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BEVEZETÉS 

 
 

  
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede 

Szakképzési Centrumának nagydobronyi részlegén (Ukrajna, Kárpátalja, 
Nagydobrony, Róttag út 3.) 2016-ban kezdődtek a magyar nemesítésű 
rózsafajtákat felvonultató rózsakert kialakításának munkálatai, melynek 
szakmai koordinálását és gyakorlati megvalósítását a Fodor István 
Kutatóközpont, valamint a Biológia és Kémia Tanszék szakemberei 
kapták feladatul. Kiadványunkban színes fényképekkel illusztrálva 
invitáljuk a kedves olvasót a Nagydobronyi Rózsakert részlegeinek és 
fajtáinak megismerésére. A kert rózsái Márk Gergely, gyémántdiplomás 
magyar rózsanemesítő által létrehozott fajták. Márk Gergely nevéhez 
több mint 600 rózsafajta nemesítése és több mint 100 törzskönyvezése 
kötődik, melyek közül számos hazai és öt nemzetközi szakmai díjban is 
részesült. A rózsakert alapját a Godzsák Ilona rózsatermesztő által 
ajándékozott 30 rózsatő képezte, amelyet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola 2017-ben tovább bővített, így jelenleg már 64 fajta 
példányai színesítik a Kárpátalján egyedülálló gyűjteményt. Az egyes 
fajták fantázianevei közül több a magyar történelem és kultúrtörténet 
nagyjait idézi meg, emellett számos, a magyarság és Kárpátalja 
szempontjából jelentős település, vagy tájegység nevét viseli. A 
rózsagyűjtemény a kert üde színfoltja, mely esztétikai szerepén túl a 
főiskolán zajló kertészmérnökképzés terepgyakorlati helyszíneként is 
működik. A kiadványt a rózsafajták iránt érdeklődő amatőr kertészek és 
kertészmérnök hallgatók kiegészítő ismeretanyagaként egyaránt ajánljuk. 
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1. A RÓZSÁK CSOPORTJAI 

 
 

 
1.1. Polianta rózsák 
 

A polianta rózsák 1875 óta jelen lévő fajtacsoportot alkotnak a 
rózsák világában. A polyanthák a Rosa multiflora és a Rosa chiensis 

rózsafajokból eredeztethetőek. A polyanthák számos, termesztési 
szempontból előnyös tulajdonsággal rendelkeznek, mint például a jó 
fagytűrő képesség, egyes kórokozókkal szembeni tolerancia, hosszú időn 
át virágzanak és jelentős mennyiségű virágzatot hoznak. A kis méretű 
virágokat, az illatmentességet, a fagyokkal szembeni jó ellenálló 
képességet a Rosa multiflora őstől örökölte a csoport. A hosszú időn át 
tartó újravirágzás (remontálás) képessége és a bőséges virágzás, amely 
miatt kedvelt csoportot képeznek a rózsák világában a Rosa chiensistől 
származtatható. A polyanthákra jellemző továbbá, hogy nem nőnek 
nagyra, ritkán érik el és haladják meg a fél méteres magasságot, általában 
bokros megjelenésűek. Virágaik egyaránt lehetnek teltek és félteltek. 
Összetett levelük általában 3–7 levélkéből áll. Ágyásokba ültethetőek, 
hosszú virágzási idejüknek köszönhetően üde színfoltot képeznek.  

A polianta rózsákat a virág színtartományának szélesítése és a 
virágméret növelése miatt később tearózsa, noisette és teahibrid rózsákkal 
keresztezték. Az így létrejött fajtákat egy időben polianta hibrid néven 
elkülönítették, de ezeket utólag többnyire a floribunda fajtacsoportba 
sorolták át. 

 
 
1.2. Floribunda rózsák 
 

Fiatal fajtacsoport, elnevezése egy amerikai nemesítőtől, Jean Henri 
Nicolastól származik 1939-ből. A floribunda rózsacsoport a 
poliantahibridek és a teahibridek összeházasításából jött létre. A teahibrid 
csoporttól erőteljesebb növekedést, nagyobb virágméretet és széles 
virágszín tartományt örökölt, míg a poliantahibridektől származik a 
hideggel szembeni ellenállósága. A floribunda fajtacsoport rózsái a II. 
világháború utáni időszakban terjedtek el széleskörűen. 

A floribunda fajtacsoport bokra felfelé törő és szétterülő. Virágzata 
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általában csokros jellegű, de bizonyos fajták virága teahibrid, illetve 
polianta jellegű is lehet. Virágainak átmérője általában 4–10 cm, teltek. 
Szoliterként és laza sövényként is használható. A betegségekkel szemben 
többnyire toleráns, szárazságtűrő és jó télálló képességű csoport 
(https://www.rozsamarkgergely.hu/floribunda.php). 

 
 
1.3. Teahibridek 
 

A teahibrid rózsacsoportot a nemesítők a remontáns rózsa és a 
valódi tearózsa keresztezéséből hozták létre. Ezt követően a csoport belső 
keresztezések útján fejlődött tovább, de a nemesítés során sokáig a 
mesterséges megporzás technikáját még nem alkalmazták, az új fajták 
spontán megporzás révén jöttek létre. 

Impozáns megjelenésű és kedvelt csoport. Virágzataik nagyon sok 
színkombinációban díszítenek. A teahibridek erőteljes növekedésűek, 
száraik magasak és kevéssé hajlamosak elágazásra. Nagyméretű 
virágzatban (8–12 cm) végződnek, a polianta és a floribunda fajtáknál 
többnyire illatosabbak. E tulajdonságaik miatt kifejezetten vágott 
virágként számon tartott rózsacsoport. Bár a teahibridek némileg kényes 
fajták, de az új nemesítésű fajtáik jelentős része a betegségekkel szemben 
toleráns, a szárazságot is jól tűri. 

 
 
1.4. Parkrózsák 
 

Erőteljes növekedésűek, többnyire meghaladják a 2 méteres 
magasságot is. A parkrózsák támrendszert azonban – szemben a 
kúszórózsákkal – nem igényelnek. Szoliterként és sövényként egyaránt 
használhatóak, jelentős díszítő értékekkel rendelkeznek. Az egyszer 
virágzó fajták sem maradnak azonban feltétlenül nyári dísz nélkül: a Rosa 

wichuraiana (Wichura rózsa) eredetű fajták apró, fénylő levelei nyáron is 
jól mutatnak. 

A parkrózsák létrejöttében a Rosa moschata, Rosa multiflora, Rosa 

rugosa, Rosa spinesissima fajok játszottak fontos szerepet. A parkrózsák 
jelentős része a betegségekkel szemben ellenálló és általában jó 
szárazságtűrő képességgel rendelkezik. 

 

https://www.rozsamarkgergely.hu/floribunda.php
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1.5. Kúszórózsák (futórózsák) 
 

A kúszózsáknak két fő típusát különítjuk el: a valódi kúszórózsákat 
és az egyes kerti rózsák csoportjába tartozó rózsák kúszó változatait. 
Általában támasztékot igényelnek. A kúszórózsákat nem kell az 
ágyásrózsákhoz hasonlóan metszeni csak ritkítani, valamint az 
elöregedett gallyakat virágzás után eltávolítani. A fent említett két típus 
metszése nem tér el egymástól. 

A futórózsák közös tulajdonsága, hogy a hajtásaik 2,5 méteres 
hosszúságot is elérhetik. A kúszórózsák nagy része az alábbi fajokból 
eredeztethető: Rosa multiflora, Rosa setigera, Rosa wichuraiana és az 
ágyásrózsák kúszó rügymutánsai. 

A Rosa multiflora faj alábbi előnyös tulajdonságai nyilvánulnak 
meg a futórózsák csoportjaiban: felfelé törő növekedés, egyszeri, gazdag 
virágzás. A Rosa setigera jó télállóságot biztosít a kúszórózsa fajtáknak. 
A Rosa wichuraiana faj hosszú, hajlékony, támasztékot igénylő hajtást, 
egészséges, fénylő lombozatot, bő virágmennyiséget kölcsönöz hibridjei 
számára. A Rosa kordesii értékes tulajdonságai közül kiemelésre méltó a 
télállóság, a fényes levelek és az erőteljes növekedés.  

A climbing-rügymutációk név alatt a hosszú hajtásokkal rendelkező 
rózsaváltozatok említendők. Amelyik rózsafajtának van ilyen hosszú 
hajtásokkal rendelkező változata, annál az eredeti fajtanevet meghagyják, 
de elé (angol nyelvterületen) a Climbing (Clg.) szócskát helyezik. Ezek 
általában nem bő virágzásúak, mivel az erőteljes hajtásnövekedés gátolja 
a gazdag virágfejlődést. 
  



 

 

 

2. A NAGYDOBRONYI GYŰJTEMÉNY RÓZSAFAJTÁI 
 

2.1. ’Vörösmarty Mihály emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(Ismeretlen magonc) 
 
Leírás: 50–60 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 6 cm átmérőjű, sötét 
meggypiros. Illata nincs. Június 
első felében kezd virágozni, és 
őszig majdnem folyamatosan 
virágzik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Ágyásrózsa.  
 

  

’Vörösmarty Mihály emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.2. ’Szent Imre’ – polianta rózsa 
 

 

 
Nemesítő: Márk G., 1994 ® 
2000 (’Huba’ × ’Hargita’) 
 
Leírás: 40 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele kicsi, gyengén fénylő. 
Virága telt, 4–5 cm átmérőjű, 
hófehér, elvirágzásban kissé ró-
zsaszínesedik. Illata nincs. 
Virágzás kezdete május közepe, 
késő őszig bőségesen, 
folyamatosan virágzik. Liszt-
harmatra nem, feketefoltosságra 
ősszel kissé érzékeny. 
Talajtakaró, ágyásrózsa.  

’Szent Imre’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.3. ’Ady-Liget’ – polianta rózsa 
 

 

 
Nemesítő: Márk G. 
 

Leírás: A polianta rózsák 
számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkeznek: zömök nö-
vekedésűek, fagytűrők, jó 
ellenálló képességekkel ren-
delkeznek, valamint hosszú 
időn át és bőségesen 
virágoznak. Az Ady-Liget 
rózsafajta 30–40 cm magas, 
apró fényes levelekkel és 
lilásrózsaszín apró virágokkal. 

 
 

  

’Ady-Liget’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.4. ’Petőfi Sándor emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 (’La 
Sevillana’ × ’Bolyaiak’) 
 
Leírás: 30–40 cm magas, mér-
sékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 6–7 cm átmérőjű, 
cseresznyepiros. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és őszig szinte folya-
matosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, télálló. Ágyás-
rózsa. 

 
 

  

’Petőfi Sándor emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.5. ’Szent István emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
1995 (’Käthe Duvigneau’ × 
’Meteor’) 
 

Leírás: 30 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 8–10 cm átmérőjű, 
égőpiros. Illata nincs. Virágzás 
kezdete június első fele. Őszig 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő. Ágyásrózsa. 

 
 

  

’Szent István emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.6. ’Szent Miklós’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G. 
 
Leírás: A floribunda rózsákat a 
poliantahibridek és a teahibridek 
keresztezésével állították elő. A 
Szent Miklós rózsafajta 40–50 
cm magas, szétálló bokor 
megjelenésű. Lombozata közép-
zöld, levele középnagy, gyengén 
fénylő. Virága 6–8 cm átmérőjű, 
élénk, lazacpiros színű, illattal 
nem rendelkezik. 

 
 
 

 

  

’Szent Miklós’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.7. ’Pázmány Péter emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1987 ® 
2000 (’Blue Parfum’ × ’Mainzer 
Fastnacht’) 
 
Leírás: 30–40 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 6–7 cm átmérőjű, 
orgonalila, fűszeres illatú. 
Virágzás kezdete június első 
fele, őszig folyamatosan 
virágzik. Lisztharmatra nem, de 
feketefoltosságra érzékeny. 
Szárazságtűrő, télállósága nem 
túl jó, téli takarása ajánlott. 
Ágyásrózsa. 

  

’Pázmány Péter emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.8. ’Reményik Sándor emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 (’La 
Sevillana’ × ’Bethlen Gábor 
emléke’) 
 
Leírás: 40–50 cm magas, 
szétterülő bokor. Lombozata 
középzöld, levele középnagy, 
fénytelen. Virága telt, 6–7 cm 
átmérőjű, rózsaszín. A virágzás 
kezdete június első fele, őszig 
majdnem folyamatosan virágzik. 
Betegségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

 
  

’Reményik Sándor emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.9. ’Kempelen Farkas emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 ® 
2000 (Bonica’ × Queen 
Elizabeth’) 
 

Leírás: 40–50 cm magas, 
szélesen, tömötten szétterülő 
bokor. Lombozata középzöld, 
levele kicsi vagy közepes, 
fényes. Virága féltelt, 3–4 cm 
átmérőjű, lilás árnyalatú világos 
rózsaszín. Illata nincs. Virágzás 
kezdete június első fele, és őszig 
folyamatosan, bőségesen virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
állósága kiváló. Ágyásrózsa. 
  

’Kempelen Farkas emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.10. ’Szent Margit’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
1997 (’Schneewittchen’ × 
’Dagmar Späth’) 
 

Leírás: 50 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 6–8 cm átmérőjű, 
csokros, színe fehér. 
Elvirágzásban enyhén rózsa-
színesedik. Gyengén illatos. A 
virágzás kezdete június első fele, 
őszig folyamatosan, virágzik. 
Betegségekkel szemben tole-
ráns, szárazságtűrő. Ágyásrózsa. 
  

’Szent Margit’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.11. ’Lippay János emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 ® 
2002 (’Minililla’ × ’Titanilla’) 
 

Leírás: 50–60 cm, felfelé törő, 
alig szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, csillogóan fényes. 
Virága telt, 3–4 cm átmérőjű, 
élénk bíborrózsaszín, csokros. 
Illata nincs. Lombját sokáig 
zölden tartja, enyhe teleken akár 
tavaszig is. Virágzás kezdete 
június első fele, őszig szinte 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő. Ágyásrózsa.   

’Lippay János emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.12. ’Arany János emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 
(’Concertino × Szent István 
emléke’) 
 

Leírás: 40–50 cm magas, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, fényes. Virága telt, 
5–6 cm átmérőjű, égő 
cseresznyepiros. Gyengén illa-
tos. A virágzás kezdete június 
első fele, őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazság- és fagytűrő. Ágyás-
rózsa. 

  

’Arany János emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.13. ’Máramaros’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1998 
(’Babits Mihály emléke’ × 
’Bethlen Gábor emléke’) 
 

Leírás: 50 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata középzöld, 
levele nagy, csillogóan fénylő. 
Virága egyszerű, 6–7 cm 
átmérőjű, tüzes sötétpiros nagy 
csokrokban nyílik. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa.  

’Máramaros’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.14. ’Hunyadi László emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Minililla × Dayka Margit 
emléke’) 
 

Leírás: 60 cm magas, lazán 
szétterülő bokor. Lombozata 
középzöld, levele középnagy, 
fénytelen. Virága féltelt, 7 cm 
átmérőjű, sötét bíborrózsaszín, 
meglehetősen nagy, halvány 
rózsaszín középpel. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és késő őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, jó fagytűrő. 
Ágyásrózsa.  

  

’Hunyadi László emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.15. ’Fiume’ – polianta rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G. 
 

Leírás: 50–60 cm magas, lazán 
szétterülő bokor. Lombozata 
világoszöld, levele kicsi, fényes. 
Virága féltelt, 5 cm átmérőjű. 
Színe halvány rózsaszín. Illata 
gyenge. Ágyásrózsa. 
 
 
  

’Fiume’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.16. ’Kosztolányi Dezső emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1996 
(’Dorottya × Minililla’) 
 
Leírás: 60 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
kicsi, gyengén fénylő. Virága 
telt, 4 cm átmérőjű, halvány 
bíborrózsaszínű. Illata nagyon 
gyenge. A virágzás kezdete 
június első fele, őszig szinte 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazság- és fagytűrő. Ágyás-
rózsa. 
  

’Kosztolányi Dezső emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.17. ’Kőrösmező’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1999 
(’Inge Kläger’ rügymutációja) 
 

Leírás: 60 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 8 cm átmérőjű, 
ciklámenpiros. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa.  
 

 

  

’Kőrösmező’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.18. ’Kassa’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 
(’Hargita’ × ’Márton Áron’) 
 
Leírás: 50–60 cm magas, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 7–8 cm átmérőjű, 
fehér. Illata nincs. A virágzás 
kezdete június első fele. 
Betegségekkel szemben tole-
ráns, szárazságtűrő, fagyálló. 
Ágyásrózsa. 
  

Kassa 

Fotó: 
https://www.rozsamarkgergel

y.hu/teahibrid.php?oldal=3 

https://www.rozsamarkgergely.hu/teahibrid.php?oldal=3
https://www.rozsamarkgergely.hu/teahibrid.php?oldal=3
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2.19. ’Katona József emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Domokos János emléke’ × 
’Aranybulla’) 
 
Leírás: 70–80 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
világoszöld, levele középnagy, 
fényes. Virága telt, 10 cm 
átmérőjű, sötét citromsárga, 
csokros. Illata erős. A virágzás 
kezdete május közepe, késő 
őszig folyamatosan virágzik. 
Betegségekkel szemben tole-
ráns, szárazságtűrő, télálló. 
Virágos sövénynek is alkalmas 
ágyásrózsa. 

  

’Katona József emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.20. ’Pozsony’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
1997 (’Budatétény’ rügymutá-
ciója) 
 
Leírás: 60–70 cm magas, felfelé 
törő, kissé szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 10–12 cm átmérőjű, 
narancsos rózsaszín. Gyengén 
illatos. Virágzás kezdete június 
első fele, és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Vágó-
rózsának és ágyásrózsnak 
egyaránt alkalmas.  

’Pozsony’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.21. ’Erkel Ferenc emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Lakmé’ × ’Bethlen Kata’) 
 
Leírás: 70 cm magas, felfelé 
törő, kissé szétterülő bokor. 
Lombozata világoszöld, levele 
középnagy, fényes. Virága telt, 
10–12 cm átmérőjű, halvány 
rózsaszín. Illata gyenge. 
Virágzás kezdete június első 
fele és őszig szinte folya-
matosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Vágó- 
és ágyásrózsa. 
 

  

’Erkel Ferenc emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 



A NAGYDOBRONYI GYŰJTEMÉNY RÓZSAFAJTÁI | 33 

 

 

FODOR ISTVÁN KUTATÓKÖZPONT 

 
2.22. ’Nagyszeben’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G. 1998 
(’Bethlen Gábor emléke’ × 
’Hargita’) 
 
Leírás: 70 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fénytelen. 
Virága telt, 8–9 cm átmérőjű, 
rózsaszínes fehér. Illata nagyon 
gyenge. Virágzás kezdete június 
első fele és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

 

  

’Nagyszeben’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.23. ’Nyitra’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Domokos János emléke’ × 
’Esztergom’) 
 

Leírás: 80–90 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
középzöld, levele középnagy, 
gyengén fénylő. Virága telt, 7–8 
cm átmérőjű, citromsárga, a 
kinyílt virág széle fehéressárga. 
Illata közepes. Virágzás kezdete 
május közepe, és őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. Ágyásrózsa. 

  

’Nyitra’ 
Fotó: Kopor Zoltán 



A NAGYDOBRONYI GYŰJTEMÉNY RÓZSAFAJTÁI | 35 

 

 

FODOR ISTVÁN KUTATÓKÖZPONT 

 
2.24. ’Millecentenárium '96’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
1996 (’Le Sevillana’ × 
’Dauphine’) 
 

Leírás: 50 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata középzöld, 
levele középnagy, fénylő. 
Virága telt, 6–8 cm átmérőjű. 
Virágszíne halvány rózsaszín. 
Illata gyenge. Betegségekkel 
szemben toleráns, szárazság-
tűrő, fagyálló. Szegélynek is 
alkalmas ágyásrózsa. 
 

 

  

’Millecentenárium '96’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.25. ’Győr’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1998 
(’Kovászna’ × ’Vörössipkások 
emléke’) 
 

Leírás: 80 cm magas, lazán, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
nagy, csillogóan fénylő. Virága 
egyszerű, 8 cm átmérőjű, tüzes 
meggypiros. A virágzás kezdete 
június első fele és a fagyokig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Illata nincs. Betegségekkel 
szemben toleráns, szárazság-
tűrő, fagyálló. Ágyásrózsa. 
  

’Győr’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.26. ’Zrínyi Ilona emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1968 
(’Show Girl × Golden 
Masterpiece’) 
 

Leírás: 80–90 cm magas, 
felfelé törő, kissé szétterülő 
bokor. Lombozata középzöld, 
levele nagy, fénytelen. Virága 
telt, 9–10 cm átmérőjű, 
kárminrózsaszín. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, őszig majdnem fo-
lyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Vágó- 
és ágyásrózsa.  

  

’Zrínyi Ilona emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.27. ’Bem Apó emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
2000 (’Schneewittchen’ × ’Eva 
Teschendorff’) 
 

Leírás: 50 cm magas, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata világoszöld, levele 
kicsi, közepes és fényes. Virága 
féltelt, 5–6 cm átmérőjű, 
hófehér. Virágzás kezdete 
május közepe, az őszi fagyokig 
virágzik. Lisztharmatra nem, 
feketefoltosságra kissé érzé-
keny. Szárazságtűrő, fagyálló. 
Ágyásrózsa.  
 

  

’Bem Apó emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.28. ’Kolozsvár’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1976 ® 
2000 (’President Herbert 
Hoover’ × ’Carina’) 
 

Leírás: 70–80 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
sötétzöld, levele középnagy, 
fényes. Virága telt, 8–9 cm 
átmérőjű, élénk rózsaszín. 
Illatos. Virágzás kezdete június 
első fele, őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Vágó- 
és ágyásrózsa. 

  

’Kolozsvár’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.29. ’Budatétény’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1960 ® 
1967 (’Planten un Blomen’ × 
’Golden Masterpiece’) 
 
Leírás: 70–80 cm magas, felfelé 
törő, kissé szétterülő bokor. 
Lombozata világos középzöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 12 cm átmérőjű 
barackrózsaszín, piros futta-
tással. Illatos. Virágzás kezdete 
június első fele és őszig, szinte 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Vágó- 
és ágyásrózsa. 

  

’Budatétény’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.30. ’Esterházy János emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Bonica’ × ’Buda’) 
 

Leírás: 60 cm magas, szélesen, 
laposan szétterülő bokor. 
Lombozata világoszöld, levele 
középnagy, fénylő. Virága telt, 
7 cm átmérőjű, élénk rózsaszín. 
Illattal nem rendelkezik. 
Virágzás kezdete május közepe, 
és őszig majdnem folyamatosan 
virágzik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Talajtakaró ágyás-
rózsa. 
  

’Esterházy János emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.31. ’Pest’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1975 ® 
1993 (’Else Poulsen’ × ’Gloria 
Mundi’) 
 
Leírás: 60 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága féltelt, 7 cm átmérőjű, 
sötétpiros. Illattal nem 
rendelkezik. Virágzás kezdete 
június első fele, és őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. Ágyásrózsa. 
  

’Pest’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.32. ’Királyhelmec’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Domokos János emléke’ × 
’Melinda’) 
 
Leírás: 70–80 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
világoszöld, levele középnagy, 
fényes. Virága telt, 7–8 cm 
átmérőjű, világos krémsárga, 
csokros. Illatos. Virágzás 
kezdete május közepe, és késő 
őszig majdnem folyamatosan 
virágzik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Sövénynek is alkalmas 
ágyásrózsa. 

  

’Királyhelmec’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.33. ’II. Rákóczi Ferenc emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1988 ® 
1995 (’Ama’ × ’Lilli Marlene’) 
 
Leírás: 70–80 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy. Virága telt, 8–10 cm 
átmérőjű, bársonyos sötétbordó, 
elvirágzásban tovább sötétedik. 
Az erős, tűző napsütésben sem 
ég meg. Illata gyenge. Virágzás 
kezdete június első fele. 
Betegségekkel szemben to-
leráns, szárazságtűrő, fagyálló. 
Ágyásrózsa.  

’II. Rákóczi Ferenc emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 

https://www.rozsamarkgergely.hu/floribunda.php?oldal=11
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2.34. ’Öveges József emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1998 
(’Savaria’ × ’Kond’) 
 
Leírás: 60 cm magas, szélesen 
szétterülő bokor. Lombozata 
középzöld, levele kicsi, fény-
telen. Virága egyszerű, 4 cm 
átmérőjű, élénk rózsaszín, nagy 
lapos bugákban. Virágzás kez-
dete május közepe, őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Ősszel termésével is díszít. 
Betegségekkel szemben to-
leráns, szárazságtűrő, fagyálló. 
Ágyásrózsa. 

 
 

  

’Öveges József emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.35. ’Mikes Kelemen emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1991 
(’Pasodoble’ × ’Queen 
Elizabeth’) 
 
Leírás: 80–90 cm magas, felfelé 
törő, kissé szétterülő bokor. 
Lombozata világoszöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 9–10 cm átmérőjű, 
halvány rózsaszín, gyengén 
illatos. Virágzás kezdete június 
első fele, őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

 

  

’Mikes Kelemen emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.36. ’Kölcsey Ferenc emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 (’II. 
Rákóczi Ferenc emléke’ × ’Inge 
Kläger’) 
 
Leírás: 70 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
nagy, fényes. Virága telt, 7 cm 
átmérőjű, sötétbordó. A virágzás 
kezdete június első fele, őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Nincs illata. Betegségekkel 
szemben toleráns, szárazság-
tűrő, fagyálló. Ágyásrózsa. 
 
  

’Kölcsey Ferenc emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.37. ’Diószegi Sámuel emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Domokos János emléke’ × 
’Sutter's Gold’) 
Leírás: 100–110 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, fényes. Virága 
féltelt, 8 cm átmérőjű, 
citromsárga. Illata gyenge. 
Virágzás kezdete június első 
fele, őszig majdnem fo-
lyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Virágos 
sövény kialakítására is alkalmas 
ágyásrózsa. 

  

’Diószegi Sámuel emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.38. ’Torontál’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G. 
 

Leírás: 40 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, fénytelen. Virága 
féltelt, 6 cm átmérőjű, színe 
tüzespiros, illattal nem ren-
delkezik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Ágyásrózsa.  
 
 
 
  

’Torontál’ 
Fotó: Kopor Zoltán 



50 | A NAGYDOBRONYI GYŰJTEMÉNY RÓZSAFAJTÁI 
 

 

II. RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLA 

 
2.39. ’Táncsics Mihály emléke’ – polianta rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1991 (’La 
Sevillana’ × ’Álmos’) 
 
Leírás: 50 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 6–7 cm átmérőjű, 
élénk téglapiros. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június első 
fele, őszig folyamatosan vi-
rágzik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
tűrő. Ágyásrózsa. 

 
 

  

’Táncsics Mihály emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.40. ’Zichy Mihály emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G. 
 

Leírás: 60 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
nagy, fényes. Virága egyszerű, 
8 cm átmérőjű, színe ba-
racksárgából rózsaszínre vált, 
majd fehérre. Illata gyenge. 
Betegségekkel szemben to-
leráns, szárazságtűrő, fagyálló. 

 
 
 

  

’Zichy Mihály emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.41. ’Zrínyi Miklós emléke’ – floribunda rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1994 (’II. 
Rákóczi Ferenc emléke’ F1) 
 
Leírás: 70 cm magas, szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 6 cm átmérőjű, 
nagyon sötét feketésbordó. 
Illata nincs. Virágzás kezdete 
június első fele, őszig szinte 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

 
  

’Zrínyi Miklós emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.42. ’Szent Gellért emléke’ – floribunda rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
1998’ (Pasodoble’ × 
’Dauphine’) 
 

Leírás: 70–80 cm magas 
mérsékelten, lazán szétterülő 
bokor. Lombozata világoszöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 10 cm átmérőjű, 
halvány rózsaszín. Illata kö-
zepesen erős. Virágzás kezdete 
május közepe, egyike a 
legkorábban virágzóknak, őszig 
szinte folyamatosan virágzik. 
Betegségekkel szemben tole-
ráns, szárazságtűrő, fagyálló. 
Ágyásrózsa. 

  

’Szent Gellért emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.43. ’Teleki Blanka emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1992 
(’Mami’ F2) 
 
Leírás: 80–90 cm magas, 
felfelé törő, kissé szétterülő 
bokor. Lombozata sötétzöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virágzás kezdete május közepe, 
őszig majdnem folyamatosan 
virágzik. Virága telt, 8 cm 
átmérőjű, aranysárga, elvirág-
zásban cseresznyepirosra vál-
tozik. Illata közepesen erős. 
Lisztharmatra kissé érzékeny. 
Szárazságtűrő, fagyálló. Vágó- 
és ágyásrózsa. 

  

’Teleki Blanka emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.44. ’Mohács’ – teahibrid rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1995 
(’II. Rákóczi Ferenc emléke’ × 
’Fáklya’) 
 
Leírás: 80 cm magas, 
méréskelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 8 cm átmérőjű, 
meggypiros. Illata nagyon 
gyenge. Virágzás kezdete május 
közepe, őszig majdnem fo-
lyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

  

’Mohács’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.45. ’Árpád-házi Szent Piroska emléke’ – floribunda 
rózsa 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1998  
 
Leírás: 110–120 cm magasra is 
megnövő, felfelé törő, mér-
sékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
középnagy, fényes. Virága telt, 
csokros, 7 cm átmérőjű, 
rózsaszín, erőteljes illatú, tüs-
kementes. A virágzás kezdete 
június első fele. Lisztharmatra 
érzékeny. Szárazságtűrő, fagy-
állósága kiváló. Szoliternek is 
alkalmas magas ágyásrózsa. 
   

’Árpád-házi Szent Piroska 

emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.46. Október 23.’ – kúszórózsa (futórózsa) 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1991. ® 
1997. (’Don Juan’ × ’Paul's 
Scarlet Climber’) 
 
Leírás: 2,5–3 m magasra 
megnövő kúszórózsa. Lom-
bozata sötétzöld, levele nagy, 
gyengén fénylő. Virága telt, 
teahibrid jellegű, 8–10 cm 
átmérőjű, bársonyos mélybordó, 
gyengén illatos. Virágzás 
kezdete június első fele, őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. 
  

’Október 23.’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.47. ’Árpád-házi Szent Erzsébet emléke’ – parkrózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1988. ® 
1995. (’Queen Elisabeth’ × 
’Excelsa’) 
 

Leírás: A Szent Erzsébet 
rózsafajta 2–3 m magas, 
erőteljesen bokrosodik. Lombo-
zata középzöld, levele közép-
nagy, fényes. Virága telt, színe 
élénkrózsaszín. Virágátmérője 
8–10 cm. Virágzásának kezdete 
május közepére esik. Be-
tegségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő. 
  

’Árpád-házi Szent Erzsébet 
emléke’ 

Fotó: Kopor Zoltán 
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2.48. ’Leövey Klára emléke’ – floribunda rózsa 
 

 

 

Nemesítő: Márk G., 1998. 
(’Bethlen Gábor emléke’ × 
’Buda’)  
 

Leírás: 90–100 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten szét-
terülő bokor. Lombozata 
világoszöld, levele középnagy, 
gyengén fényes. Virága féltelt, 6 
cm átmérőjű, színe sötét 
bíborrózsaszín. Illattal nem 
rendelkezik. Betegségekkel 
szemben toleráns, szárazság-
tűrő, fagyálló. Sövénynek is 
alkalmas ágyásrózsa. 
 

  

’Leövey Klára emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.49. ’Feszty Árpád emléke’ – parkrózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 ® 
2002 (’Picurka’ F2) 
 
Leírás: 90–110 cm magas, 
szélesen szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
apró, fényes. Virága egyszerű, 3 
cm átmérőjű, meglehetősen 
nagy világos középső vi-
rágrésszel. Illata nincs. 
Virágzás kezdete május közepe, 
csak egyszer virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Lomb-
ja ősszel bordóra színeződik. 
Lombhullás után termésével 
még tovább díszít.  

’Feszty Árpád emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.50. ’Szabó Dezső emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991., ® 
1998. (’La Sevillana’ × ’Arad’) 
 
Leírás: 90–100 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata világoszöld, levele 
kicsi, közepes és fényes. Virága 
telt, 3–4 cm átmérőjű, tüzes 
cseresznyepiros. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június közepe, 
június vége, és a fagyokig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. Ágyásrózsa.  
  

’Szabó Dezső emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.51. ’Lorántffy Zsuzsanna emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1991. 
(’August Seebauer’ × ’Lilibet’) 
 
Leírás: 80–90 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 12 cm átmérőjű, 
kárminrózsaszín, gyengén illa-
tos. Virágzás kezdete május 
közepe, és őszig folyamatosan 
virágzik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Ágyásrózsa.  
 
  

’Lórántffy Zsuzsanna emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.52. ’Csíkszereda’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1998 
(’Árpád-házi Szent Erzsébet 
emléke’ F2) 
 
Leírás: 100–130 cm magasra is 
megnövő, felfelé törő, 
közepesen szétterülő bokor. 
Levele nagy és fényes. Virága 
telt, 7 cm átmérőjű, élénk 
rózsaszín. Illata nagyon gyenge. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő. Szoliternek, 
valamint virágos foltok 
kialakítására is alkalmas.  

’Csíkszereda’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.53. ’Nagy Imre emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1989 ® 
1996 (’Henkell Royal’ 
rügymutációja) 
 
Leírás: 70–80 cm magas, felfelé 
törő, mérsékelten szétterülő 
bokor. Lombozata sötétzöld, 
levele középnagy, gyengén 
fénylő. Virágzás kezdete június 
első fele, őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Virága 
telt, 10–12 cm átmérőjű, 
bársonyos sötét vérpiros. 
Közepesen erős illatú. Be-
tegségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Jó vágó- 
és ágyásrózsa. 

  

’Nagy Imre emléke’ 
Fotó: Szanyi P. Lívia 
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2.54. ’Laborfalvi Róza emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991’ 
(Sankt Florian’ × ’Blaha Lujza 
emléke’) 
 
Leírás: 90–100 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
középzöld, levele nagy, fénylő. 
Virága telt, 10–11 cm átmérőjű, 
sötét kárminrózsaszín. Illata 
erős, melyet szárítás után is 
megtart. A virágzás kezdete 
június közepe, június vége és a 
fagyokig majdnem folyama-
tosan virágzik. Betegségekkel 
szemben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Ágyásrózsa.  

  

’Laborfalvi Róza emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.55. ’Mindszenty József emléke’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1988 ® 
1996 (’Hargita’ F2) 
 
Leírás: 100–110 cm magas, 
felfelé törő, gyengén szétterülő 
bokor. Lombozata sötétzöld, 
levele középnagy, fénylő. 
Virága telt, 10 cm átmérőjű, 
hófehér. Gyengén illatos. 
Virágzás kezdete június első 
fele, és őszig majdnem 
folyamatosan, bőségesen virá-
gzik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. Rendkívül jó vágórózsa, 
bőséges virághozama miatt 
ágyásrózsának is kiváló. 

  

’Mindszenty József emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 



A NAGYDOBRONYI GYŰJTEMÉNY RÓZSAFAJTÁI | 67 

 

 

FODOR ISTVÁN KUTATÓKÖZPONT 

 
2.56. ’Aradi 13’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Székelyfonó’ × ’Royal 
Velvet’) 
Leírás: 100–110 cm magas, 
felfelé törő bokor. Lombozata 
középzöld, levele nagy, 
gyengén fénylő. Virága telt, 12 
cm átmérőjű, kissé lilás 
árnyalatú, sötét vérpiros. Illata 
gyenge. Virágzás kezdete június 
első fele, az első fagyokig szinte 
folyamatosan virágzik. Szá-
razságtűrő, betegségekkel 
szemben toleráns, fagyállósága 
jó. Vágórózsának és ágyás-
rózsának egyaránt megfelel.  
  

’Aradi 13’ 
Fotó: Szanyi P. Lívia 
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2.57. ’Mami’ – parkrózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1988 ® 
2000 (’Clg. Dame de Coeur’ × 
’Texas Centennial’) 
 
Leírás: 150-200 cm magas, 
felfelé törő, mérsékelten 
szétterülő bokor. Lombozata 
sötétzöld, levele középnagy és 
fényes. Virága telt, 10–11 cm 
átmérőjű. A virágzás kezdete 
május eleje, május közepe. Késő 
őszig szinte folyamatosan 
virágzik. Lisztharmatra kissé 
érzékeny, szárazságtűrő. Szo-
literként is ültethető, de nyírott, 
virágos sövény kialakítására is 
alkalmas.  

’Mami’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.58. ’Mansfeld Péter emléke’ – parkrózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Bonica’ F3) 
 
Leírás: 110–120 cm magas, 
lazán, mérsékelten szétterülő 
bokor. Lombozata középzöld, 
levele középnagy, fényes. 
Virága telt, 3–4 cm átmérőjű, 
kissé rózsaszínes fehér. Illata 
nincs. A virágzás kezdete június 
első fele, őszig folyamatosan 
virágzik. Betegségekkel szem-
ben toleráns, szárazságtűrő, 
fagyálló. Szoliterként vagy 
csoportba ültethető. 
  

’Mansfeld Péter emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.59. ’Kanizsay Orsolya emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Bonica’ × ’Melinda’) 
 

Leírás: 60–70 cm magas, 
erőteljesen, dúsan fejlődő, 
szélesen szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
kicsi vagy közepes és fényes. 
Virága telt, 6–7 cm átmérőjű, 
halvány rózsaszín, többesével 
csokrosan álló. Illata nincs. 
Virágzás kezdete június vége. 
Betegségekkel szemben to-
leráns, szárazságtűrő, fagyálló. 
Még ősszel is teljes virágzásban 
lévő talajtakaró ágyásrózsa. 
  

’Kanizsay Orsolya emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.60. ’Jávorka Sándor emléke’ – polianta rózsa 
 

 
 
Nemesítő: Márk G., 1994 
(’Scarlet Meillandina’ × 
’Bolyaiak’) 
 
Leírás: 60 cm magas, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
kicsi és fényes. Virága telt, 6 cm 
átmérőjű, tüzes cseresznye-
piros. Illata nincs. Virágzás 
kezdete június első fele, őszig 
majdnem folyamatosan virág-
zik. Betegségekkel szemben 
toleráns, szárazságtűrő, fagy-
álló. Ágyásrózsa. 

 

  

’Jávorka Sándor emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.61. ’Szent László emléke’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 ® 
2002 (’II. Rákóczi Ferenc 
emléke’ × ’Lilli Marlene’) 
 

Leírás: 60–70 cm magas, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy és fényes. Virága 
féltelt, 8 cm átmérőjű, 
meggypiros. Virágzás kezdete 
június első fele, őszig 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 

 

  

’Szent László emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.62. ’Szent Márton’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1998 
 
Leírás: A floribunda rózsák 
csoportjába tartozó rózsafajta, 
melynek magassága 50–60 cm, 
mérsékelten szétterülő bokor. 
Lombozata középzöld, levele 
kicsi, gyengén fénylő. Telt 
virágainak átmérője 6–8 cm. 
Betegségekkel szemben tole-
ráns rózsafajta. 
 
  

’Szent Márton’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.63. ’Szőreg’ – teahibrid rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1988 ® 
1993 (’Budatétény’ × 
’Concorde’)  
Leírás: 60–70 cm magas, 
közepesen szétterülő bokor. 
Lombozata sötétzöld, levele 
középnagy, gyengén fénylő. 
Virága telt, 8–9 cm átmérőjű, 
virágszíne bársonyos bíbor-
piros. Gyengén illatos. Virágzás 
kezdete június első fele, őszig 
szinte folyamatosan virágzik. 
Betegségekkel szemben ellen-
álló, szárazságtűrő, fagyálló. 
Vágó- és ágyásrózsának egya-
ránt alkalmas. 

  

’Szőreg’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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2.64. ’Rahó’ – floribunda rózsa 
 

 
 

Nemesítő: Márk G., 1991 
(’Gold Bunny’ × ’Aranybulla’)  
 
Leírás: 30–40 cm magas, 
szétterülő bokrot alkotó 
rózsafajta. Lombozata kö-
zépzöld, levele középnagy, 
gyengén fénylő. Virága telt, 7 
cm átmérőjű, aranysárga, 
elvirágzás ideje alatt vi-
lágosodik. Virágzás kezdete 
május közepe és őszig majdnem 
folyamatosan virágzik. Beteg-
ségekkel szemben toleráns, 
szárazságtűrő, fagyálló. Ágyás-
rózsa. 
 

’Öveges József emléke’ 
Fotó: Kopor Zoltán 
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