehér itatóspapirra késhegynyi 

mennyiséget helyezünk oly formán, hogy a létrehozott pap-

rikarakásba kis mélyedést készítünk, melybe azután lassú 

tempóban 10—12 csepp borszeszt csepegtetünk; amikor is, 

ha az alkoholban könnyen oldható anilin festék, különöseb-

ben pedig a fukszin, por alakban használtatott a paprika 

festésére, ugy az itatóspapir hátlapján a paprika-rakás 

alatt szembeötlő piros csikók mutatkoznak. Ha pedig a 

fukszin a paprika festésénél oldat alakjában használtatott, 

ugy a paprikakivonat és a borszeszszel átnedvesitett itatós-

papir narancssárga szine pirosas szinü lesz; a megszáradás 

után a fukszin a paprikakivonat által okozott folt körül 

rózsaszínű gyürüt mutat. Ezen biztos és gyors eljárási mód 

által sikerült úgyszólván az egész országban oly nagymér-

tékben elterjedt fukszinnal való hamisítást végképen ki-
irtani. Ezen eljárási módozatot a nevezett vegyész egyéb 
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módosításokkal más anyagokra is kiterjesztette és remény li, 

hogy ez irányban szerzett tapasztalatairól rövid idő múlva be-

számolhat. 

Az idegen festékek jelenlétének szembeötlő kimutatására 

szolgál a Liebermann-féle eljárás, mely a m. kir. földmivelés-

ügyi minisztérium által 1896. évi 38,286. számú rendelet-

tel, mint hivatalosan kötelezett eljárás tétetett, közzé. 

Ugyanis: a jól összekevert paprikából 5—10 gr.-ot50 köb-

centiméter alkohol és 50 köbcentiméter vizzel vízfürdőn 

egynegyed óráig melegitsük, aztán szürjük meg és a mara-

dékot mossuk ki néhányszor alkohollal. A szürletet lepárolog-

tatván, a kapott maradékot mossuk ki néhányszor aether-

rel. 3—4-szeri kivonás rendszerint elegendő a paprika festő-

anyaga legnagyobb részének eltávolítására. Ezután a mara-

dékot vizben feloldjuk és a néhány csepp ammóniával lúgossá 

tett folyadékba tiszta zsírtalanított fehér gyapjúból 15—20 

szálat egy csomóban beáztatunk és vízfürdőn egynegyed 

óráig melegítünk; végül a gyapotszálakat vizzel jól ki-

mossuk. 

Idegen festőanyagok jelenlétében a szálak színesek 

(a festőanyag minősége szerint vörösek, ibolyaszinüek vagy 

sárgák) ¡lesznek, mig ellenben, ha a paprika tiszta volt, 

akkor ennek festőanyaga a gyapjuszálakat nem festi meg. 

Ugyanúgy járunk el akkor is, ha a szálakat savas fürdő-

ben festjük meg; ekkor amonnia helyett néhány csepp kén-

savat használunk. A savanyu fürdőben való kifestés azonban 

rendszerint nem ad oly határozott eredményeket, kivált 

akkor, ha a hamisításra sárga szinü festőanyagot használtak. 

A gyapjuszálakat rendszerint a kátrányfestákek festik 

meg szépen és határozottan. A növényi festőanyagok sorá-

ból hasonlóan viselkedik az orseille is. 

Az orseillel és bizonyos kátrányfestékekkel (pl. pon-

ceauval stb.) festett szálakat higitott sósav nem színtele-

níti el, de a fukszinnal és más hasonló festőanyagokkal fes-

tetteket elszinteleniti. Megjegyezzük, hogy ezen ellenőrző kí-

sérletek az imént emiitett itatóspapiron alkalmazott eljá-

rásnál is sikerrel alkalmazhatók. 
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Annak megkülönböztetésére, hogy orseillel, vagy az 

előbb emiitett kátrány-festőanyagok valamelyikével van-e 

dolgunk, a gyapotot higitott nátronluggal öntjük le. Az 

orseille szine nem igen változik, csak világosabb lesz; a 

kátrány-festőanyaga azonban megváltoztatja szinét és ren-

desen vörösből, vagy vöröses ibolyából átmegy kékbe vagy 

kékes ibolyába. A festett gyapjuszálakból alkohollal való 

főzéssel ki lehet oldani a festőanyagokat. Ezen oldatok 

vizsgálata a spektroskoppal ajánlatos, mert a vörös és ibolya-

vörös festőanyagok oldatai élesen határolt elnyelési csikó-

kat mutatnak a spectrumban. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy gyengébb, kevésbbé 

élesen határolt csikókat mutat az orseille és mutathat a 

hamisítatlan paprika festőanyaga is. 

Néha bizonyos más, mesterséges lakkokhoz hasonló 

festékeket is használnak a paprika hamisítására, melyek a 

gyapjuszálakat szintén festik, de különben másképen visel-

kednek, mint a kátrányfestékek és az orseille. 

Az ilyen lakkfestékekkel való hamisítások felismerésénél 

egyes esetekben sikerrel alkalmazható Tóth Gyula dr., a 

budapesti áll. közp. vegykisérleti állomás aligazgatója által 

kidolgozott eljárás. Ugyanis a gyapjuszálak, Liebermann 

eljárása szerint, savas oldatban festetnek ki, amikor is 

azok gyenge sárga szint nyernek. Vizzel történt kimosás 

után a festett gyapjúszálat kémcsőbe téve, hig ammóniák, 

vagy más alkaliával itatjuk, a mire az ibolyásveres szint 

ölt. 

A górcsövi vizsgálatokhoz pedig a paprikát előbb extrac-

torban aetherrel kivonjuk, miáltal a paprika rendes festő-

anyagának legnagyobb része eltávolodik. Ezen kiextrahált 

paprika a górcső tárgylemezére téve, káliluggal megnedve-

sítve, a mesterségesen festett részek tisztán és élesen ibo-

lyás színükkel kitűnnek. 

Itt még megjegyezzük, hogy a jelzett fenti hivatalos 

eljárás oly esetben, midőn a hamisítás zsírban és aetherben 

oldható festékkel történik, megbízható eredményre nem ve-

zet. Egyébként is ezen és más terménynek a földmivelési 
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minisztériumnak 1896. évi 38,286. számú rendelete végre-

hajtása tárgyában a kémiai vizsgálatoknál kötelezett eljá-

rási módozatok a m. kir. földmivelésügyi minisztérium által 

1904. évi junius hó 9-én 41,500. szám alatt hatályon kivül 

helyeztettek, oly formán, hogy az abban foglalt eljárás és 

számok inkább a vizsgáló vegyész belátása, sem mint rideg 

valójában alkalmazandók. 

A paprika elemzésénél a többi között fontos még hamu-

és aetherextrakt tartalmának meghatározása. 

A hamutartalom meghatározására 3—5 gr. paprikát le-

hetőleg laposfenekü piatincsészében egyenletesen elterítve, 

a szokásos módon hamvasztunk el. Amikor is a tiszta paprika-

hamu fehér, vagy szürkés-zöld szinü; mennyisége részint a 

paprika finomsága, részint az egyes alkatrészek viszonylagos 

mennyisége, részint a kezelés gondosságától függőleg 

5—6%, de 9 százalékig is emelkedik. Amennyiben a paprika 

hamutartalma 7%-nál több, az vagy tisztátlan kezelésű, 

vagy 3-ad-, 4-edrendü paprika. Itt felemiitjük, hogy a le-

folyt évben oly nagy mennyiségben forgalomba hozott, úgy-

nevezett spanyol paprika hamutartalma, az elsőrendűé is, 
8—0% között változott. 

Helyi paprika-kereskedelmünk irányítása szempont-

jából szükséges e helyen felemlíteni, hogy egyes külföldi 

államokban bizonyos maximum hamutartalmon felüli paprika 

hamisítottnak tekintetik s a forgalombahozataluk nehéz-

ségbe ütközik. így például Német- és Franciaországban 6*5, 

Ausztriában 6, Sveicben 5%-ban van megállapítva. Ugyan-

akkor ezen hamutartalom foglalhat magában (kellő gondos 

kiszitálás következménye) Németországban 1, Sveicban fél-

százalék homokot. A hamu mennyisége dr. Windisch Richárd 

idevonatkozó értékes munkálata szerint is, (Kísérleti Köz-

lemények VI. k. 1903. 4. füzet) a paprikában foglalt hüvely, 

mag, erezet és csutka viszonylagos mennyiségétől függ. 

Dr. Windisch szerint a paprika egész termés 

nyers hamuja átlag 0-822%, homok 0-078, tiszta hamu 5'844% 
csutka „ „ 12-258%, „ 0763, „ „ 11-495% 
mag ,, 4 016%, „ 0*085, „ „ 3932 % 
hus és erezet,, „ 7086%, „ 0-069, „ „ 7 017% 
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Ebből kétségtelenül kitűnik, hogy egyes külföldi meg-

állapodások szerint esetleg a tiszta paprikahus és erezetből 

készült paprikát forgalomba hozhatónak nem találják. Ezek 

szerint a tulajdonkápeni paprikahüvely közé a magnak be-

őrlése ebből a szelmpontból is indokolt, miután annak csekély 

hamutartalma az átlagos hamutartalmat kellőleg leszállítja. 

Annál inkább óvakodni kell csutka-tartalmu paprikát kül-

földre szállítani, mert az a hamutartalmat nagyban emeli. 

A hamuban levő esetleges homoknak 1, illetve 0*5 százalék 

maximális mennyiségének követelése nehézségbe nem üt-

közik, miután itt Szegeden gondo3 kezelés és szitálás mellett 

könnyen el is érik. 

A paprika aether-extrakt mennyisége, amiként a hamu-

tartalomnál, ugy ennél is függ a paprika egyes alkatrészei-

nek viszonylagos mennyiségétől, de függ a paprika fajától 

s az őrlésre való előkészítésnél alkalmazott szárítás hőmér-

séklet magassága és időtartalmától. Ennek tulajdonitható, 

hogy a paprikahüvely egyes alkatrészeinek extrakt meg-

határozásánál az eredmények eltérők. Egybevetve egyesek 

által talált eredményeket, a paprika húsos része ad átlag 

5—7% aether-extraktot, a mag átlag 28%-ot. Az egész 

gyümölcs csutka nélkül átlag 12—13% felüli mennyiséget. 

Az aether-extrakt mennyiságének meghatározásánál szüksé-

gesnek mutatkozik bizonyos egységes eljárási elemzési mód 

megállapítása, amikor is a különböző szerzők eredményei 

között aligha lesz oly lényeges eltérés, amint eddig tapasz-

talható volt. 

Köztudomás szerint ujabban alig merül fel az azelőtt 

nagy mérvben elterjedt derce, gabna-liszt és festékkel való 

hamisítás. Ámde lábra kapott az idegen olajjal való szé-
pítés. Ezeknek megakadályozása képezi ezidőszerint a vegyész, 

feladatát, ami a paprika külső sajátságaiból, fajsulyából, 

górcsövi képéből, egyes typusu paprikák extrakt tartalmá-

ból határozható meg. Megnyugvásul szolgál dr. Windischnek 

a fenti szakmunkájában tett azon kijelentése, hogy dr. Szigeti 

nyomán vizsgálat tárgyává teendi a paprikában az idegen 
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zsiradékok jelenlétének kimutatását a jódszám és fénytörő-

képességéből. 

A paprika mesterséges szépítése. Az idegen zsiradékkal 

való szápités a paprikakereskedelemre annyiban bir káros 

hatással, hogy az igy szápitett paprika alig 1—2 hét alatt 

szinét veszti, ami által értékéből vészit, főként pedig akkor, 

ha az idegen olaj megavasodik. 

A paprikának, mint már előbb is emlitém, idegen olajjal 

való hamisitásának kimutathatása szempontjából »Chemische 

Untersuchungen über Paprika« eim alatt (Zeitschrift für 

das landwirtschaftliche Versuchswesen in Österreich, Band 

V. 1208.) foglalkozott dr. Szigeti Vilmos, melyben, mint 

végeredmény gyanánt, a paprikának idegen olajjal való ha-

misitásának kimutatására, az aetheres kivonatból 105 C-

foknál száritott olajnemü anyag jódszámának és fénytörő 

képességének meghatározását ajánlja. Szerinte mindkét 

számadat a tiszta paprikánál állandó. 

A minium, általán a súlyosabb idegen hamisítási anyag. 
jelenlétét legtöbbször elárulja a haniu minősége és mennyi-

sége. Közönségesen megállapítható egyszerűen ugy is, hogy 

egy pohárkában telitett konyhasóoldatba paprikát keverünk 

fel, amikor is a súlyosabb ásványi részek leülepednek, mig 

a paprika fenn úszik. Ugyanazon alkalommal egyes idegen 

festőanyag a folyadékot a paprikától eltérően szinezi. 

A minium vegyi kimutatására 5—10 gr. paprika higitott 

salétromsavban főzendő; a szürletbe kénhydrogént vezetünk. 

Az esetleg keletkezett fekete csapadék lesz vizsgálandó 

ólomra. 

A konyhasó kimutatása a paprika hamujának vizes ki-

vonatából történik ezüst-nitrát oldattal; gyanús esetben a 

chlor mennyilegesen is meghatározandó, mert a paprika ha-

muja 3—4% chlort tartalmazhat. 

A paprika szépittetik nem csak saját, hanem ujabban 

külföldről vámmentesen behozott paprika-magnak közé őr-

lése által is. A midőn is az dús olajtartalmánál fogva a pap-

rikát megszépítette, szitálás által a finomabb fajú paprika 
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közül részben ismét eltávolittatik, miáltal a paprika szebb 
szint nyer. 

Ily módon, vagy általán olajozással hamisitott paprika, 

néha gyakorlatiasan felösmerhető kézben való túlságos 

zsíros tapintatáról. Az ilyen paprika szemcséi a fehér össze-

hajtott irópapir, még inkább nyomdapapir között asztalon 

ujjal nyomogatva, cafatos, narancssárga nyomokat hagy. 

Az ilyen paprika kémcsőben vizzel felforralva élénk piros 

szinét elveszíti. Ugyancsak olajjal való hamisítás gyanúja 

merül fel akkor is, ha az általunk ajánlott fukszinra való 

vizsgálatnál, az itatóspapiron borszeszszel való kezelésnél a 

kivánt narancssárga színeződés nem kellő mértékben mu-

tatkozik. 

Végül az olajozott paprika mikroskop alatt higitott káli-

luggal kezelve, á tiszta paprikáétól meglehetősen elütő 

képet mutat; ugyanig a tiszta paprikánáLa narancssárga olaj-

cseppek ritkák és aprók, mig ellenben az olajozottnál sokkal 

nagyobbak és számosak. 

A paprikának idegen ásványi, vagy növényi anyagokkal 

való hamisításának felismerésénél kiváló szolgálatot tesz 

a természetes anyag alakelemeinek mokroskopiai ismerete 

és tanulmányozása. Ezek tekintetében különösen ajánlhatók 

a föntebb emiitett, Dammer nyomán közölt mikroskopiai 

képek. 

A szegcdi paprika védelme. Szeged város közönsége több 

mint két évtized előtt szervezte a városi vegyészi hivatalt» 

Ezen idő óta a helyi paprikapiac, általán a paprikaipar és 

kereskedelem folytonos és kitartó ellenőrzés alatt áll. A ha-

misítások kiirtásával a szegedi paprika iránt a bizalom és 

kereslet arányosan növekedett. Az igaz, a vegyészi hivatal 

szervezésének kezdetén a hamisítók üldözése a megfelelő 

törvény hiányában néha csaknem lehetetlenné vált, különö-

sebben akkor, ha a hamisítás az egészségre nem káros liszt, 

derce, vagy festékkel eszközöltetett; nem egy esetben az 

ilyen ügy az illető hamisító felmentésével végződött. Ezen, 

a szegedi paprikakereskedelemre nézve veszedelem kész-
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tette Szeged város hatóságát arra, hogy ez ügyben a minisz-

tériumot megkeresse, aminek eredménye az lőn, hogy az 

1895. évi XLVI. törvénycikk a paprikát is védelme alá vette. 

E törvény életbeléptekor a.vegyész által gyanúsnak talált 

paprikaminták — végleges vegyvizsgálat végett — mind-

annyiszor a miniszteri rendelet értelmében, a budapesti köz-

ponti vegykisérleti állomásra küldettek. A kivánt ered-

mény az ügy lebonyolitásának hosszadalmassága miatt ekkor 

sem éretett el. Miután a gyors lebonyolítást igénylő táp-

szervizsgálat, különösebben pedig a paprikarkereskedelem, 

ez uton kielégíthető nem volt, azért is Szeged város ható-

sága a magy. kir. földmivelésügyi minisztériumnak törvény-

hatósági vegykisérleti állomások szervezése tárgyában ki-

adott rendeletének figyelembevételével, a Szeged-törvény-

hatósági vegykisérleti laboratoriumot szervezte, amely szer-

vezet a m. kir. belügyminisztérium által 1900. évi junius 

27-én 58,355. számú rendelettel jóvá is hagyatott; ami-

kor is a vegyvizsgáló laboratórium vezetésével Csonka 

Ferenc szegedi állami főreáliskolai tanár bízatott meg. Ez 

idő óta a paprika intenzív ellenőrzés alatt áll. — Évenként 

több száz paprika-minta a vizsgálat tárgya. ,A kezdet-

ben észlelt hamisítási módok mindinkább gyérebben fordultak 

elő. A szegedi paprika jó hírneve zúdította az idegen pap-

rikatermelőket és árusokat a szegedi piacra. A hatóság 

a szegedi paprika eredetisége megbízhatóságának megvé-

dése szempontjából az idegen paprika elárusitási módoza-

taira nézve az alábbi szabályzatot készítette, mely felsőbb 

megerősítésre vár: 

Szabályrendelet a Szeged sz. kir. város területén forga-

lomba hozott paprika származási helyének kötelező jelzése 

tárgyában. 

1. §. Az 1895: XLVI. t.-c. 3. §. d) pontja szerint ki-

hágást követ el az, aki mezőgazdasági termékeket, vagy 

cikkeket, habár azok nem is hamisítottak, oly nevezés 

alatt, vagy oly jelöléssel árul, illetve hoz forgalomba, 

amely természetük és származásuk szerint valósággal meg 

nem illeti. 
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A gyakorlati életben ennek hatósági ellenőriztetése, 

valamint a Szeged sz. kir. város területén termelt paprika 

jó hírnevének megvédése s annak megelőzése céljából, hogy 

a Szegeden paprikát vásárlók és megrendelők Szegeden ter-

melt paprikát fognak kapni, megtévesztve ne lehessenek, 

— köteles minden paprikaelárusitó árucikkén a paprika 

származási és termelési helyét föltüntetni. 

2. §. Aki Szeged sz. kir. város területen a forgalomba 

hozni kivánt paprikánál a paprika termelési helyének lát-

ható megjelölését elmulasztja, kihágást követ el s ameny-

nyiben cselekménye vagy mulasztása az 1895: XLVI. t.-c. 

szerint nem minősíthető, az a jelen szabályrendelet alapján 

a paprika származási helye megjelölésének elmulasztása 

miatt az 1879: XL. t.-c. 16. §. értelmében, behajthatlanság 

•esetén 5 napi elzárásra átváltoztatandó 100 koronáig ter-

jedhető pénzbüntetésre büntettetik. 

3. §. A kötelező jelzések formáját, módját, kivitelét 

az ellenőrzésére illetékes rendőrkapitányi hivatal ezen sza-

bályrendeletben nyert fölhatalmazásánál fogva, saját hatás-

körében állapítsa meg. 

4. §. Ezen szabályrendeletben megállapított kihágások 

fölött való eljárásra és ítélkezésre a következő hatóságok 

illetékesek: elsőfokban a rendőrkapitányi hivatal, másod-

fokban a közigazgatási bizottság, harmadfokban a föld-

mivelésügyi minisztérium. 

Egyszersmind utasíttatott a tanács, hogy irjon föl a 

földmivelési és kereskedelmi miniszterhez, hogy a külföld-

ről behozott paprika eddig érvényben levő országos vám-

ját tetemesen emeljék föl. 

A magánosok által foganatosítandó paprika vegyvizs-

gálati diját saját terhére, az állam által megállapított 6 ko-

ronáról 3 koronára szállította le. 

A szegedi paprika minősége. Elvitázhatlan, hogy a sze-

gedi paprika szin, szag, iz és zamat tekintetében a világon 

a legelső helyen áll. Ez nemcsak az itteni kinemesített 

paprikafaj, termőföld és éghajlatnak, hanem a termelők és 
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kikéözitők páratlan tudásának és ügyességének tulajdonit-

ható. A tudás és ügyesség nyilvánul a paprikahüvely szárítása, 

eltartása és a paprika különböző részeinek az őrlésre való 

osztályozása, elegyítése, általán azoknak előkészítésében. 

Kétségtelen, Szeged népének ez irányban való tudása, ki-

tartó ügyessége és szorgalma, kereskedőink buzgó és lelki-

ismeretes közreműködése, gyümölcsét gazdagon meghozza. 

elét 
sza-
itás-

ísok 

gok 

sod-

öld-



Vili- fi szegedi paprikával készitelt különlegességek leírása. 

Csirke pörkölve. 

Végy szép húsos csirkéket; ha megvannak tisztítva* 

szépen izekre felvágod. Tégy egy lábasba zsirt, pirits abban 

karikákba vágott vöröshagymát, tégy bele egy fél kanál 

szegedi paprikát, keverd el jól a zsírban, tedd belíé a csirke-

húst, sózd meg, takard be és hagyd főni. Néharnéha eressz 

alá egy kis vizet, hogy a csirke le ne égjen. Hagyd azt 

szép pirosra a zsírján pörkölni és add fel csipettel diszitve. 

Malac-pörkölt. 

A szopós malacot, ha meg van tisztítva, apró dara-

bokra kell vágni és kimosni; — tégy egy lábasba egy kanál 

zsirt, hosszura vágott vöröshagymát, pirítsd azt sárgára, 

tégy belé egy evőkanál szegedi paprikát, keverd el a hagy-

mával, tedd rá a felaprított malachúst, sózd meg és hagyd 

betakarva párolni. Ha már puhul, vedd le a födőt és hagyd 

zsírjára pörkölődni. 

Leveshus paprikásan párolva 

Egy órával a tálalás előtt pirits sárgára vöröshagymát 

zsírban, kavarj belé egy kevés szegedi paprikát, ereszdd fel 

egy kanál levessel. Rakd belé a levesben főtt és szeletekbe 

vágott marhahúst, hagyd letakarva párolni s tálaláskor le-

vével és burgonyával környezve add fel. 



Tarhonya paprikásan. 
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Forró zsirba tégy szegedi paprikát. Ha megkavartad, 

ereszdd fel sós vizzel, tedd belé a tarhonyát; tehetsz belé 

csöves paprikát is. Ezen eledelnek inkább hignak, mint 

süninek kell lenni. 

Puszta-pörkölt, 

A marhahús különféle neméből választunk, melyekét 

apró darabokra kell vágni, megmosni. Ekkor egy lábasban 

vagy bográcsban zsiron vöröshagymát kell megszalasztani, 

egy szegedi paprikát belekavarni, a hust rátenni, megsózni 

és letakarva főni hagyni. Később vizet kell rátenni és 

mintegy három óráig főzzük; ha már puha, zsírjára hagyjuk 

pörkölni és néhány nyers burgonyát, melyet meghámoztunk 

és kockára vágtunk, belekavarunk és ha puhára főtt, fel-

adjuk. 

Borjuszelet paprikásan. 

A gyönge borjucombból vékony szeleteket kell vágni, 

simára elverni és besózni, ekkor hosszura vágott hagymát 

meg kell pirítani zsírban. Aztán kevés szegedi paprikát 

belekeverni, a borjuszeleteket belerakni és azt betakarva 

párolni hagyni; ha megpuhult, tejfölt kell rátenni. Tálalás-

kor haluskát lehet a tál körül rakni. 

Borjumáj pörkölve. 

A borjumájat vékonyra föl kell szelni, ekkor hosszura 

vágott vöröshagymát zsírban megpirítani, kevés szegedi 

paprikát beletenni. Tedd rá a májat, sózd megyés hagyd 

lassú tűzön pörkölni. .4 
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Ürü-paprikás « 

Az üriihust darabokra kell vágni, ugy, mint paprikásnak 

szokás, megmosni és feltenni egy bográcsba sóval és víz-

zel. Hagyd vizét elfőni, ugy, hogy zsírjára pörkölődjék. 

Ekkor tégy rá vékonyra vágott vöröshagymát, hagyd ezzel 

is pörkölődni; tégy hozzá egy kanál szegedi paprikát, önts 

alá vizet é!s hagyd többszöri rázás közt addig főni, mig 

puha lesz. Lehet kockásra vágott burgonyát bele főzni, 

melyet a hus közé kell keverni és igy bográcsostól fel-

adni. 

Nyul paprikásan. 

Ha a nyulat vérétől jól kiáztattad, szedd le kék bőrét, 

vágd össze darabokba, tégy a tűzhöz zsirt, pirits meg benne 

hosszura vágott vöröshagymát, kavarj meg benne egy kanál 

szegedi paprikát, tedd bele a nyulat s hagyd letakarva főni, 

később önts rá egy kis vizet; ha már puha, vedd le födelét, 

hagyd zsírjára pörkölni s tálald fel. 

Malac paprikás. 

A szopós malacot, ha meg van ölve és megtisztítva, 

fel kell bontani, felvágni apró darabokra és megmosni. Ez-

után tégy egy lábasba egy kanál zsirt, hosszura vágott vörös-

hagymát, pirítsd azt sárgára; tégy bele egy evőkanál szegedi 

paprikát, keverd evvel jól el s tedd bele a malachúst, mely-

nek vizét jól kinyomod; sózd meg ós kavard meg, hagyd 

letakarva párolpi s később levévén a födőt, zsírjára pörköld. 

Ürüszelet paprikásan. 

Az oldalasból vagy combjából szeleteket kell vágni, 

megverni és sóval meghinteni. Ekkor vöröshagymát kell 

zsiron pirítani, kevés szegedi paprikát beletenni, tedd rá 

a szeletet és hagyd betakarva puhára párolni. Ekkor tégy 

rá tejfölt, hagyd még elforrni és add fel párolt rizszsel. 
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Ürühús édes paprikával, magyarosan 

Az ürühust vágd fel darabokba, főzd meg sós vizben 

csöves paprikával; az édes káposztát szeletekbe kell vágni 

és köménymaggal megfőzni; ha már a hus és káposzta puha, 

készítsünk vékony rántást szegedi paprikával, eresszük fel 

a hus levével, tegyük bele a hust, káposztát és a tejfölt s 

hagyjuk jól elforrni, hogy zsírját feladja. Tálaláskor a hust 

rakd fölül. 

Gulyáshus szegediesen. 

A gulyáshus ugy jó, ha többféle marhahúsból készül. 

Lehet hozzá venni egy darabot a vesepecsenyéből, bélszint, 

kevés szivet, tőgyét és veséjét; mindezt kockás darabokra 

kell vágni, aztán megmosni, egy l>ográcsba tenni és annyi 

vizet önteni rá, hogy ellepje. Ha felforrt, szeletekre vágott 

vöröshagymát, sót és egy kanál szegedi paprikát kell ráhin-

teni, aztán többszöri fölrázás közt addig hagyjuk forrni, 

mig levét egészen elfőtte, ugy, hogy egész a zsírjára pörkö-

lődjék; tálaláskor a gulyáshust a tál közepére tesszük, kör-

nyezetül adunk csípettet vagy tarhonyát. Azonban legere-

detibb, ha a gulyáshust bográcsban adjuk fel. 

A gulyáshusnak jó három óráig kell főni, hogy puha 

legyen. A csípettet közönséges gyűrött tésztából, tojással 

kell késziteni; ha meggyurtuk, félujjnyi vastagra kinyújt-

juk, ugyanolyan vastag csikókba felvágjuk és azt akkorára, 

mint egy babszem, elcsípjük, ujjaink közt meggömbölyitjük, 

ekkor sós vizben kifőzzük, leszürjük és lezsirozzuk, vagy 

lehet a gulyáshus közé kavarni és abban kifőzni. 

Halpaprikás szegediesen. 

A halpaprikáshoz többféle halat: kecsegét, potykát, har-

csát kell választani, ha azt akarjuk, hogy Ízletes legyen; 

ezeket meg kell tisztítani, megmosni és aztán fölbontani. 
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Vérét egy tálba kell ereszteni, a halat darabokba vágás 

után a főzés előtt egy órával besózva a tálba tenni, ekkor 

azon bográcsba vagy lábasba, amelyben a halat főzni akar-

juk (egy kiló halra három nagy fej vöröshagymát számítva) 

a vöröshagymát karikára szelve, tiszta vizben (lehetőleg 

folyóvizben) puhára főzzük. Most a halat bográcsba vagy 

lábasba rakjuk, annyi vizet öntünk rá, hogy a halat ellepje; 

ha fölforrt, egy kiló halra egy evőkanálnyi szegedi papri-

kát számítva rászórunk, ezzel fölrázva, egy óráig forrni 

hagyjuk, de kavarni nem szabad, csak fölrázni, hogy a hal-

darabok egészben maradjanak. E halpaprikást hosszu-

lével kell hagyni; ha a hal bográcsban főtt, avval adjuk fel 

az asztalra, a bográcsot fából készült koszorúra állítva, s 

belőle a háziasszony szedjen minden vendégnek néhány da-

rabot a tányérjába. Ha halászosan kívánjuk a halpaprikást 

főzni, akkor a szabadban a földre kell tüzet rakni, mire a 

szolgafát állítjuk, melynek tetején egy vashorognak kell 

lenni, amelyre a vasbográcsot akasztjuk és a föntebb irt 

módon elkészítjük. 

Halpaprikás más módon. 

Két vagy három halat ha megtisztítottál, darabokra 

kell yágni. Azután vöröshagymát zsírban megpirítani, ebbe 

egy kanál szegedi paprikát kavarni és azt vizzel felereszteni. 

Ha felforrt, bele kell rakni a halat, besózni és főni hagyni 

egy óráig; többször fel kell rázni és ha megfőtt, feltálalni. 

Rostélyos pörkölve. 

A rostélyos csontját leszeded, vékonyra elvered és be-

sózod. Ekkor zsírban vöröshagymát piritasz, beleteszel egy 

kis kanál szegedi paprikát, kavard el és rakd rá a rostélyost. 

Önts aló kovés levest és ezt beborítva, hagyd párolni. Ha 

mái' puhul, zsírjára kell pörkölni hagyni, tejfölt alá tenni 
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és kisült burgonyával feladni. A burgonyát megmosod és 

megfőzöd; ekkor meghámozod és megreszeled. Kevés liszt-

tel és egy tojással össze kell gyúrni, hosszúkás metéltre 

kiszaggatni, forró zsirban kisütni és a pörkölt rostélyos 

mellé adni. i 

[Csirke-pörkölt tarhonyával. 

A csirkéket szintén izekre vágod, vöröshagymát zsir-

ban megpirítasz; ekkor tégy bele egy kanál szegedi rózsa-

paprikát, tedd bele a csirkét, sózd meg, keverd el jól, 

hagyd igy pörkölni, néha-néha eressz alá egy kis vizet, 

hogy le ne égjen, s mire a csirke megpuhult, egész zsír-

jára kell pörkölni hagyni. Ekkor készíts pörkölt tarhonyát. 

Tégy egy kanál zsirt egy lábasba, pörkölj meg benne egy 

negyed kilogramm tarhonyát, önts rá forró vizet, hogy el-

lepje; hagyd elfőni, sózd meg. Ha feltálalod a csirkét, 

tedd a tarhonyát köréje. 

Csirke-paprikás tejföllel. 

A csirkét izekre kell vágni. Végy egy lábasba egy 

kanál zsirt, pirits meg benne hosszura vágott vöröshagy-

mát; ha a hagyma piros, tégy bele egy kanál szegődi rózsa-

paprikát, kavard el a hagymával, tedd belé a csirkét, sózd 

meg, kavard el jól és hagyd betakarva lassan forrni; lehet 

egy kanál vizet ráönteni, hogy le ne égjen s midőn már 

puha, tégy egynegyed liter tejfölt bele. Ha feltálalod, tedd 

a paprikás csirkét a tál közepére és rakd körül csipedettel 

vagy burgonyával. 

A csipedett közönséges gyűrött tésztából tojással ké-

szül; ha meggyurtuk', félujjnyi vastagra kinyújt juk, 

ugyanolyan vastag csikókra felvágjuk és azt akkorára, mint 

egy babszem, elcsípjük, ujjaink közt meggömbölygetjük, 

ekkor sósvizben kifőzzük, leszűrjük és lezsirozzuk, vagy 

lehet a paprikás közé kavarni és abban megfőzni. 
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Galamb-paprikás. 

A fiatal galambokat, ha fejüket leszeled, meg kell tisz-

títani és izekre vágni. Ekkor zsírban piríts meg hosszura 

vágott vöröshagymát, tégy bele szegedi paprikát, a ga-

lambokat, sót, keverd el jól és hagyd puhára párolni. Ekkor 

tégy rá jócskán tejfölt. Midőn feladjuk, lehet mellé halus-

kát adni. i 

Egy szép tisztított pulykát darabokra kell vágni. Tégy 

aztán a tűzhöz két kanál zsirt, bele hosszura vágott vörös-

hagymát; ha ez piros, egy kanál szegedi rózsapaprikát a 

hagymával keverj el és tedd belé mindjárt a pulykahust, 

sózd meg, kavard össze és hagyd letakarva lassú tűzön pá-

rolni. Később önts alá egy kanál vizet, hagyd azt is elfőni, 

mig egész zsírjára sül, hogy a husa piros legyen. 

A pörkölt egészen ugy készül, mint a fent leirt paprikás, 

csakhogy nem kell rá tejfölt tenni és egészen zsírjára, bar-

nára pörkölni hagyjuk és tarhonyával vagy zöld salátával 

adjuk fel. 

A borjúhúst apró darabokra kell felvágni és meg-

mosni; ezalatt pirits meg lábasban hosszura vágott vörös-

hagymát zsírban, kavarj belé egy kanál szegedi paprikát, 

tedd rá a kimosott borjúhúst, sózd meg és hagyd letakarva 

főni, néha-néha önts alá egy kevés vizet, hogy a hus le 

ne égjen. Ha a paprikás megfőtt, tégy rá tejfelt és ha 

evvel felforrt, tálald jneg és haluskával add fel. 

Pulyka paprikásan. 

Borju-pörkölt. 

Borju-paprikás. 



T A R T A L O M J E G Y Z É K . 

Oldal 

Előszó 3 

I. A paprikáról általában. 
A paprika ós a bors. — A paprika olőnyo a bors felett . 5 

Történeti visszapillantás i; 

A paprika termesztése Szegeden 9 

A talaj 9 

Az időjárási viszonyok 9 

A palánták ültetése 10 

A paprika érése 11 

A paprika hozama holdanként 11 

A paprika termesztése a szegedi kamara területén . . . 12 

II. A paprika feldolgozása. 
A paprika száiitása 13 

A paprika régi szegedi feldolgozási módja 13 

A paprika megőrlóse 14 

A paprika eltartása 16 

III. A paprika kereskedelmi osztályozása. 
Az őrlött paprikáról általánosságban 18 

A paprika osztályozása 18 

A szegedi paprika régi elnevezései . . . . ~ . . . . 19 

A szegedi paprika jelenlegi elnevezései 20 

A Rózsa paprika története 21 

Az egyes paprika-fajták közötti minőségbeli különbség ós 

ezek gyakorlati felismerési módja 21 

A szegedi és az idegen paprikáknak egymástól való meg 

különböztetése 22 

A paprika exportja 22 

A paprika termesztésének közgazdasági j e l e n t ő s é g e . . . 24 

IV. A paprika hivatalos piaci árfolyama 26 



X A 

V^hl* . hJL luxx^e+L**- Mi 

Oldal 

A paprika növénytani ismertetése ; . . . . 27 

VI. A paprika kémiai összetétele 

VII. A paprika hamisítása és elemzése 
A górcsövi vizsgálat 

A hamutartalom megállapítása 

A paprika aether-extrakt mennyisége . . . . 

A paprika mesterséges szépítése 

A minium ós egyéb hamisítások kimutatása . . 

A szegedi paprika védelme 

Szabályrendelet 

A Szegedi paprika minősége 

VIII. A szegedi paprikával készített különlegességek leírása 

32 

36 

40 

41 

42 

43 

43 

44 

45 

46 

48 

I 

.4 könyvben használt képek jegyzéke. 

A szegedi paprika-piac 10 

A hetivásárra paprikát szállító kocsi 11 

Paprika-külü 14 
Paprikamalom a Tiszán 15 

Kakoszoru 17 

Halász-bogrács 25 

A paprika börnemü sejtfalának keresztmetszete . . . . 28 

A termósfal szövetelemei, felülről tokintve . . . . . 28 

A » belső felülete » » 29 

Keresztmetszet a magon keresztül 29 

A mag hullámos-falu sejtjei 30. 

A magtartó bólsejtjei 30 

A paprika termósnyolónok szövetsejtjei 31 

4 

I I 
1 




