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BEVEZETÉS 
TOLNAY GÁBOR* 

 

Ajánlom ezt a levélgyűjteményt  

– azoknak a pomológusoknak, akik Bereczki Máté munkásságával 

foglalkoznak;  

– azoknak a történészeknek, akik levéltári kutatásaikat élettel teli adatokkal 

akarják kiegészíteni mind Jász-Nagykun-Szolnok, mind Békés megyében;  

– azoknak a filológusoknak, akik a kiegyezés utáni magyar nyelv állapotát 

kívánják megismerni;  

– azoknak az agrártörténészeknek, akik a kamarai (kincstári) birtokok 

bérbeadását, hasznosítását választották kutatásuk tárgyául; 

– azoknak az etnográfusoknak, akik Körös–Maros vidéke gazdálkodásának 

néprajzával foglalkoznak. 

 
Magyar gyümölcstermesztés 

A gyümölcs nem más, mint a fák, cserjék vagy évelő dudvás növények 

közvetlen táplálékul szolgáló termése, amely ősidők óta szerepel az ember 

élelmezésében. A különböző gyümölcsök kalóriatartalma általában alacsony, 

jelentős vitamintartalmuk azonban nagymértékben hozzájárul az emberi 

szervezet vitaminellátásának biztosításához. 

A Magyarországon fogyasztott gyümölcsök legnagyobb része 

korunkban is hazai termesztésű.1 Bár az import egyre nagyobb részesedést 

                                              

 
* Tolnay Gábor (Öcsöd, 1931. január 18.) tanár, agrártörténész. Szülei Tolnay Antal Gábor, Golián 
Ilona. Nős, 1955, Varga Margit. Gyermekei: Gábor (1956) és Ferenc (1959). Tanulmányai: 1949–
1950, Szarvasi Tanítóképző Intézet; 1957–1963, ELTE BTK, magyar– történelem szak; 1970–1973, 
politológia. Pályafutása: 1951–1962 között tanyai tanító, 1962-től 1973-ig általános iskolai és 
gimnáziumi igazgató-helyettes, 1973–1978 között a DATE mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai 
Kara könyvtárvezetője, főigazgatói hivatalvezetője, 1978-tól a Dózsa György Szakközépiskola 
tanára és könyvtárosa, 1991-től 1994-ig a szolnoki Kárpótlási Hivatal főtanácsosa, 1994-től a 
mezőtúri Túri Fazekas Múzeum igazgatója, 1999–2002 között a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Múzeumok Igazgatóságának tudományos titkára. 1998-től a Honismeret szerkesztőbizottsági 
tagja. 2000-től főiskolai tanár. Kutatási területe: a 20. század első felének magyar agrártörténete, 
a Nagyatádi-féle földreform végrehajtása. Tudományos címei és díjai: egyetemi doktor (1970), a 
történelemtudomány kandidátusa (1994). Csete Balázs-díj (1994), Bél Mátyás-díj (1999), Jász-
Nagykun-Szolnok Megyéért Nagydíj (2000), Bugát Pál emlékérem (2000), Öcsöd nagyközség 
(2006) és Mezőtúr város (2010) díszpolgára. Több mint 120 dolgozat szerzője, 27 könyv 
társszerzője, 27 könyv szerkesztője. Főbb művei: Tanulmányok: A parasztság történetének kutatási 
módszertana a Horthy-korszakban. (1972); A Nagyatádi-féle földreform végrehajtása Öcsödön az 1920-as 
években. (1975); Az 1920-as évek földreformja Szolnok megyében. (1987); Agrárszövetkezeti mintakörzet 
terve Békés vármegyében 1935-ben. (1990); A helyi mezőgazdasági önkormányzat működési feltételei a 
két világháború között. (1990); A Nagyatádi-féle földreform és az 1935. évi mezőgazdasági statisztika. 
(1990); Szántóföldi növénytermesztés Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a két világháború között. 
(1990); A Nagyatádi-féle földreform végrehajtásának néhány sajátossága. (1991); A Nagyatádi-féle 
földreform végrehajtása Túrkevén. (1992); Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőgazdaságának egyes 
kérdései 1920–1944 között. (1994); Epizódok a Nagyatádi-féle földreform jászsági végrehajtása 
történetéből. (1995); A Nagyatádi-féle földreform és a gazdasági cselédek ügye. (1995); A tószegi 
Hitelszövetkezet működése 1929 és 1941 között. (1996); Öcsöd 1848/1849-ben. (1998); A mezőgazdaság 
helyi érdekvédelme a két világháború között. (1999); Vita – legelőügyben – Dévaványa és Túrkeve között. 



BEVEZETÉS 
DR. TOLNAY GÁBOR 

 
 

12 
 

szerez a hazai piacon. A gyümölcstermesztés a kertészet egyik legfontosabb 

ága, amelynek fejlődése, fejlesztése nem volt mindig általános. A vasúthálózat 

kiépítése előtt a szállítási nehézségek miatt árutermelő gyümölcsösöket még 

nemigen létesítettek, a gyümölcstermesztés kiskertekben zajlott. A 

gyümölcsök termesztése a 19. század második felében hazánkban is szélesebb 

körben fejlődésnek indult.  

A tudományosan megalapozott gyümölcstermesztés a 19. század 

közepén bontakozott ki jelentősebben Magyarországon. Az Alföldön a szegedi 

Vedres István2 és a szarvasi Tessedik Sámuel3 és mások is szorgalmazták. A 

kibontakozás a fajták pontos leírásával (a pomológiával) indult, amellyel mind 

több gyümölcsész – Villási Pál,4 Budai József,5 Ritter Gusztáv6 stb. – kezdett 

foglalkozni. A gyümölcsök fajtagyűjteményei részben oktatási, részben 

tanulmányozási céllal, és nem utolsósorban a szaporítóanyag biztosítása 

érdekében jöttek létre. Magyarországon a 19. század elején még főként német 

nyelvű kiadványokban foglalkoztak pomológiával (pl. Leibitzer János7 

szepességi gyümölcsész, Urbanek Ferenc8 pozsonyi kanonok). Magyarul 

                                                                                                                   

 
(1999); Az 1915. évi árvíz Dévaványa térségében. (2000); Dévaványa mezőgazdasága a XX. század első 
felében. (2001); Néhány kataszteri fogalom agrártörténeti vonatkozása. (2002); „Dévaványai 
Köztársaság.” (2002); Kossuth és a reformkori agrárkérdések. (2002); Az 1853. évi úrbéri pátens. (2003); 
Tanyák és a tanyai gazdálkodás. (2012). Kötetek: Jász-Nagykun-Szolnok vármegye mezőgazdaságának 
egyes kérdései 1920-1944 között. (Szolnok,1994 363 p.); Föld–ember–törvény. (Szolnok, 2004. 468 p.); 
Dél-alföldi haszonbérleti szerződések. (Szolnok, 2007. 305. p.). – [Forrás: BIOGRÁF KI KICSODA 
2004. Főszerk.: Hermann Péter.  Poligráf Kiadó, Bp. 2003. 1630–1631. p. és saját közlés] 
1 ERDÉSZ F. 2007  
2 Vedres István (eredetileg Vedrics), 1826-tól varsányi előnévvel (Szeged, 1765. szeptember 22.–
Szeged, 1830. november 4.) mérnök. Csongrád vm. táblabírája. 1876-tól Szegeden városi 
főmérnök. 1789-ben úttörő munkát végzett a Csengele körüli futóhomok fásítással történő 
megkötésében. 1805-ben javasolta a Soroksár–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged vonalon a 
Duna–Tisza-csatorna megépítését és a szegedi kereskedelmi kikötő és közraktár létesítését. 
1808-ban a 3600 holdas, sással, náddal és kákával borított szőreg–gyálai határ vízrendezésével 
és ármentesítésével országos hírű mintagazdaságot hozott létre, és megalapította Vedresházát. 
Javasolta víztárolók létesítését, az öntözéses gazdálkodás megindítását, a rizstermelés és a 
tógazdálkodás fejlesztését. A magyar nyelvű gazdasági műszaki szakirodalom egyik 
megteremtője. Gazdasági elképzeléseivel ösztönözte a reformkor gazdaságpolitikai terveinek 
megszületését, vízgazdálkodási elképzelései kimutathatóan közvetlenül hatottak Széchenyi 
István vízrendezési terveire. (ÚJ ÉLETRAJZI VI. kötet. 1161–1162. p.) 
3 Tessedik Sámuel (Alberti, 1742. április 20. – Szarvas, 1820. december 27.), gazdasági, 
pedagógiai és evangélikus egyházi író, evangélikus lelkész. 1767-től lelkész Szarvason, ahol 
1780-ban gazdasági iskolát alapított. A hathatósabb termelési módszerek, a korszerű 
gazdálkodás eredményesebb elsajátítása végett az elméleti képzést a gyakorlati munkával 
kapcsolta össze. (Uo. 696–697. p.)  
4 Villási Pál  (eredetileg: Gápel), (Léva, ma Levice, Szlovákia, 1820. november 3. – Bp., 1888. 
december 26.), jogász, tanár, kertészeti szakíró. Irod.: GALGÓCZY K. 1891; BALÁS Á, 1897:; 
SZABÓ 1995-a.; MAGYAR ÉLETRAJZI 2. kötet.  
5 Budai József (Bodos, Háromszék vm. ma: Bodoș, Románia, 1851 – Miskolc, 1939. január 20.) 
tanár, geológus, botanikus, pomológus. 
6 Ritter Gusztáv (Planik, Hesseni Nagyhercegség, 1846. november 20. – Kolozsvár, ma Cluj-
Napoca, Románia, 1926. december ?), kertész.  
7 Leibitzer János (Lőcse, ma Levoča, Szlovákia, 1763. június 1. – Lőcse, 1817. július 5.) kertész, 
pomológus.  
8 Urbanek Ferenc (Selmecbánya, Hont vm., ma Banská Štiavnica, Szlovákia,  1790. április 2. – 
Pozsony, 1880. január 6.) apátkanonok.  
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közölt fajtaleírást Marc Ferenc9 (1857), Entz Ferenc10 (1857), Girókuti P. 

Ferenc11 (1862) és Nagy Ferenc.12 Entz Ferenc és más jeles tudósok műveikben 

a fajtakérdést elméleti és gyakorlati alapon rendezték. Felmérték a hazai 

termőhelyi adottságokat, leírták és értékelték a fajtákat, és ezzel elősegítették a 

korszerű termelés megindítását. A 18. században elterjedt igen nagyszámú 

gyümölcsfajta okozta zűrzavarból Entz Ferenc kísérelte meg a 

gyümölcstermesztést helyes irányba vinni azáltal, hogy kevés, de értékes 

fajok, illetve fajták művelését ajánlotta. Entz Ferenc halála után (1877) az 

élvonalba négy szakember lépett: Villási Pál, Tamássy Károly,13 Katona 

Zsigmond14 és Bereczki Máté. 

 

*** 

 

Bereczki Máté (1824–1895) 

 

Bereczki Máté életrajzát és pomológiai tevékenységét a legutóbbi 

időkben Surányi Dezső egyetemi tanár foglalta össze és értékelte érdemének 

megfelelően.15 Ezt a kötetet is az ő tanulmánya vezeti be.  

Bereczki Máté (1848-1849-ben Romhányi, 1862-ig Bagyinszki) 1824. szep-

tember 22-én a Nógrád megyei Romhányon született elszegényedett nemesi 

családból, meghalt 1895. december 9-én, a ma Békés megyei (1950-ig Csanád 

megyei) Kunágotán. Apja, Bagyinszki András, kőfaragó mesterként dolgozott, 

malom- és köszörűköveket készített. Anyja, Balázs Katalin, szüleitől örökölt, 

komoly kertésztudással rendelkezett.16 A család fiatalabb fiúgyermeke – Illés – 

1880 októberében hunyt el. „Máté gazdag kedélyű édesanyja keze alatt tanult 

meg írni-olvasni.”17 Csak 14 éves korában – 1838-ban – íratták be a romhányi 

iskolába, ahol az elemi iskola többéves anyagát egy év alatt kitűnő 

eredménnyel elsajátította. 1839-ben kezdte meg tanulmányait a váci 

gimnáziumban, amelyet jeles eredménnyel fejezett be 1845 tavaszán. Ősszel 

                                              

 
9 Marc Ferenc (? 1813 – Zólyombrézó, Zólyom vm., ma Podbrezová, Szlovákia, 1900. szeptember 
11.) kertész.  
10 Entz Ferenc (Sümeg, 1805. december 6. – Promontor-Budafok, 1877. május 9.), orvos, szőlész, 
kertész, az MTA levelező tagja (1858).  
11 Girókuti (Pinczker) Ferenc (Juta, Somogy vm., 1816. július 23. - Bp., 1895. szeptember 16.), 
mezőgazdász, közgazdasági író.  
12 Nagy Ferenc, ürögdi (Szentandrás, Doboka vm. Sajószentandrás, ma Șieu-Sfântu, Románia, 
1804. március 8. – Kolozsvár, 1876. február 22.) ref. lelkész, kertész.  
13 Tamássy [Tamásy] Károly (Jolsvatapolca, Gömör és Kishont vm., 1806. május 30. – Debrecen, 
1885. július 2.) gyógyszerész, pomológus. Irod.: VILLÁSI P. 1882; PÁLMÁNY B.  1989.  
14 Katona Zsigmond (Vámfalu, 1828. május 1. – Kecskemét, 1902. március 18.) kecskeméti 
gyógyszerész, pomológus.  
15 SURÁNYI D. 2008. Egyéb irodalom: ANGYAL D.  1895.; MOLNÁR I. 1895.; EMLÉKFÜZET 
1898.; KELEMEN F. 1964; KELEMEN F. 1935; GOMBOCZ E. 1939; RAPAICS R. 1940a.; NYÉKES 
I.  1956; ORDAS I. 1959; SZABÓ 1995-a.; MAGYAR I. kötet 188-189. p.; MEZŐGAZDASÁGI 1. 
kötet, 142. p.  
16 SURÁNYI D. 2008. 234. p.  
17 KELEMEN F. 1964. 151. p.  
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iratkozott be Pesten az egyetem jogtudományi karára, és 1848-ban tett 

ügyvédi vizsgát.  

Édesapja 1846-ban meghalt. Öccse akkor még fiatalkorú volt. Özvegyen 

maradt édesanyja gyakran betegeskedett. Jogi egyetemi tanulmányai mellett 

Máté rendszeresen vállalt korrepetálásokat. Az ebből szerzett összegből 

biztosította a tanuláshoz szükséges anyagiakat, és még a Romhányban lakó 

hozzátartozóit is támogatta.18 

„Az egyetemi évek alatt érlelődött férfivá, európai látókörű művelt 

emberré, hazafivá. Megismerkedett kora haladó eszméivel, a francia 

forradalom nagyjainak műveivel. 

A reformkor kiemelkedő egyéniségeinek, különösen Széchenyinek és 

Kossuthnak, és az őket követő progresszív ifjúságnak a hatására haladó 

gondolkodású értelmiségivé fejlődött ő is. Közvetlen kapcsolata volt Petőfivel, 

Vasvárival, Jókaival. 1848 tavaszán vette fel a Romhányi nevet,19 amelyet a 

forradalom ideje alatt viselt. A márciusi ifjúság táborához csatlakozott. 

Amikor pedig a márciusi vívmányok és a haza veszélybe kerültek, ő is önként 

lépett be a honvéd hadseregbe. Végigküzdötte annak dicsőséges és vesztes 

csatáit, törzstiszt lett.”20 

Szabó Pál Bereczki Máté leveleinek kísérő- és magyarázó szövegeként a 

következőket írja a szabadságharc leverését követő időszakról és benne 

Bereczki figyelemre méltó szerepéről:  

 

„Világosnál vége mindennek, 

Más nem marad: börtön, bakó – 

Romhányi üldött (!) bujdosó.”21 

 

„A világosi tragédia után Romhányit (Bereczkit) is üldözték, nemcsak 

mint a harcokban részt vett »lázadót«, hanem mint Vasvári Pál elvbarátját, 

Kossuth hívét, a forradalmi eszmék terjesztőjét is. Bujdosó rejtésére alkalmas 

utakon, tájakon, keserű gondolatokkal, véres csaták, elesett kedves bajtársak 

emlékképeinek terhével, éhezve, hosszú vándorlás után ért el Teleki Blanka22 

                                              

 
18 SZABÓ 1995-a. 243. p. 
19 A Romhányi név használatát a Belügyminisztérium 11.219/1848. számú határozatával 
engedélyezte. (Magyar Országos Levéltár H szekció 577.). A szabadságharc leverése után 1849. 
szep-tember 9-én kelt 2905. számú rendelettel az osztrák hatóság a szabadságharc időtartama 
alatt felvett neveket – köztük a Romhányiét is – megsemmisítette. Ezzel visszaállt az eredeti 
helyzet, a Bagyinszki családnév. Azonban Bereczki a közel nyolc éves üldöztetése miatt 
személyi biztonságból – 1857-ig – nem a Bagyinszki, hanem az Erdei nevet, majd 1857-től 1862-
ig ismét a Bagyinszki nevet használta. A magyar királyi udvari kancellária 6045/1862. szám alatt 
Bagyinszki helyett a Bereczki előnevet engedélyezte. Forrás: SZABÓ 1995-a. 243–244. p.  
20 KOZMA P. 1967. 51. p.  
21 GYULAI P. 1869–1872  
22 Teleki Blanka, gróf, széki (Kővárhosszúfalu, ma Satulung, Románia, 1806. július 3. – Párizs, 
1862. október 23.) író, festő. A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) után családja 
pálfalvai (Szatmár vm.) birtokára vonult vissza; segítette a bujdosókat, gyűjtötte a 
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birtokára, Pálfalvára. Itt készséggel kapott menedéket, Erdei Máté néven, mint 

gazdasági írnok. A szomorúsággal terhelt kúrián belül rövidesen újabb, 

forradalmat előkészítő tervek születtek. Az »írnok« munkahelye valójában 

nem egy, az időjárás viszontagságaitól védett, csendes, nyugodalmas kis 

szoba volt, hanem gyakran vándorolt az országban. Nemcsak azért, hogy 

mentse életét, hanem azért is, hogy a szerzett tapasztalatairól, a nép 

hangulatáról, »Magyarország kitűnő férfiainak« személyi adatairól, 

körülményeiről – akikre egy újabb hazafias megmozduláskor cselekvőleg is 

számítani lehet – beszámoljon a grófnőnek. Ez többször levélben történik.  

A Bach-korszak rendkívül jól szervezett kémhálózatot, rendőri és 

csendőri szervezetet teremtett. Az önkényuralmi rendszer idején a kegyetlen 

terror mellett – még a rendszert szolgálók között is – az egymás iránti 

gyanakvás és a besúgás lett a jellemző. A titkosszolgálat ügynökei nemcsak a 

gyanúsnak vélt személyekről, hanem még egymásról is »tájékoztatták« a 

legfőbb főnököt. A csendőrség, a rendőrség és más bűnüldöző szervek az 

utasításokat híven teljesítve nyomoztak, házkutatásokat végeztek, 

letartóztattak, kihallgattak, bíróság elé állítottak, börtönbe vetettek vagy 

kivégeztek. 

Bach23 kémhálózata országosan gyorsan felismerte, hogy a 

levelezésekből is lényeges információkhoz juthat. Ennek során figyeltek fel a 

Teleki Blanka által küldött és hozzá írt levelekre. Ennek következményeként 

eljárás indult a grófnő ellen. A csendőrség és a katonaság legkülönbözőbb 

alakulatainak igénybevételével került sor a grófnő kastélyában történő 

házkutatásra.  

A cs. k.24 Katonai Parancsnokság elöljárójának 1851. április 29-én és a cs. 

k. 7. Csendőrezred parancsnokságának május 2-án kiadott parancsa alapján 

május 10-én a cs. k. Csendőrezred nyomozói Petráky János államügyész 

közreműködésével tartottak házkutatást Teleki Blankánál. Ennek 

eredményeként lefoglaltak Bereczki (Romhányi, Erdei) Máté által írt több, 

figyelemre méltó – a hatóságok által bűnösséget bizonyító – levelet is. Ez 

kitűnik a cs. k. Csendőrezred Szatmáron 1851. május 14-én kelt, a cs. k. 7. 

Csendőrezred parancsnoksághoz, Nagyváradra küldött jelentéséből.25 A 

                                                                                                                   

 
szabadságharc ereklyéit, és jelentéseket küldött a párizsi magyar emigrációnak a nép 
hangulatáról. 1851. május 13-án letartóztatták és 10 évi várfogságra ítélték. 1857. május 13-án az 
általános amnesztiával szabadult.  
23 Bach, Alexander von, báró, dr. (Loosdorf, 1813. január 4. – Unterwaldersdorf, 1893. november 
12.) osztrák politikus, ügyvéd. – A Schwarzenberg-kormányban igazságügy-miniszter, majd 
Franz Seraph Stadion belügyminiszter lemondása után belügyminiszter lett 1849. július 28-án. 
A forradalmak leverése után kísérletet tett a monarchia összes államainak központosító és 
abszolutisztikus alapon való átalakítására. Ez a kísérlet azonban kilenc évi kormányzása után 
csődöt mondott (1859). A bukása után Bach a pápai udvarhoz került követnek. 1867-ben teljesen 
visszavonult a politikai élettől. – A Bach-rendszer hibáit Széchenyi István mutatta ki Ein Blick 
auf den anonymen „Rückblick” című művében.  
24 cs. k. - császári és királyi 
25 A Császári és Királyi Katonai Parancsnokság elöljárójának kiadott parancsa a 185. számot 
viseli. A Császári és Királyi 7. Csendőrezred Parancsnokságának iratszáma 960. szám alatt 
került kiadásra. A Szatmáron keltezett jelentésnek iktatószáma 1895.V.19 c/2. szám. 
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legalaposabb házkutatást foganatosították annak reményében, hogy Bereczki 

(Erdei) Mátét is elfogják. Teleki Blanka segítségével azonban »…az előzetes 

letartóztatás elől nevezett elszökött.« 

Ezt követően Hummel csendőrszázados jelentésében [utal rá, hogy] 

Mezőkeresztesen Fejér Ágostonnál – Vasvári Pál testvérénél – is végeztek 

házkutatást, mert a nyomozó hatóság tudomására jutott, hogy Bereczki 

(Romhányi, Erdei) Máté ide is küldött levelet. Ezt Fejér Ágoston is elismerte. A 

levelet azonban a hatóság nem találta meg.26  

A csendőrnyomozók által lefoglalt levelek eredeti szövegéből nem tudok 

idézni, de hitelesnek fogadhatjuk el gróf Teleki Blanka és társai ellen 1853. 

május 25-én kelt, Bilkom (Ignáz) osztrák hadbíró őrnagy által készített vádirat 

azon tényállását, mely szerint a grófnőhöz írt és lefoglalt levelek bizonyítják, 

hogy Bereczki (Romhányi, Erdei) Máté »… a felettes hatóságok által üldözött, 

súlyos bűnökkel terhelt egyén,…« Teleki Blanka »… mégis megmentette a 

letartóztatástól.«27 

 

»De vaj’ ki ő, kit így üldöznek? 

Mi rangja és mi érdeme? 

Vajon mit szolgált a nemzetnek?  

Vezére vagy minisztere? 

Tán képviselő, tán vészbiró, 

Avagy épen főrend vala? 

Tán kormánybiztos, hirlapiró, 

Vagy csak egyszerü katona? 

Ennyi kérdésre hogy feleljek, 

Sok névre egy szót hogyan leljek? 

Csak azt tudhatnám mondani: 

Mindebből volt ő valami. 

… 

Mi tért nyújthat e szegény ország? 

És lelke, karja mit tehet? 

… 

… nagyot tenni hol a pálya 

S alkotni hol rá az anyag? 

… 

Mindent, amit külföldön látott, 

Átűltet, gyorsan létesít, 

Teremt egy egész új világot.«28 

                                                                                                                   

 
Megtalálhatók a Hadtörténeti Intézet és Múzeum (A továbbiakban: H. I. L.) levéltárában „Teleki 
Blanka pere” című iratban a 1853/7/59. szám alatt.  
26 H. I. L. – 1853/7/59. Teleki Blanka perének iratai a Cs. k. Államügyészség 363/1851 számú 
„Leirat” 1036-1047. p.  
27 Részletesebben olvasható: SÁFRÁN GY. 1963; SÁFRÁN GY. 1979  
28 Gyulai Pál: I. m. SZABÓ 1995-a. 34-35. p. 
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S ezt az új világot (Romhányi) Bereczki Máté az Alföld tágas, fátlan 

pusztaságában teremtette meg, ahol hazánkban legtöbb az évi napsütés, s 

olykor legnagyobb a szárazság és legszigorúbb a tél. Errefelé folynak a 

Kárpátokkal övezett haza hegyeiről, lejtőiről a tápláló vizek. Ahol nemcsak a 

tekintet, a gondolat, hanem a szélvész is szabadon szárnyal. Ahol a hullámzó 

búzatáblák mellett legfeljebb egy-két csenevész gyümölcsfa volt található. De 

haza ez a táj is, mely alkalmat adott az újabb nagy tettre: a gyümölcs-

termesztésre alig alkalmas helyen minta gyümölcskertet teremteni, és elsőként 

megírni a magyar gyümölcsészet kétezer oldalas bibliáját. Minden 

valószínűség szerint munkált benne Petőfinek a »Szájhősök«-höz írt 

örökérvényű figyelmeztetése: 

 

»Áldozat s tett, ez a két tükör, mely 

A valódi honfiut mutatja…«29 

 

S ez a két tükör vezérelte Bereczkit egész élete folyamán!”30 

Hét éven át bujdosott szerte az országban. Volt iskolatársai, kedves 

barátai rejtegették, adtak neki menedéket azt követően, hogy Teleki Blanka 

grófnőnél szinte az utolsó pillanatban menekült meg az elfogatástól. Csak 

1856-ban, az általános amnesztia kihirdetése után szűnt meg bujdosása.  

Bereczki a közkegyelem után sem vállalt egy ideig hivatalt. Bachot és 

rendszerét nem kívánta szolgálni. Élete fenntartására több előkelő gazdag 

családnál vállalta gyermekek nevelését. Magántanítóskodása idején a 

gyermekek nevelése mellett rendszeresen kezdett a gyümölcsfák nevelésével 

is foglalkozni. A hivatásszerű kertészkedés utáni vágya késztette arra, hogy 

abbahagyja a magántanítóskodást, közhivatalt vállaljon Bihar vármegyében, 

amely több időt és lehetőséget teremt számára a kertészkedésre. Reményeiben 

azonban csalódnia kellett.31 

1862-ben egy volt honvéd bajtársa ajánlására Sármezey Antal32 

kunágotai kincstári bérlő Bereczkit a pusztájára hívta gyermekeinek 

                                              

 
29 Petőfi Sándor: A szájhősök című vers 3. szakasz.  
30 SZABÓ 1995-a. 33-35. p.  
31 KOZMA P. 1967. 50. p.  
32 Sármezey (eredetileg Vertán) (I.) Antal, szombatsági (Váradolaszi, [Érolaszi], Bihar vm., ma 
Olosig, Románia, 1822 – Kürtös, Arad vm. 1897. július 1.) kincstári földbérlő, földbirtokos. 
Felesége: Rétháti Kövér Anna (Kisfalud, Maros vm. 1832 – Arad, 1893. február 23.) 
Házasságkötés: 1848. november 18. Mezőkovácsháza. Gyermekeik: 1./ Júlia Olga [Vertán] 
(Mezőkovácsháza, 1853 – Mezőkovácsháza 1855. január 23.), 2./ Manó (Arad, 1854 – Kürtös, 
1901. augusztus 2.), földbirtokos, 3./ Ákos Antal (Mezőkovácsháza, 1855. december 22. – Arad, 
1909. február 3.) szolgabíró, 4./ Béla István (Mezőkovácsháza, 1857. december – 
Mezőkovácsháza, 1868. szeptember 23.), 5./ András (Endre) Elemér  (Mezőkovácsháza, 1859. 
április 21. – Békéscsaba, 1939. augusztus 15.) vasútépítő mérnök, a motorvonat-tervezés 
úttörője; 6./ Antal (II.) Zsigmond Aladár (Mezőkovácsháza, 1860. szeptember (vagy október) 13. 
– Kunágota-Puszta, 1927. december 5.) földbérlő, földbirtokos, 7./ Árpád Gusztáv Imre 
(Mezőkovácsháza, 1863. október 1. – Nouva Columbia, Paraguay, 1923.), 8./ Margit Jolán  
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nevelésére, ahová aztán tíz évre el is szerződött. Oly sok helyváltoztatás után 

nyugalomra vágyott, egy nyugodt helyre, ahol azután békességben töltheti 

idejét: taníthat és kertészkedhet. Az idők folyamán azután véglegesen 

gyökeret vert a kunágotai pusztán, és azt soha többé el nem hagyta. Az itt 

töltött jó három évtized életének igazi alkotó korszaka volt, melynek során 

Európa-hírű pomológussá és a haza legnagyobb gyümölcsészévé fejlődött. 

Eleinte természetesen főleg a gyermekek nevelésének szentelte idejét, de 

emellett kertészkedett is. A Sármezey házban öt gyermek volt – eredetileg 

nyolc, de három már felsőbb tanulmányokat folytatott –, akiket 

lelkiismeretesen nevelt.33 A szülőkhöz bensőséges viszony fűzte, neveltjeihez 

pedig gyengéd szeretet kapcsolta. Mikor nevelői munkáját befejezte, az 

agglegény sorba deresedett Bereczki nem hagyta el a Sármezey udvarházat, 

hanem ott, a rendelkezésére bocsátott területen teljes lelkesedéssel a 

gyümölcsészetnek élt, majd kísérleti kertet alapított.  

1872-ben a kincstári bérleteket örök áron eladták. Sármezey Antal is 

megvette eddigi bérletének egy tekintélyes részét, ugyanakkor Bereczki is 

vásárolt a Sármezey birtok tőszomszédságában 23 kataszteri hold kincstári 

telekrészt,34 amely azonban már a mezőkovácsházi határba esett. Ezen új 

faiskolát és gyümölcsöst telepített, amely 1888-ban már 6 kataszteri holdon 

                                                                                                                   

 
(Mezőkovácsháza, 1865. április 8. – Budapest, 1954.). Férje: Nágel Vilmos (Sárafalva, Torontál 
vm., 1856. március 14. – Mezőkovácsháza, 1916. március 22.), kincstári bérlő, földbirtokos, 9./ 
Ágnes Judit  (Mezőkovácsháza, 1866. december 23. – Arad, 1933.) Férje: Szathmáry Király János. 
10./ Jolán Etel (Mezőkovácsháza, 1868. április 20. – Budapest, 1936. február 22.). Férje Hász 
Kálmán (Arad, 1867. november 25. – Medgyesegyháza, 1913. július 16.). 1868-ban Sármezey-re 
változtatta a nevét, mert a nemességet szerzők mindegyikének volt Antal nevű fia is. Utódai ma 
is ezt a nevet használják. 1862-ben Bereczki Mátéval 10 éves szerződést kötött, akit 
magántanárként alkalmazott gyermekei mellé. Bereczki „principálisnak” (nagyfontosságú, 
elsőrendű személy, főnök) nevezte Sármezeyt. Bereczkinek a tanítás mellett lehetősége nyílt egy 
gyümölcsöskert létrehozására is, kezdetben 3 kataszteri holdnyi területen gazdálkodott, ami 
végül 6 kat. holdra növekedett. Amikor Bereczki befejezte a nevelői munkáját, nem hagyta el a 
Sármezey-kúriát, hanem a rendelkezésére bocsátott földön már csak gyümölcsészettel 
foglalkozott. Bereczki gazdasága nem sokkal később országos jelentőségű, majd európai hírű 
gyümölcsöskertté vált. A pomológus az 1880-as évek második felében az akkor Kunágotához 
tartozó, Sármezey (II.) Antal által alapított Sármezey tanyára költözött át. Ekkor Bereczki is 
áttelepítette teljes gyümölcsfa gyűjteményét Kunágotára, ahol 6 kat. holdon 3000 gyümölcsfát 
nevelt. Sármezey (II.) Antal 1893-ban vásárolt egy 200 kat. holdas birtokot. Ez 1911-ben 199 kat. 
holdat tett ki Az 1935-ös gazdacímtár szerint Sármezey (III.) Antal és testvérei 342 kat. holdat 
birtokoltak. A feljegyzések szerint a kúriában értékes könyvtárat őriztek, amely a II. 
világháború végén megsemmisült. 1945 után a majort és a kúriát lebontották. Ma már 
szántóföld van egykori helyükön. Bereczki volt gyümölcsöse is megsemmisítésre került. 
BARNA J. – SÜMEGHY D. 1913. 219–220. p.; VIRÁG ZS. 2009. 346–347. p. és MAGYAR 
CSALÁDTÖRTÉNETI 
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=29049 
33 „A Sármezey udvarházban 5 gyermek is volt, akiket lelkiismeretesen és szép eredménnyel 
nevelt. Amint a két idősebb leány: Sármezey Margit (később férjezett Nagel Vilmosné) és 
Sármezey Ágnes (később férjezett Szathmáry Király Jánosné) felserdült, akkor 3 fiú: Vertán 
Etele  (a bérlő kisöccse, később országgyűlési képviselő), Sármezey Endre és Sármezey Antal 
nevelése következett.” KELEMEN F. 1935. 14. p. 
34 „Megtakarított pénzecskéje persze nem fedezte a föld vételárát és így jelentős, mintegy 
7000 forintos banktartozás terhét kellett vállalnia az Aradi Polgári Takarékpénztárnál.”  
KELEMEN F. 1935. 15. p. 

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=29049
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3000 gyümölcsfát táplált. Sajnos, ennek a hajdan országos hírű gyümölcsösnek 

ma már hírmondója sem található.  

A 23 kataszteri holdas telekrész megszerzése azonban nem volt egyszerű 

dolog, amihez még egyéb tanulság is tartozik, és elmarasztalható a Tisza-

kormány tevékenysége is. Ugyanis a kormányzat elhatározta, hogy az állami 

tulajdonban lévő kamarai uradalmakat értékesíti. Ezzel a Csanád megye déli 

felén fekvő, mint az Arad megyei pécskai uradalomhoz tartozó 

mezőkovácsházi állami birtok is eladásra került, amelyet Sármezey Antal, 

majd Antal fia évtizedek óta bérelt. Ezen a bérleten alakított ki gyümölcskertet 

Bereczki Máté, ami valójában a házi tanítóskodás végeztével megélhetését 

biztosította. Ennek a kertnek a léte forgott veszélyben az értékesítés során. 

Törs Kálmán35 országgyűlési képviselő interpellált is e kert megvédése 

érdekében 1888. február 6-án. „Az ottani telkek egyikén ezelőtt 28-30 évvel 

egy szegény ember, egy magán-tanító egy gyümölcsészeti telepet kezdett 

létesíteni. Létesítette idegen telepen, mindamellett, hogy volt annyi jogi 

képzettsége, hogy tudta: qui in alieno aedificat, non sibi aedificat.36 Saját 

költségén létesített oly faiskolát, oly minta-telepet, mely most már nemcsak 

országos, hanem európai hírű is. Minden faiskola-tulajdonos az által véli, még 

pedig alaposan, az ő faiskolájának hitelét emelni, ha azt mondja, hogy 

oltóvesszőit e telepről, Bereczky Mátétól rendelte meg.” „…ajánlom, hogy a 

kormány terjessze ki gondját az ország azon igen értékes tulajdonára és 

gondoskodjék arról, hogy értelmetlen kezekre ne jusson. Óhajtanám, t. ház, 

hogy e végből a földmívelési ministerium, mely épen az ország ezen 

érdekeinek megőrzésére van hivatva, érintkezésbe tegye magát az államjavak 

eladásával megbízott pénzügyi ministeriummal s ezen telep megmentésére a 

kellő provisiót eltalálja.”37 Az országgyűlésen éppen ott lévő Matlekovits 

Sándor38 államtitkár csak annyit tudott mondani, hogy „…a telep 

fenntartására nézve az intézkedések meg fognak tétetni.”39 Ez azonban nem 

történt meg, és ezért volt kénytelen megvásárolni Bereczki bankhitel 

igénybevételével azt a parcellát, amelybe gyümölcsültetvénye – élete 

munkájának eredménye – esett.  

Neve ekkorra már országszerte ismert volt azok körében, akik 

gyümölcstermesztéssel foglalkoztak, vagy akartak foglalkozni. Hiteles, valódi 

facsemetéket szinte csak tőle lehetett beszerezni. Hírneve külföldön is 

tekintélyt szerzett. Hazai pomológusaink közül ebben az időszakban ő volt a 

                                              

 
35 Törs (Tircs) Kálmán (Rimabrézó, Gömör és Kishont vm., ma Rimavské Brezovo, Szlovákia, 
1843. április 5. – Bp., 1892. augusztus 31): író, újságíró, politikus. A Petőfi Társaság alapító tagja 
(1876), a Hírlapírók Nyugdíjintézetének alelnöke. 1878-tól függetlenségi és 48-as párti 
programmal a szentesi választókerület országgyűlési képviselője, 1881-től az országgyűlés 
jegyzője. ÚJ ÉLETRAJZI VI. kötet. 887. p.  
36 „aki másnak épít, nem magának épít”. 
37 Képviselőházi Napló. 1887–1892. III. kötet. 57. ülés, 1888. február 6.  
38 Matlekovits Sándor (Pest, 1842. október 12. – Bp., 1925. november 30.) közgazdász. Az MTA 
tagja. A főrendiház örökös tagja (1905). 1880-1889 között a Földművelésügyi Minisztérium 
politikai államtitkára. ÚJ ÉLETRAJZI IV. kötet. 579. p. 
39 Képviselőházi Napló. 1887–1892. III. kötet. 57. ülés, 1888. február 6. 
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legtermékenyebb tollforgató. Fő műve: a „Gyümölcsészeti vázlatok”,40 

amelynek négy kötete még életében megjelent, ötödik kötetét a kunágotai 

gyökerű budapesti ügyész, Szabó Pál jóvoltából 2006-ban jelentette meg az 

Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet. Ebben Bereczkinek azok a 

hátrahagyott iratai szerepelnek, amelyek még nyomtatásban nem jelentek 

meg.41 

Kötetekben megjelent munkásságának összegezése során megállapít-

ható, hogy több mint kétezer oldal terjedelemben jelent meg írása. Ezek főként 

cikkeinek összegyűjtése és „tüzetes gyümölcsleírásai” alapján álltak össze egy-

egy kötetté. 782 gyümölcsfajta tüzetes és 293 fajta vázlatos leírását találjuk 

meg ezekben a kötetekben.  

A példás szorgalmú Kelemen Ferenc42 1935-ben, Makón megjelent 

„Bereczki Máté emlékkönyve” alapján megállapítható, hogy kikkel került 

kapcsolatba levelezésen keresztül: Entz Ferenccel, a sümegi születésű, 

Komáromban élő, majd Pestre költöző orvossal, akinek szenvedélye lett a 

gyümölcstermesztés; Kovács Józseffel, 43 a bátorkeszi lelkésszel, aki épp oly 

szorgalmasan gondozta hívei lelki életét, mint gyümölcsfáit; a szarvasgedei 

Bencsik Györggyel,44 a pomológiát kedvelő újságíróval; Lukácsy Sádorral,45 a 

Rákospalotán élő, tollforgató gyümölcsésszel; a Rákoson gazdálkodó dr. Pólya 

József,46 idős orvossal, aki tudós szorgalma révén akadémiai tag is lett; a 

keszthelyi Villási Pállal, akivel olyan tartós barátságot kötött, hogy 

gyermekének keresztapaságát is vállalta; végül a Pesten lakó Girókuti P. 

Ferenccel. A Kertész Gazda című folyóiratnak egyik legszorgalmasabb 

munkatársa volt, 1867–1872 között mintegy 200 cikket közöltek tőle. 1870-től 

az Erdélyi Gazdának is munkatársa, és 1870–1874 között mintegy 30 

tanulmány származik a tollából. 1875-ben a Magyaróváron megjelenő, 

Sporzon Pál47 akadémiai tanár által szerkesztett Gyakorlati Mezőgazda című 

                                              

 
40 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok: I. kötet. Arad, 1877. 499 p.; II. kötet. Arad, 1882. 507. p.; 
III. kötet, Arad, 1884. 541 p.; IV. kötet, Arad, 1887. 541 + 14 p.; V. kötet, Bp. 2006. 81. p. 
41 Ennek kapcsán jegyezzük meg, hogy nem jelentene nagy feladatot a Franciaországban, 
Németországban és Belgiumban megjelent cikkeinek az összegyűjtése sem, amelyeket szintén 
érdemes lenne magyar nyelven is kiadni, megjelentetni.  
42 Kelemen Ferenc (Kunágota, 1890. szeptember 27. – Makó, 1973. február 13.) tanár, polgári 
iskolai igazgató, jeles makói helytörténész. 
43 Kovács (Kováts) József (Lakszakállas, Komárom vm., ma Sokolce, Szlovákia, 1807 – 
Bátorkeszi, Esztergom vm., ma Bátorove Kosihy, Szlovákia, 1888. március 7.) református 
lelkész, pomológus. Főbb művei: Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés és a Bátorkeszi faiskolában 
található csemetékben vagy oltóvesszőkben megrendelhető gyümölcsfajok közül. Pest, 1861. 
(232 p.); A Bátorkeszi gyümölcs és szőlőfa-telepek név és árjegyzéke az 1869-70. idényre. Ismeretterjesztő 
közleményekkel közzé teszi Kovács József tulajdonos. Pest, 1869. 
44 Bencsik György, tápiógyörgyei és füzesmegyeri (Cabaj, Nyitra vm. ma Cabaj-Čápor, 
Szlovákia, 1829. ápr. 24. – Rázompuszta, 1889. ápr. 20.), szarvasgedei fölbirtokos, gyümölcsész. 
45 Lukácsy Sándor, hutirai (Tápiósáp, Pest vm. , 1815. január 20. – Bp., 1880. december 14.), 
kertész, pomológus és író.  
46 Pólya József dr. (Nagyszecse [Alsószecse], Bars vm., 1802. január 1. – Pest,  1873. június 10.) 
orvos, pomológus, polihisztor, az MTA tagja. 
47 Sporzon Pál, idősebb (Galgóc, Nyitra vm., ma Hlohovec, Szlovákia, 1831. január 12. – 
Magyaróvár, 1917. március 25.) mezőgazdász, a Keszthelyi Gazdasági Tanintézet igazgatója, 
majd a „mezei gazdászattan” tanára Magyaróváron. A Gyakorlati Mezőgazda, gazdasági lap 
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folyóiratban is jelentek meg cikkei, tanulmányai. A Gazdasági Lapok és a 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek is gyakran közöltek tőle írásokat.  

Több ezerre tehető leveleinek a száma, mert elve volt, hogy minden 

hozzá írt levélre válaszolt. E gyűjtemény mindössze 125 olyan levelet tesz 

közzé, amelyet hozzá írtak. Néhány válasz fogalmazványa is szerepel ezek 

között. Ezek megőrzése már Dörgő Dániel érdeme, mert szorgalmasan 

lemásolta a barátjához írt leveleket, részben az azokra küldött válaszokat is.  

Tagja volt a belga Van Mons gyümölcsészeti társaságnak és francia 

tudása révén beszerezte a nyolc éven át folyamatosan megjelentetett 

kiadványukat, az „Annales de Pomologie”-t48 (Pomológiai évkönyv). Éveken 

keresztül rendelte és küldette Kunágotára a Mas Alphonse49 szerkesztésében 

megjelenő és a Dörgővel folytatott levelezésben Le Verger-ként 

(Gyümölcsöskert) emlegetett kiadványt. [A Gyümölcsészeti vázlatok lapjain 

főként erre, az 1865 és 1870 között megjelent kiadásra hivatkozik]. Ugyanígy 

beszerezte az ennek folytatásaként 1872–1883 között – kezdetben ugyancsak 

Alphonse Mas által szerkesztett –, 12 kötetesre kiegészített Pomologie 

générale (Általános gyümölcsészet) című híres francia gyümölcsleíró sorozatot 

is. A kor jeles francia kertészének, az angersi André Leroy50-nak azóta 

klasszikussá vált, hatkötetes Pomológiai szótárát (Dictionnaire de pomologie) 

is kézikönyvként használta.  

A német nyelv ismerete lehetővé tette számára, hogy 1869-től már a 

német Pomologische Monatshefte című folyóiratot is járassa, 

tanulmányozhassa. Ezen keresztül került kapcsolatba a reutlingeni Eduard 

                                                                                                                   

 
szerkesztője. Megjelent 1872–1874 között Keszthelyen, 1874–1888 között Magyaróváron, 1882-ig 
havonta háromszor, majd hetente. 1872–1888-ig Sporzon Pál szerkesztette. 
48 Annales de pomologie belge et étrangère, a Van Mons Társulat évkönyv-sorozata, mely 1853–
1860 között jelent meg, és színes képekkel ellátott lapjai leírták, meghatározták a Brabant–
Vallon provincia Jodoigne körzetének saint-remy-geest-i gyümölcsészete terméseit, 
gyümölcsfáit. A társulatot az 1852. június 16-i királyi rendeletre alapított Belga Királyi 
Gyümölcsészeti Bizottság (La Commission royale de Pomologie, Belge) hozta létre 1853-ban, 
későbbi titkára, August Royer (1796–1867) indíttatására, s ez adott miniszteriális szintű 
támogatást működéséhez. 
49 Mas, Simon Alphonse (Lyon, 1817. február 28. – Bourg-en-Bresse, 1875. november 15.) híres 
pomológus, növénynemesítő. Montpellier-ben tanult orvostudományt és botanikát, végül 
hivatását az utóbbi terén találta meg. 1843-ban feleségül vette a Bourg-en-Bresse (Ain, 
Franciaország) képviselőjének, M. Sirand-nak leányát, így a város életének jelentős szereplője 
lett. A „Société d'Emulation et d'Agriculture de l'Ain” (Ain-i Mezőgazdasági és Önképző Egylet 
– Franciaország egyik legrégibb tudományos egyesülete) tagjaként kezdte munkáját 1846-ban, s 
működése végén 8000 törzskönyvezett, formára alakított, katalogizált, címkézett, nemes fát 
tartalmazó fajtagyűjteményt hagyományozhatott a városra.  Párhuzamosan tanított és 
növénytani előadásokat tartott, a fiziológiát és a metszést oktatta gyakorlatban is. 1851-ben 
megalapította az Ain-i Kertészeti Társulatot és elindította a Journal de la Société d'Horticulture 
pratique de l'Ain-t (Ain-i Gyakorlati Kertészek Egyesületének Lapja). 1866-ben megkapta a 
Francia Becsületrendet és 1872-ben a Francia Pomológiai Társaság aranyérmét. Hírneve 
eredményeként helyi önkormányzati és kerületi tanácsosi hivatalt is betöltött. 
http://pomologie.com/oc/mas/index.html  
50 Leroy, André (1801–1875) kiemelkedő francia pomológus, korábban Európa legnagyobb 
faiskoláját alapította. Nagy hatást gyakorolt a magyar gyümölcskertészetre. Fő műve: 
Dictionnaire de Pomologie (1867–1879) 6 kötetes pomológia. 

http://pomologie.com/oc/mas/index.html
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Lucas51-szal. Megismerte és járatta a Monatsschrift für Pomologie und 

praktischen Obstbau című folyóiratot, amelyet Johann Georg Conrad 

Oberdieck,52 a német gyümölcsészet atyja, egyetemi tanár és magas rangú 

egyházi vezető szerkesztett. E kitűnő és Európa hírű pomológusokkal történő 

levelezései során velük igen meleg barátságot kötött, és rajtuk keresztül több 

tucat cikke is jelent meg német és francia nyelven különböző német és francia 

folyóiratokban. A Pomologische Monatshefte 1882-ben közli hasábjain azt az 

egyetlen, Bereczki Mátéról szóló hiteles adatokat tartalmazó életrajzot, amely 

alapját adja a további, magyar nyelven megjelent életrajzoknak is.  

Külföldi kapcsolatainak volt köszönhető, hogy megismerhette mind a 

belga, mind a francia, mind a német – megbízhatóságukról híres – faiskolákat. 

 Az onnan történő rendelések alapján tudta állandóan frissíteni gyümölcsfa-

állományát és ellátni az újdonságokkal vevőközönségét. Legnagyobb 

forgalmat a franciákkal bonyolított le, főleg a Simon-Louis testvérek metzi 

faiskolájával. Amikor a Van Mons társaság hitelessége kétségessé vált Bereczki 

szemében, abban a nyomban megszakította vele a kapcsolatot. Villási Pál 

mondta Bereczki Máté gyümölcsös-kertjéről az 1870-es évek végén, hogy az 

egyetlen hiteles gyümölcsészeti hely Európában. Lelkiismeretessége 

közmondásos volt, a szemzőhajtásokért hozzá fordulókat mindig pontosan 

kiszolgálta. Telepe lassan fellendült és tisztességes jövedelmet is hozott.  

Az 1890-es évek elején ereje már hanyatlott – sohasem volt fizikailag 

erős ember. Ellenálló képessége a sűrűn előforduló meghűlések miatt 

csökkent, sokat betegeskedett. 1895. december elején tüdőgyulladást kapott. 

Sehl doktor, a mezőkovácsházi orvos, nagyon lelkiismeretesen kezelte, de nem 

tudta ő sem elhárítani a közelgő összeomlást. December 9-én, hosszú haláltusa 

után eltávozott a földi életből. December 11-én temették el Kunágotán.53 

Végrendelete54 a szerénység és önzetlenség bizonyítéka. Fő örökösévé a 

Királyi Magyar Természettudományi Társulatot tette azzal a meghagyással, 

hogy a rendelkezésére álló összeget 10 évig kamatoztassa, és 10 év után az 

évenkénti kamatokat használja fel arra, hogy francia, német és angol régibb és 

újabb gyümölcsészeti munkákat szerezzen be rajta. Így apródonként a 

gyümölcsészeti irodalomból olyan gyűjtemény legyen a Társulat 

könyvtárában, amilyennel kevés ország fog dicsekedhetni.55 

A hazai gyümölcstermesztés első apostolának és a legnagyobb magyar 

pomológusnak a m. kir. Kertészeti Tanintézet kertjében emeltek emlékszobrot, 

                                              

 
51 Lucas, Eduard dr. (Erfurt, 1816. július 19. – 1882. július 24.): az egyik legjelentősebb német 
pomológus.  
52 Oberdieck, Johann Georg Conrad (Wilkenburg, 1794. augusztus 30. – Herzberg, 1880. február 
24.), német lelkész és pomológus.  
53 A kunágotai temetőről és Bereczki Máté sírjáról 2009-ben készült fényképeket tartalmaz e 
kötet, amelyek a jelenlegi állapotot ábrázolják.  
54 A végrendeletben örökös még: 1./ Prajner Kálmánné Bagyinszki Róza (Illés testvérének a 
lánya), 2./ Szathmáry Király Jánosné Sármezey Ágnes, 3./ Nagel Vilmosné Sármezey Margit, 4./ 
Vertán Etele, 5./ Villási Gizella (keresztlánya, Villási Pál lánya), 6./ Bodolay László (Dörgő 
Dániel veje, a mezőtúri gimnázium igazgatója), 7./ Sármezey Antal.  
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amelyet 1898. április 17-én lepleztek le, többek között Darányi Ignác56 

földművelésügyi miniszter jelenlétében. Ott volt a szobor avatásán Sármezey 

Árpád, Bereczki Máté tanítványa is. A kertészeti tanintézetet dr. Hutÿra 

Ferenc57 képviselte. Az avatóbeszédet Molnár István58 kir. tanácsos, országos 

magyar gyümölcsészeti biztos, az emlékbizottság elnöke mondta. Beszédet 

mondott még Angyal Dezső,59 a kertészeti intézet igazgatója is.  

Emlékét ma gyümölcskertészeti díj idézi fel számunkra, és számos róla 

elnevezett gyümölcstermelő társaság iparkodik azon, hogy hazánk minél 

eredményesebb és magasabb pomológiai kultúrával rendelkezzen.  

 

*** 

 

                                                                                                                   

 
55 KELEMEN F. 1935. 16–17. p.  
56 Darányi Ignác, pusztaszentgyörgyi és tetétleni (Pest,  1849. január 15. – Budapest, 1927. április 
27.), politikus, földművelésügyi miniszter.  
57 Hutÿra Ferenc, szepeshelyi (Zsibra, 1860. szeptember 6. – Budapest, 1934. december 21.), 
állatorvos, az MTA tagja.  
58 Molnár István, rudinai (Esztergom, 1851. február 17. – Budapest, 1920. október 19.), 
pomológus, szőlész, kertészeti szakíró. 1891-től gyümölcstermesztési és kertészeti miniszteri 
biztos. 
59 Angyal Dezső (Pest, 1852. augusztus 30. – Budapest, 1936. január 7.), kertész, pomológus, a 
Kertészeti Tanintézet igazgatója. Jómódú nemesi családból származó apja Ercsiben 
gazdatisztként dolgozott, 1848 után a szabadságharban betöltött szerep miatt bujdosásra 
kényszerült. A rumai uradalomban (Horvátország) vállalt gazdatiszti állást. Angyal Dezső 
Pesten végzett középiskolai tanulmányai után, 1866-tól az Entz Ferenc vezetése alatt álló 
Vincellér-, Kertész- és Pincemesterek Képző Gyakorlati Tanintézetbe járt, tanulmányait 1869-
ben kitűnő eredménnyel fejezte be. Gyakornoki éveit a rumai uradalomban végezte, 1870 őszén 
Entz Ferenc visszahívta iskolájához, az akkor átszervezett Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület Budai Vincelléreket és Pincemestereket Képző Tanintézetéhez. 1871 és 1882 között, 
kisebb megszakításokkal, a tanintézetben oktatott. 1876-ig közvetlen munkatársa volt Entz 
Ferencnek. Szerkesztette a Borászati Füzeteket. 1876-ban Entz utóda Molnár István lett, aki 
mellett Angyal segédtanárként működött. Az iskola, 1880-ban állami kezelésbe került. Angyalt 
1882-ben a tarcali vincellérképezdéhez helyezték át, ahonnan 1883. augusztus 15-én újból 
visszakerült Budára. 1887-ben Villási Pál főkertész helyettesévé nevezték ki a Keszthelyi 
Gazdasági Tanintézethez, de még abban az évben újra visszahelyezték a budai iskolába. 1888. 
szeptember 1-jén a budapesti Polgáriskolai Tanítóképzőhöz kérte át magát. Itt rendes tanárként 
dolgozott és a kertészetet oktatta, de a mezőgazdaság más ágaiból is tartott előadásokat, vezette 
a gyakorlatokat és az iskola sokoldalú gazdaságát. 1891-től újra a Vincellérképzőhöz került 
rendes tanári kinevezéssel, részt vett az intézmény átszervezésében, melynek eredményeként 
1894-ben megalakult a mai Kertészeti Egyetem jogelődje, a Kertészeti Tanintézet, melynek 
igazgatójává Molnárt, helyetteséül Angyalt nevezték ki. Három év múlva Molnárt új, fontos 
állami megbízatásai miatt felmentették igazgatói tisztségéből, s 1897. január 3-án Angyalt 
nevezték ki a Tanintézet igazgatójává. Ezt megelőzően külföldi tanulmányutat tett. Angyal a 
Kertészeti Tanintézetet nemzetközileg is elismert felsőfokú oktatási intézménnyé fejlesztette, 
ahol párhuzamosan felső, közép- és alsószintű szakmai, elméleti és gyakorlati képzés is folyt. 
Az intézet pomológiai törzskertje Európa egyik leggazdagabb és legjobban gondozott 
fajtagyűjteményévé fejlődött. 1898-ban Angyal szervezésével létrehozták a Budaörs 
Kamaraerdei törzsgyümölcsöst is. Angyal 1919 januárjában vonult nyugdíjba. Gazdag a szakírói 
munkássága is. Bereczki Máté után az ország legjelentősebb pomológusa volt. Elsősorban a 
helyi, hazai fajták feltárásával és azok leírásával végzett fontos munkát. 1890-ben az OMGE 
felkérésére elkészítette a tömeges termesztésre ajánlható gyümölcsfajták jegyzékét. 1928-ban 
Mohácsy (Mahács) Mátyással, Horn Jánossal és Gergely Istvánnal együtt létrehozta az Országos 
Pomológiai Bizottságot, amelynek elnöki tisztségét élete végéig ellátta. Tevékeny pályája 84 
éves korában ért véget. Budapesten, 1936. január 7-én halt meg. (P. ERMÉNYI M. 1987b) 



BEVEZETÉS 
DR. TOLNAY GÁBOR 

 
 

24 
 

Dörgő Dániel (1831–1891) 

 

A Kertészgazda című folyóirat 1871. évi (VII. évfolyam) 19. számában 

Bereczki Máté közzétett egy levelet, amelyben a gyümölcstermesztés aktuális 

kérdéseiről szólt a lap olvasóihoz. Nem is gondolta, hogy ezzel arra ösztönzi 

egyik olvasóját, hogy tollat ragadjon, levelet írjon hozzá, amely azután egy 

életre szóló barátság kezdetét is jelenti számukra. Ez az „olvasó” a mezőtúri 

Dörgő Dániel volt. A szerkesztő azért kénytelen részletes tüzetességgel 

bemutatni a Dörgő-család tagjait, hogy a levelekben sűrűn előforduló 

személyek családi viszonyaival az olvasó tisztában lehessen.  

Dörgő Dániel 1831. május 27-én született Mezőtúron. Édesapja is Dörgő 

Dániel (id.) volt, édesanyja Kun Mária (1808 – 1878. december 22.), akik 1830. 

január 13-án házasodtak össze Mezőtúron. Az 1806 szeptemberében született 

édesapa nagyon fiatalon, még 1831 augusztusában meghalt, és az özvegye 

1847-ben feleségül ment Debreczeni Sári András gyomai földbirtokoshoz, 

akitől 1848. január 23-án Endre nevű gyermeke született. Kun Mária magával 

vitte második házasságába Dániel (ifj.) nevű fiát, aki azután 1863-ig Gyomán is 

lakott. Itt nősült meg, feleségül véve Dörgő Juliannát (1842–1895), távoli 

rokonát. Első gyermekeik is Gyomán születtek: Mária, aki 1858. december 7-én 

született, „6 éves lánya” (Róza), 1865 körül, „4 éves lánya” (Julianna) 1867 

körül születhetett. Géza nevű fia 1860. február 22-én Gyomán született és 1865. 

szeptember 12-én halt meg Mezőtúron. Zoltán nevű fia 1862. november 24-én 

Gyomán jött a világra és ugyancsak Gyomán halt meg 1863. augusztus 11-én. 

Dániel (legifjabb) nevű fia 1870. január 11-én már Mezőtúron született és 1927. 

december 7-én halt meg.60 1874. június 30-án leányikrek érkeztek Dörgőékhez, 

Ilona és Erzsébet. Egyikük gyengébb állapotban élte át a világrajövetelt és 

néhány év múlva meg is halt. Így a megszületett nyolc gyermek közül csak öt 

élte meg a felnőtt kort.  

Dörgő Dániel féltestvére – Debreczeni Endre – 1848. január 23-án 

született Gyomán. Egyedüli gyermekként nevelkedett, középiskoláit 

elvégezve a jogi pályát választotta élethivatásul. Szolgabíró, majd 

takarékpénztári igazgató lett. Felesége Doránszkij Franciska volt, aki az ősi 

református családba katolikusként került. Egy fiuk született – Endre – 1870. 

                                              

 
60 A mezőtúri hagyomány szerint alakjáról mintázta az Úri muri című regényében jelentős 
szerepet és mondanivalót jelentő „csörgővizi és berettyói Csörgheő Csuli” alakját Móricz 
Zsigmond. Alátámasztják a „legendát” a következő tények: 1./ Az 1926-27-es esztendőkben 
heteket töltött az író Mezőtúron. [A Túri Alma Mater. Emlékkönyv a mezőtúri Dózsa György 
Gimnázium és Szakközépiskola fennállásának 450. évfordulójára. Szerkesztő bizottság Györfi 
Györgyné et al. Összeállította és a bevezető tanulmányokat írta Szilágyi Ferenc. Bp., 1980. 315-
328. p. 2./ A mezőtúri, illetve Mezőtúr környéki történetet bizonyítja a befejezéskor leírt mondat: 
„Csugar ég”. Csugar Mezőtúr határához tartozik, vasútállomása is volt. 3./ Csörgheő Csuli neve 
alliterál, hiszen a valóságban is alliterál (Dörgő Dani). 4./ 1927-ben írta, amikor már Dörgő Dani 
életének végső határára ért, ő személyesen már nem kérhette számon az esetleges 
„hasonlóságokat” (december 7-én halt meg). 5./ A regénybeli alak előnevei megtalálhatók a 
mezőtúri határrészek elnevezésében. 6./ A regény mondanivalóját is alátámasztja Dörgő Dániel 
halála, aki öngyilkosként halt meg.  
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augusztus 25-én. Debreczeni Endre 580 kat. hold földön gazdálkodott is. 

Dörgő Dániel élete végéig jó kapcsolatot tartott féltestvérével.  

A Dörgő-család anyagi viszonyai rendezettek voltak. Mintegy 400 kat. 

hold földön gazdálkodott, amelynek 2/3-át örökölte, 1/3-át már maga 

vásárolta. Ez a ma „Dörgő-kanyarnak” nevezett, ma már Holt-Körös partján 

terült el, akkor még a folyó ága élő volt. Volt 2000 négyszögöles szőlőskertje a 

Berettyó-csatorna partján és egy tekintélyes háza a mai Damjanich út 5. szám 

alatt. Mint érdekességet jegyzem meg, hogy az 1880-as években Dörgő Dániel 

felesége az évek alatt megtakarított „koszt-pénzből” saját nevére vásárolt egy 

30 kat. holdas szántóföldet.  

Dörgő Dániel 34 éves és többgyermekes családapa volt, amikor 

Mezőtúrra visszaköltözött. Talán nagyobb szerepet játszott volna a város 

társadalmi életében, ha nemcsak a gimnáziumi éveket tölti szülővárosában, 

hanem belenő a feladatokba. Mindezek ellenére fontos szerepet töltött be a 

Központi Kaszinó felépítésében, amelynek alelnöke is volt. Alelnöke volt a 

Központi Olvasó Egyletnek is. Ezt nagy lelkesedéssel végezte, hiszen itt volt 

alkalma éveken keresztül gyümölcskiállításokat szervezni. Elnöke volt a 

zömmel az Újváros területén lakó Birtokossági Társulatnak. Tagja volt a 

Mezőtúri Takarékpénztár igazgatóságának. Minden országgyűlési képviselő-

választás alkalmával felügyelte a választók névjegyzékének az összeállítását. 

Huzamosabb ideig elnöke volt a helyi vadásztársaságnak is. Tagja volt a 

református gimnázium iskola-bizottságának. Az 1880-as években tagja volt 

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kataszteri Bizottságának, majd a Kerületi 

Kataszteri Bizottságban is képviselte a megyét.61 

Világnézetileg mind Dörgő Dániel, mind Bereczki Máté közel állt a 

Függetlenségi és 48-as Párthoz, amely a kiegyezés után alakult magyar 

országgyűlési párt volt. Főleg az antiszemitizmusuk miatt tértek el 

mindketten a párt eszmei irányvonalától.  

Barátságukat az első időszakban a kölcsönös szimpátiára alapozták. Az 

évek során egyre világosabbá vált Bereczki szellemi fölénye, domborodott ki 

alkotó természete, amit Dörgő minden további nélkül érzékelt és tudomásul 

vett. Bereczki szellemi fölényének tisztelete és elismerése mellett egy idő 

múlva már megengedett magának Dörgő néhány kritikai megjegyzést is, ami 

azután gyakorlattá is vált kapcsolatukban. A kritikai megjegyzéseket azonban 

csak a pomológia terén engedte meg magának Dörgő Dániel, magánjellegű 

kapcsolatukban továbbra is elismerte Bereczki szellemi adottságait. Ezzel 

azonban Bereczki sohasem élt vissza és végig igazi, nyíltszívű és hűséges 

barátja maradt Dörgő Dánielnek és családjának. Ez csak fokozódott akkor, 

amikor Dörgő fizikai állapota romlani kezdett, ami később szellemi 

hanyatlással is járt.  

                                              

 
61 A Budapesten 1883 januárjában megtartott kerületi bizottsági ülés után a Borsszem Jankó 
című élclap február 4-i számában karikatúrát jelentettek meg Dörgő Dánielről.  
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Dörgő Dániel fizikai állapotában már 1884-ben jelentkeztek a romlás 

jelei. Ennek okait feltehetően az életvitelében kell keresnünk. A kövérséggel 

együtt járó egyre kevesebb mozgás, az egészségtelen ételek túlzott élvezete, a 

rossz ivóvíz miatt a borivás mind-mind siettették a szervezete gyengülését, 

ami végül a huzamosabb ágyban fekvésre kényszerítette és végül halálát 

okozta 1891. július 18-án. 

Utolsó sorait 1889. július 26-án keltezte, de az írást már valamelyik 

leánya végezhette, csak az aláírás volt eredeti. Bereczki levelei is egyre 

ritkultak. Nem lehet tudni, hogy mikor írta Dörgő Dánielnek az utolsó levelét, 

mert a levelek „archiválását” mindig Dörgő végezte, gyűjtötte össze és rakta 

sorba azokat és köttette be a könyvkötővel. Az utolsó Bereczki-levél, amely 

fennmaradt, 1889. december 31-én kelt.  

Feltételezem, hogy Julianna asszony értesítette a halálesetről a hűséges 

barátot, hiszen az egész család rajongásig szerette Bereczkit. Még azt is 

feltételezem, hogy Bereczki eljött a temetésre (ha éppen nem volt beteg), 

hiszen ő négy évvel túlélte barátja eltávozását és akkor még volt olyan fizikai 

állapotban, hogy ezt megtehette. De ezt csak feltételezni tudjuk.  

Barátságuk példaértékűnek mondható. Tiszta, minden zavaró 

körülménytől mentes, tartós, hűséges férfibarátság volt. Dörgő Dániel családja 

is befogadta a magányos férfit és látogatásai során körülvette a családi fészek 

melegével. Talán, ha Bereczkinek is lett volna felesége, ilyen tartós és 

zavartalan barátság nem alakulhatott volna ki közöttük, bár Bereczki élete 

talán tartalmasabb lett volna. De 1871. június 9-től 1889. december 31-ig ez a 

barátság dokumentálhatóan élt és töretlen volt – feltehetően – Dörgő Dániel 

halála pillanatáig. Megható és csodálni való emléke ez a 19. század második 

felének! 

 

*** 

A levelek 

 

Ha leltárt akarunk készíteni a megmaradt levelekről, a következőket kell 

figyelembe vennünk: 

1./ Bereczki Mátéhoz írt és néha a válaszát is tartalmazó, különböző 

személyektől kapott levelek, feljegyzések, amelyeket Dörgő Dániel másolt le 

és tett azok mellé a Bereczki által írt levelek mellé, amelyekhez tartalmilag 

kapcsolódtak. Ezeket azután hét kötetbe köttette. Ilyen írás 125 maradt fenn. 

Jelzése: A.  

2./ Bereczki Máté Dörgő Dánielnek írt levele 1871. június 22. és 1889. 

december 31. között: 426 levél. Jele: B.  

3./ Dörgő Dániel Bereczki Mátéhoz írt levele: 1871. június 22-e előtt egy 

keltezés nélküli levél (feltehetően 1871. június 9-én kelt) és 1889. július 26. 

között 387 levél. Jele: D.  
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4./ A leveleket a keltezés alapján rendeztük sorba. Kivételt képeznek 

néhány esetben a Bereczki által Dörgőnek elolvasásra küldött levelek, 

amelyekhez esetleg a válasz fogalmazványát is mellékelte, amelyeket Dörgő 

vissza is küldött. Ezeket Dörgő lemásolta. Ilyenkor ezeket a mellékletként 

küldött leveleket ahhoz a levélhez csatoltuk, amelyhez a levél tárgya szerint 

kapcsolódnak. Ilyenkor a keltezést nem vettük figyelembe.  

Ez összesen 938 levél 18 és fél év alatt. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy 

ezen kívül Bereczki több ezer, a tudományos kutatás előtt még ismeretlen 

levelet írt. Válaszolt mindenkinek, aki levélben hozzá fordult. Levelezett 

például a gyümölcstermesztőkön kívül Göndöcs Benedek62 gyulai 

apátplébánossal, Madách Imre fiával, Aladárral63 is stb.  

A leveleket a levelezőpartnerek egyforma minőségű levélpapírra írták, 

minden alkalommal tintával, tollal. A Bereczki Máté által használt levélpapír 

nagyságát nem tudtuk megállapítani, mert leveleit beköttette Dörgő Dániel. 

Ez azután azzal járt, hogy a könyvkötő körülvágta fűzés után a bekötendő 

kötetet. Bereczki abban tért el Dörgőtől, hogy ő rendszeresen olyan levélpapírt 

használt, amelynek a bal felső sarkába a következő szöveget nyomtatták: 

„Bereczki Máté, Mező-Kovácsháza”.  

Dörgő Dániel általában egy 250 x 200 mm nagyságú papírlap 

kettéhajtása után keletkezett négy oldalra írta sorait. (Nemegyszer a papír 

nagysága eltért ettől a mérettől.) Minden levél formája, külalakja mindkét 

levelező esetében szinte teljesen azonos volt. Bekezdésekre tagolt 

mondanivaló, a szövegek mindkét oldalán margó tette a külalakot is 

egységessé. Bereczki helyesírása szinte hibátlannak mondható, az akkori 

időszak helyesírási szabályainak mindenben eleget tett. Ahogy egyre idősebbé 

vált, úgy szaporodtak a tévesztések az ő szövegében is. Törekedett maga is 

arra, hogy ne legyenek hibák írásában, hiszen a nyomtatásra leadott, több ezer 

oldalnyi kéziratban sem lehetett mindent a nyomdász helyesírási ismeretére 

bízni. 

Bereczki Máté írásképe esztétikailag is szebb volt, mint Dörgő Dánielé, 

de ugyanezt lehet mondani a levelek tartalmára is. Bereczki Máté 

gondolkodása, mondatainak szerkezete, a mondanivaló színessége tette 

élvezhetőbbé, irodalmibbá a leveleket. Más szóval szókincse gazdagabb volt, 

mint Dörgő Dánielé. Hozzá kell tenni azonnal, hogy az iskolai végzettsége is 

magasabb volt. A barátja hat gimnáziumi osztályt végzett el Mezőtúron, akkor 

még ez számított a városban elérhető legmagasabb középiskolai 

végzettségnek. A mezőtúri gimnázium csak 1895 májusában-júniusában 

                                              

 
62 Göndöcs Benedek (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1824. július 24. – Gyula, 1894. január 4. 
katolikus pap (1847), apátplébános (1868), szentszéki ülnök (1869), országgyűlési képviselő 
(1881). Az apátplébánost élénken érdekelte a gyümölcskertészet, még inkább a méhészet.  
63 Madách Aladár, alsósztregovai és kiskelecsényi (Csesztve, 1848. január 1. – Alsósztregova, 
1908. július 26.) magyar költő, író, műkritikus, spiritiszta, megyei törvényhatósági bizottsági 
tag. Madách Imre és ippi, érkeserűi és bélmezei Fráter Erzsébet fia. Művei: A szerelem könyve 
(név nélkül) (1880); Hangok a pusztán (1881); A gyakorlati spiritizmus védelme (1884); Romlott 
Magyarország (1898); A szellembúvárlat irányeszméi (1899).  
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tartotta az első érettségi vizsgát az 1883. évi XXX. törvénycikk rendelkezései 

alapján.64 Ezzel nem azt akartuk mondani, hogy Dörgő Dániel levelei laposak 

és semmitmondóak voltak. Ellenkezőleg. Az autodidakta módon elsajátított 

ismeretek hasznosítása jelentkezett a levelezésében is. Ennek bizonyos egyéni 

színezetet adott az a tény, hogy ő a gyakorlati tapasztalatait fogalmazta meg 

nemegyszer olyan módon, amivel Bereczki Máténak is gondja volt a 

válaszadás során. Azonban Dörgő helyesírása sohasem volt jó, és ez még csak 

romlott az életkora előrehaladásával. Ugyanezt mondhatjuk el az írásának 

külső alakjára is. Minden bizonnyal ő jóval kevesebbet írt életében, mint a 

barátja, akinek kimondott szép, kiírt, kalligrafikus írásképe volt.  

Az tenné igazán érthetővé, mindenki számára elfogadhatóvá e 

levélgyűjteményt, ha egy nyelvész elemezné a levelek stílusát, szókincsét, 

szófordulatait. Eldöntené azt, hogy a 19. század második felének két magyar 

polgára minőségileg mennyire volt a magyar nyelv birtokában, hogyan 

használta azt, szófordulataik megfeleltek-e a kor színvonalának, ízlésének? 

Ezért is törekedtünk arra mindannyian, akik foglalkoztunk a kézirattal, hogy 

lehetőség szerint ne csak „betűhív”, hanem „vesszőhű” másolat kerüljön a 

gépre. A mondatszerkesztés egyedi szokásait azonban az érthetőség kedvéért 

nem mindenben tartottuk meg. Bereczki Máté a halmozott kérdő és felkiáltó 

mondatokat rendszerint kisbetűvel kezdte, Dörgő Dániel pedig gyakran 

vesszővel zárta mondatait (de néhol a ponttal befejezett mondat után is 

kisbetűvel kezdte az új gondolatot). A Bereczki által legtöbb helyen vesszők 

helyett használt pontosvesszőt sem adtuk vissza következetesen. A hosszú és 

rövid i, ü és ö betűk kézírásaikban nem mindig voltak jól elkülöníthetők. 

Hátha egyszer egy nyelvész kedvet kap arra, hogy elemezze a 

szövegeket. Bízunk benne, hogy ez egyszer megtörténik.  

 

*** 

A kézirat története 

 

Az 1970-es években kezembe került a „Dózsa György Mezőgazdasági 

Gépészeti Szakközépiskola”, a volt „Mezőtúri ev. ref. Főgymnasium” 

könyvtárának leltárkönyve.65 Ott szerepelt a Bereczki Máté és Dörgő Dániel 

levélgyűjtemény leltári számmal együtt, majd a megjegyzés rovatban a 

következő szöveg: „A család visszakérte.”  

Érdekelni kezdett a gyűjtemény, hiszen a leltárkönyvből kiderült annak 

terjedelme is. Sikerült kapcsolatba kerülni a családnak az Amerikai Egyesült 

                                              

 
64 GOMBÁS I. 2004. 202. p.  
65 Ma: Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola. A 
mezőtúri középiskolát 1530-ban alapították, így az ország időben első középiskolája.  
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Államokba került tagjával, Dörgő Erzsébettel.66 Ő ismertetett meg azután 

testvére, Dörgő Miklós67 Budapesten élő családjával, Miklós özvegyével68 és 

fiával Dörgő Tibor69 kandidátussal. Az ő révükön sikerült megtudnom, hogy a 

II. világháború utáni időszakban, mint osztályidegennek minősített emberek, 

szinte a nyomor szélén állva voltak kénytelenek visszakérni a gimnáziumtól a 

leveleket. A levélgyűjtemény végül a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

személyi emlékanyag gyűjteményébe került.70 

Itt találtam meg 1999-ben és néztem át az anyagot Vitkay Kálmánné 

segítségével, akinek közreműködése nélkül talán nem fogtam volna hozzá a 

nagy mennyiségű, kézzel írt anyag átolvasásához. Sokat köszönhetek neki. 

Kezdetben ő másolta le számomra elsőként Dörgő Dániel leveleit, mivel azok 

nem voltak bekötve. Majd sikerült elérni azt is, hogy a bekötött kötetek is 

lemásolásra kerüljenek és vált most már teljessé Takáts Rózsa segítségével a 

Bereczki Máté – Dörgő Dániel levelezés kézirata. 

Takáts Rózsa segítsége nélkül nem sikerült volna ebben a formában 

közreadni ezt a levelezést, amelyet – véleményem szerint – több tudományág 

is haszonnal forgathat és forrásnak tekinthet. Az ő szakértelmének és 

számítógépes ismeretének köszönhető, hogy ebben a formában megjelenhet az 

anyag az interneten. Őszinte örömömre szolgált, hogy őrá is olyan hatással 

volt a levélgyűjtemény, hogy önkéntes segítővé vált annak hatására. 

Mindenekelőtt az ő érdeme, hogy közkinccsé válhat e levelezés, amely a hazai 

gyümölcstermesztés eddig néhány homályos pontját megvilágíthatja. 

Köszönöm önzetlen segítségét! 

Takáts Rózsa mellett nagyon sok köszönettel tartozom e 

levélgyűjtemény lektorának: Szabó Ferencnek, a Békés megyei múzeumi 

szervezet nyugalmazott igazgatójának, tapasztalt levéltárosnak. Ő volt az 

elsők egyike, aki felismerte ennek a gyűjteménynek a valódi értékét, 

sokoldalúságát és 12 éven keresztül szorgalmazta annak számítógépre vitelét, 

megjelentetését. Szakmai tanácsaival kezdettől fogva mellettem állt, és mindig 

átsegített baráti szeretetével és tanácsaival azokon a mélypontokon, amelyek 

minden nagyobb lélegzetű munka elvégzése közben időnként megjelen-

hetnek. Igazán nagyon hálás vagyok neki, hogy mindig mellettem állt és 

ösztönzött e munka elvégzésére. 

Köszönöm és nagyra értékelem Takáts Bélának, a szolnoki Verseghy 

Ferenc Könyvtár igazgatójának megértését és bizalmát, amivel befogadta a 

                                              

 
66 Dörgő Erzsébet (Zsóka) (Mezőtúr, 1928. július 20.) férjével, Németh Lajossal (Decs, Tolna 
megye, 1923. november 8.) 1954-ben távozott az országból. Az USA-ban telepedtek le és jelenleg 
Florida (Sarasota) és New Jersey államokban laknak.  
67 Dörgő Miklós (Mezőtúr, 1931. december 23. – Budapest, 1980. október 30.) gépészmérnök.  
68 Dörgő Miklósné Kovács Buna Olimpia (Budapest, 1936. augusztus 4.).  
69 Dörgő Tibor (Budapest, 1960. november 6. -) az irodalomtudomány kandidátusa, tudományos 
munkatárs. Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény, Budapest.  
70 A munka 4. kötetének szerkesztésekor előkerült feljegyzés szerint „Dörgő Lajostól vétel; 2000 
Ft, 1959. július 15. Tétel: Bereczki Máté levelei 1871–1889. I–VII. kötet.” A Dörgő Dánel-féle 
bekötetlen válaszlevelek múzeumba kerülésének pontos ideje és módja még ismeretlen. 
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megyei elektronikus könyvtárba e levélgyűjteményt. Megértette fájdalmamat, 

amikor értesültem arról, hogy 2010-ben visszavonásra került a Nemzeti 

Kulturális Alapprogramtól az első kötet megjelentetésére megítélt összeg. 

Bízott abban, hogy jó ügyet szolgál akkor, amikor vállalja a levélgyűjtemény 

elektronikus közkinccsé tételét. Őszintén tisztelem bátorságáért, és nagyon 

köszönöm támogatását.  

Köszönöm a Dörgő-család tagjainak a sok-sok apró, szinte 

jelentéktelennek tűnő, de a gyűjteményt ezzel is értékesebbé tevő információit, 

amellyel a családi életük eseményeibe beavattak és a levelezés közreadását 

nem ellenezték. Köszönöm Dörgő Erzsébetnek és férjének Németh Lajosnak 

az anyagi támogatását, amely nélkül nem tudtam volna a kézzel írt levelek 

több ezer oldalt kitevő másolásának a költségét kifizetni. 

Utoljára, de nem utolsósorban megköszönöm a családomnak azt a 

türelmet és megértést, amit e levélgyűjtemény jegyzeteinek összegyűjtésével, a 

levelek számítógépre vitelével töltöttem. Örülök annak, hogy szándékomat 

megértve állandóan biztosították azt a nyugodt és alkotásra alkalmas légkört, 

amelyben munkámat végezhettem. Szeretném, ha tudnák, hogy nagyon hálás 

vagyok nekik ezért.  

Mezőtúr, 2012. október 15. 

Dr. Tolnay Gábor 
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BERECZKI MÁTÉ GYÜMÖLCSFAJTÁI 

 DR. SURÁNYI DEZSŐ 

Mielőtt Bereczki Máté munkásságát levelei tükrében – Tolnay Gábor 

jóvoltából – bemutatná a kötet, érdemes a mai biológiai ismereteink alapján 

ennek a nagyívű tudományos életműnek a helyét megrajzolni. Különösen 

akkor, amikor az értetlenségen túl – a források hiányával tetézve – a biológiai 

sokféleség fenntartása, a genetikailag érdemes anyagok megőrzése egyre 

nagyobb társadalmi-politikai konfliktusok kiváltója lett. 

A domesztikáció harmadik szakaszában,71 amelybe beletartoznak a 

rendszeres fajtamegfigyelések is, az ember már alkalmazza a növénynemesítés 

modern módszereit. Vavilov (1950)72 a nemesítésről joggal állítja, hogy olyan 

evolúciós jelenség, amelyet az ember akarata irányít. A szükségletek (táplálék) 

megszerzésére való törekvés egy-egy vad faj eltűnését (például ananász, 

banán, egyes meggy- és szilvafajok vad formái) vagy új (szintetikus) fajok 

születését eredményezheti, teljesen megváltozhatnak a faj fiziomorfológiai 

sajátosságai (pl. magnélkülivé vált ananász és banán; alma, körte, citrusfélék, 

továbbá a Malus domestica, Pyrus communis, Cerasus vulgaris, Prunus domestica, 

Persica vulgaris, Fragaria ananassa, Ribes rubrum gyümölcsének mérete, külleme 

és íze-zamata). 

A növénynemesítésnek az a lényege, hogy az ortogenezis, 

preadaptáció és paralelvariáció sokkal gyakrabban lép fel, mint a természetes 

körülmények között. A mutációk jelentősége igen nagy, amit genetikai (gén, 

genom, kromoszóma), ökológiai (biodiverzitás forrása is volt pl. Dzsarmoban73 

vagy a Kárpát-medencében, a Németalföldön, Észak-Franciaországban körte-, 

szamóca-, cseresznye- vagy szilvaformák tekintetében) és termesztéstechnikai 

(vegetatív szaporítás, metszés – kapcsolatban a növényi szexualitás 

változásaival) tényezők erősíthetnek. Egy rügymutációnak (pl. alma, körte, 

őszibarack, esetleg szubtrópusi-trópusi fajok) fás növények koronájában nem 

olyan nagy a „túlélési képessége”, mintha az járulékos (gyökéren) 

rügyképződésre hajlamos egyeden lépne fel (pl. a cseresznyeszilva, meggy és 

mogyoró egyes kultivárjai esetében). A szaporítóanyag (mag, különféle 

vegetatív képletek) biológiai sajátosságai és genetikai értékei az emberi 

civilizáció fejlődési ütemét is képesek befolyásolni.74 

A vad (természetes) fajokból, alakjaiból a kultúrnövények kialakulása, 

az ehhez szükséges időtartam nagyon változó. A génbank-kutatások igazolják, 

hogy még ma is találhatnak potenciális haszonnövényeket a természetes 

                                              

 
71 SCHWANITZ F. 1973. 133-134. és SZABÓ A. 1983. 21. 
72 cit. SURÁNYI D. 1985. 17-22. 
73 Dzsarmó régészeti terület Észak-Irakban, Kurdisztánban, a Zagrosz-hegy lábánál, Kirkuktól 
keletre, Csamcsamál mellett fekszik. 
74 HEISER 1969. 37-45. és SURÁNYI D. 1985  
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flórában. Az emberi civilizáció jóvoltából az agrárkultúrában felhalmozódott 

ismeretanyag jól hasznosítható főleg akkor, ha kedvező természeti feltételek, 

ökológiai viszonyok, magas technikai és gazdasági színvonal uralkodnak a 

kérdéses (földrajzi) területen.75 

Az allometrikus növekedés eredményeként elsősorban a 

terméshozamok fokozatos emelkedésével, a gyümölcsméret és -minőség 

javulásával számolhatunk. Az ön- és idegentermékenyülési készség, a 

szaporítószervek sajátosságainak változása (kétlakiság kiiktatása pl. szamóca, 

kivi, szőlő, pisztácia, dinnyefa esetében), az anyagcserefolyamatok fokozott 

volta ugyancsak produkciónövelő. Önmagában sem a gigantizmus, sem a 

nanizmus nem számít előnynek, ha a termelési célnak nem része, s nem esik 

irányába. Miközben a paralelvariációk (szamócaíz, muskotályos illat, 

aromagazdagodás) előnyöket hordoznak, a kultúrnövények egyes szerveinek 

visszafejlődése, a rezisztencia csökkenése is bekövetkezhet.76 

Azzal, hogy a hasznos vad fajokat az ember a termesztésbe vonta, új 

ökológiai rendszerek alakultak ki.77 A kultúrvegetáció mind ökológiai, mind 

biotikus értelemben visszahat a természetes növénytakaró egyedeire 

(szubspontán „fejlemények”, új hibridek létrejötte és térfoglalása, a táj 

arculatának megváltozása stb.). 

A kultúrnövények evolúciójának genetikai alapjait vizsgálva kiderül, 

hogy a szubtrópusi, trópusi és mérsékelt övi eredetű gyümölcsfajok között 

egyaránt vannak eltérő evolúciós szinttel rendelkezők. A szamócafa és dió 

domesztikáltsága eltérő szintet reprezentál, akárcsak az avokádóé az alma, a 

narancs vagy a mandula fajokhoz képest. A különbségeket a mutációs készség 

mértéke is tükrözheti. Shamel – Pomeroy (1936)78 az USA-beli szomatikus 

mutációk gyakoriságát illusztrálta: eszerint amerikai kutatók 1935-ig 391 

alma-, 93 körte-, 120 cseresznye-, 146 őszibarack- és 26 szilvamutánsról 

számoltak be. 

Franciaországban talált rügymutációnak köszönhető (a Brugnon 

őszibarack típus révén), hogy Európában honos mutációkból is megjelentek 

nektarin (kopaszbarack) kultivárok.79 Az almatermésszín domináns öröklése, 

ennek mutációi pl. a piros gyümölcsű Jonathant vagy valamelyik zöldhéjú 

almát is jelenthetik. A betegségekkel szembeni rezisztencia megjelenése 

viszont általában nem mutációkkal megy végbe. A pollensterilitás megszűnte 

(pl. J. H. Hale őszibaracknál) vagy egy fajta portok-sterilitása (pl. Tuleu gras 

szilva) is lehet a mutáció eredménye.80 

Idegentermékenyülő gyümölcsfajoknál a génkészletben a különböző 

gének recesszív alléljai akkumulálódhatnak, ugyanígy öntermékenyülő 

                                              

 
75 SURÁNYI D. 1998. 24. 
76 SURÁNYI D. 1998  
77 MÁNDY GY: 1971: 7-17. és SURÁNYI D. 2002: 13-22. 
78 cit. SURÁNYI D. 1998 
79 NINKOVSZKI I. 1989: 7. 
80 SURÁNYI D. 1998. 25. 
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egyedek a virágaiból idegen virágporral is új tulajdonságok épülhetnek be. A 

Besztercei szilva nagymérvű változatossága, a Besztercei szilva, a Gömöri 

nyakas vagy a Beregi datolyaszilva sárga termésszínű alakjai elsősorban ilyen 

módon alakulhattak ki. 

A genommutáció fontos esete a poliploidia. Kostoff (1943)81 felhívta a 

figyelmet a vad és kultúrfajok kromoszómaszámbeli különbségére, ami a 

kultúrnövények megnőtt produkcióbiológiai értékeit magyarázhatja. A 

ploidia-fok növekedése a virág méretét, felépítését, elhelyezkedését és a 

porzók számát is befolyásolhatja.82 Korábban Haskell – Dow (1955), illetve 

Morrison (1964) tahiti citrom vagy Cavendish banán tartoznak ebbe a 

csoportba. Hasonlóan minőségi különbség van a meggy és a feltételezett 

szülőfajai (C. avium x C. fruticosa), de a háziszilva és szülőfajai (P. cerasifera x P. 

spinosa) között is.83 

A poliploid formák általában kiszorítják az alacsonyabb valenciafokú 

változatokat. A szülőfajok közül azonban néhánynak (kökény, vadcseresznye, 

csepleszmeggy) az adaptációs képessége és ivartalan szaporodási hajlama a 

félkultúr és természetes vegetációban is nagyfokú. Schwanitz (1973)84 több 

példával igazolta, hogy a „régi poliploidok” fölényben vannak az „új 

poliploidokkal” szemben. 

A kromoszómaszám többszörözésével, máskor csökkenésével 

(kromoszómapárok kiesése által) is megváltozhat a kultúrnövények alkata, 

teljesítőképessége. A „másodlagosan kiegyensúlyozott fajok” a Rosaceae és a 

Grossulaceae családban, sőt trópusi gyümölcstermő növények körében is 

előfordulnak. A diszploidia tehát szintén lehet a növekvő valencia forrása, 

egyes esetekben a kromoszómaszám erős fluktuálása is: pl. a Morus nigra, 

Prunus spinosa, P. cerasifera, Pyrus communis, Rubus ursinus és Mangifera indica 

fajoknál.85 

A termesztett gyümölcsfajok elvadulásra való hajlama szintén 

genetikai okokra vezethető vissza. Taxonómiailag ezt egy összefoglaló 

táblázatban már közreadtuk.86 A szubspontán megjelenés a mérsékelt övi 

gyümölcsfajoknál főként az alanynemesítés és a fagytűrő képesség forrása. A 

ceglédi  csonthéjas és alma termésű magoncalanyok nagy része (egyes nemes 

fajták magoncai, továbbá tengeribarack-, myrobalán- és barackmandula-fajták) 

a kultúrába vont sajmeggy, vadcseresznye és vadkörte törzsfák vegetatív 

utódain termett magvakból kerül ki. Az elvadulás főként az alma, körte, birs, 

naspolya, szilva, őszibarack, mandula, málna, ribiszke, szőlő, dió, olajfa, 

lótuszfa, avokádó, pomelo és mangó fajoknál gyakori.87 

                                              

 
81 uo. 25. 
82 SURÁNYI D. 1976: 406-407. 
83 SURÁNYI D. 1998. 25. 
84 uo. 25-26. 
85 uo. 25. 
86 uo. 26-33. 
87 SURÁNYI D. 1998. 25. 
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A hibridizáció igen fontos lehetőség és módszer az allopatrikus formák 

létrejöttében, amelyet a vetőmagcserék, a piacok, karavánutak közelsége, sőt a 

hadjáratok is elősegíthettek. A spontán kereszteződések vagy tudatos emberi 

munkával létrehozott keresztezések eredményeként létrejött hibridek értéke 

csak konkrét vizsgálatok után ítélhető meg. A kultúrnövények gén-poolja 

mindenekelőtt abban különbözik a vad növényekétől, hogy a génállomány 

gazdagsága és allél-tartalma messzemenően az embertől függ. A kultúrába 

vétellel a valamikori vad fajban megnő az allélok száma, a génanyag 

gazdagodása valójában növeli a formagazdagságot. Más környezetbe kerülve 

viszont a kezdetleges kultúrnövény populációinak allél-állományát a másfajta 

igények és ökológiai környezet miatt szelekcióval megváltoztathatjuk.88 

A vad, félkultúr- és kultúrfajok vándorlásának módjait, irányait is 

célszerű bemutatni, hiszen szinte egyszerre érik ebben az adaptációs 

folyamatban a növényegyedeket izolációs (elszigetelő) és disszolvációs 

(magukba olvasztó, magukhoz hasonlóvá tevő) hatások. Unger (1857) nyomán 

Rapaics (1943)89 a géncentrumok, vagyis a legősibb élelemforrások keletkezési 

központjai között kapcsolatot, általában szubsztituciós kapcsolatot is 

feltételez. A görög broma=élelem szó alapján, ezek a bromatorikus vonalak. A 

főbb szárazföldi (karavánok, kiemelten pedig a Selyemút) és tengeri útvonalak 

lényegében megegyeznek a bromatorikus vonalakkal.90 

A felismerés megnehezíti a kultúrnövények eredetével foglalkozó 

kutatók munkáját – és azokét is, akik „csak” a fontosabb mérsékelt övi 

gyümölcsfajok rendszerezését kívánják elvégezni, pl. Bereczki munkája révén. 

Ugyanis földrajzi, kereskedelmi és kultikus kapcsolatok keveredhetnek, amit 

nyelvészeti problémák is bonyolítanak. Szinte a domesztikáció legelső 

fázisában a szelekciós munka mellett, a kiváló egyedek elterjesztésére való 

törekvés figyelhető meg: a jó vetőmag stratégiai és kulturális kapcsolatteremtő 

tulajdonsággal is bír (introdukciós törekvések). 

Ezzel valójában szubsztituciós és adaptációs problémák 

jelentkezhetnek, amelyek földrajzi értelemben esetleg csak a szomszédos 

völgyet képviselik. A neolitikus forradalom elsődleges központjában a 

nemesítési eredmények, a kiváló(bb) növényfajok, változatok, formák 

elterjedése szinte páratlan gyorsasággal következett be – a folyamatok 

részleteit nem is sikerülhet rekonstruálni. A géncentrumok és civilizációk 

közti természeti és kulturális kapcsolatok is csak részben tisztázhatók – több 

évezred távolából (pl. Selyemút, földrajzi felfedezések stb.).91 

Mintegy 30 gyümölcsfajt eljuttatva a nagy karavánutak mentén elsősorban 

Közép-Ázsiába vagy a Kaukázus vidékére, az elsődleges félvad 

kultúrformáknál sokkal értékesebb fajtákat, változatokat állítottak elő (pl. a 

legtöbb gyümölcsfaj aszalófajtáit). Természetesen Afrika kereskedelmi 

                                              

 
88 uo. 34-36. 
89 RAPAICS R. 1943. cit. SURÁNYI D. 1998. 36. 
90 SURÁNYI D. 1985. 25–31. és SURÁNYI D. 1998. 36–37. 
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kapcsolata Ázsiával vagy Amerikával szintén nagyon fontos volt. A többi 

géncentrum is ezzel vált részévé a bromatorikus útvonalaknak. A spanyolok, a 

portugálok, majd a francia, angol és holland utazók, hajósok és gyarmatosítók 

szerepe szintén nem elhanyagolható. A dél-amerikai egzotikus gyümölcsfélék 

(banán, avokádó, guava, feijoa, fügekaktusz stb.) 20. századi honosítását Dél-

Európában a Kolumbusz utáni utazók alapozták meg.92 

A Harlan-féle halmaz centrumok93 szintén kialakulhattak a 

géncentrumokban: a legkülönbözőbb rokonsági fokú egyedek között hibridek 

jöttek létre akár spontán módon, akár tudatos emberi beavatkozás keretében. 

Sem az egyik, sem a másik hibridkeletkezés nem szűnt meg, több 

intergenerikus hibrid született az elmúlt sok-sok évszázad során, mert az 

adott vad vagy félkultúrfajok termőhelye kereskedelmi, kulturális vagy 

bármiféle más kapcsolatban állt más területekkel. 

Példaként a gyümölcsfajok közti természetes hibridizációra számtalan 

formát mutattunk be.94 A kultúrnövények evolúciója a fejlődést elősegítő 

tényezők két csoportjának együttes hatásán alapszik: az egyik a mutációból 

származó formagazdagság, a másik pedig a mutánsok egy jelentős részének 

kiselejteződése, másoknak pedig a megerősödése. Mindezt a nemesítő a 

szelekció során alapvetően befolyásolhatja. 

Hasonló természetű a hibridizációt követő „kiválogató” munka, bár 

ezáltal a szülőfajok gén-poolja sokkal nagyobb mértékben bővülhet kedvező 

vagy kedvezőtlen allélokkal is. A szelekciós folyamatokban olyan formák 

jönnek létre, amelyek alkalmazkodtak meghatározott klimatikus és edafikus 

viszonyokhoz, biotópokhoz és a patoszférához. A termesztett gyümölcsfajok 

formagazdagsága ugyanabból a forrásból származik, mint a vad „ősöké”. Az 

előbbi esetben a kiválogatódás módja a mesterséges szelekció, az utóbbiaknál 

pedig a természetes szelekció a maga spontán és véletlenszerű eseményeivel, a 

létért való küzdelem sajátos megnyilvánulása populációk között és a 

populációkon belül az egyedek között. 

Az allometriás növekedés befejezetlensége, reverzibilitása, a folyton 

változó környezeti tényezők modifikatív hatásai a kérdéses faj, fajta 

génkészletét is befolyásolják. A gyümölcstermő növények reakciói a 

környezeti hatásokra mind az életmód változásaival, mind a reproduktív-

vegetatív egyensúly eltolódásaival jellemezhetők. Egyes alakok hajlama 

öntermékenyülésre, apomixisre, partenokarpiára vagy gyenge (esetleg kiváló) 

magcsírázásra, járulékos gyökérképzésre, sarjadásra az egyes növényfajok 

fajtáinak alkalmazkodóképességét tükröző sajátosság lehet (pl. 

cseresznyeszilva, Vörös szilva, Cigánymeggy, szeder, szamóca, gránátalma, 

ananász, banán stb.). 

                                                                                                                   

 
91 SURÁNYI D. 1998. 38–39. 
92 SZABÓ A. 1983: 32–35. és SURÁNYI D. 1985: 35–37. 
93 SZABÓ A.  1983: 34–35. 
94 SCHWANITZ F. 1973: 11-43., SURÁNYI D. 1998: 36–41. 
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A megfelelő szelekció rögzítő (stabilizáló), irányító (direkcionális) vagy 

felbontó (disztributív) szerepet tölthet be. A heterózishatások és a 

változékonyság következtében a sokszorosára bővült variánsokból a 

tömegkiválogatásra, csoportos vagy egyedszelekcióra is mód nyílik, és 

szükség van rá. 

A gyümölcstermesztés nem alapulhat sem monokultiváros,95 sem 

oligokultiváros96 szemléleten, ha azt az ökológiai gondolkozással próbáljuk 

harmonizálni. A rezisztencia-faktorok elvesztése (jelenleg azok felkutatása) 

igen nagy anyagi és szellemi erőfeszítéseket kíván. „Ugyanis nem remélhetjük, 

hogy akárcsak egyetlen kultúrnövényünkből is olyan univerzális fajtát fejleszthessünk 

ki, amely mindenkor és bármilyen körülmények között a termés mennyiségében és 

minőségében a többi fajtát mind felülmúlja. Mindig szükség lesz bizonyos számú, 

ökológiailag egymástól különböző helyi, illetve területi fajtára, amelyek meghatározott 

ökológiai viszonyokhoz adaptálódtak…”97 A neves kutató intelmeit a 

transzgenikus növények korszakában sem felesleges megfogadni. 

A fajták előállításában, a növénynemesítésben öt periódus 

különböztethető meg:98  

 – vad növények korszaka 

 – tájfajták korszaka 

 – szelektált fajták korszaka 

 – nemesített fajták korszaka 

 – minőségjavító nemesítés korszaka. 

Mivel az egyes fajok evolúciós szintje különböző, évszámokkal együtt 

a korszakok nem írhatók körül. E korszakok nemhogy nem zárják ki egymást, 

hanem egy időben jelen vannak a különböző növényfajok alkalmazott 

genetikai kutatásaiban, a mindennapi nemesítői munkában. A kultúrvegetáció 

és az emberiség igényei folyton változnak, a nemesítő tevékenység nem 

zárható le. A mindenkori világfajták birtokosai bármennyire is sugallják, hogy 

bizonyos fajták megoldanak minden gondot, az igények teljesülnek, de egyet 

önmagukban nem oldhatnak meg, amit viszont a biodiverzitásból eredően a 

sokféle fajtát termesztők sikerre vihetnek. A gyümölcstermesztésre alkalmas 

természeti táj vagy kisebb területi egység optimálisan illeszkedik, szinte 

idomul a természetes vegetációhoz, ami a növényvédelmi problémák 

csökkenésével is jár. Tehát a rezisztenciára való nemesítésben értéket, valódi 

értéket jelentő történelmi és tájfajták – más tekintetben, más értelemben, mint 

eddig – szükség szerint a stratégiai szemléletű fajtapolitikának egyértelmű 

részét képezik. 

A gyümölcstermő fajok nemesítésében az univerzális sémák nem 

igazán jó módszerek, mert az alapanyagok vad, félvad és kultúrfajok, vagyis 

                                              

 
95 egy fajtával 
96 néhány fajtával 
97 SCHWANITZ F. 1973: 61–62. 
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változékonyságuk és genetikai spektrumuk rendkívül különböző, 

következésképpen a következő evolúciós-biológiai csoportokba sorolhatók: 

 a) Monomorf fajok (egységesek elterjedési területükön, főként 

vegetatív részeik méretében különböznek, elsősorban a cultivar99 és conculta100 

használata jellemző): birs, naspolya, házi berkenye, málna, fekete ribiszke, 

húsos som, gesztenye, gránátalma, sajmeggy, szamóca és kókuszpálma. 

 b) Polimorf fajok (elterjedési területükön belül többféle alakban élnek, 

a varietas,101 convarietas102 használata jellemző): sárgabarack, cseresznye, 

őszibarack, cseresznyeszilva, mandula, dió, kivi és mandarin. 

 c) Polipikus fajok (több, önálló származékközösségre tagolódnak, 

morfológiai, földrajzi és ökológiai értelemben izolálódnak egymástól, a 

subspecies103 használata jellemző): szilva, meggy, szőlő, banán, narancs. 

 d) Polipikus (kollektív) fajok (a változatosság többféle alapfajból ered, 

a species,104 subspecies a jellemző) altípusai: 

 – nem hibrid eredetű: piros ribiszke, citrom, mangó, ananász, 

 – multihibrid: alma, körte, köszméte, részben a szilva, a szamóca és a 

málna. 

Igen bonyolult és gyakran bizonyíthatatlan a termesztett 

gyümölcsfajok eredete és származása. A fajták származásának tisztázása és 

rendszerezése – a nagyfokú alakgazdagság következtében – még nehezebb 

feladat.105 

A Bereczki-féle növényanyag sorsa sajátos: a fajták nagyobbrészt a 

Budaörs-Kamaraerdőn létesített Erzsébet királyné gyümölcsfajta-

gyűjteménybe kerültek át, a másik volt az Unghváryak ceglédi gyűjteménye.106 

Nevezetes gyűjtemények az Esterházyak fertődi gyümölcsöse, miközben 

Sárospatakon, Diósgyőrben107 és Keszthelyen108 is nem kevésbé fontos 

fajtagyűjtemények alakultak ki. A ceglédi génbank gyűjtemény gondolata 

Széchenyi titkárától, Török Jánostól származik.109 Az 1846-1852 között működő 

gazdasági iskola mintaterében a génbankot kb. 400 gyümölcsfajta 1600 fája 

képviselte.110 A Bereczki-féle gyűjtemény génanyagának megőrzésében a két 

                                                                                                                   

 
98 uo. 133–141. 
99 fajta 
100 fajtacsoport 
101 változat 
102 termesztett alfaj, rokon kultúrváltozatok 
103 alfaj. Az egy fajhoz tartozó egyedek csoportja, amely más, a fajhoz tartozó egyedcsoportoktól 
elszigetelődött, közöttük már nincs génkicserélődés. 
104 faj 
105 SURÁNYI D. 1998: 40–41. 
106 Unghváry László (1856–1919) szőlész, gyümölcsfaiskola-tulajdonos, 1879 – 1896-ban Cegléd 
város kertésze. Cegléd határában 5 hold homokos földön faiskolát rendezett be. A gyümölcsfa-
csemetéket Bereczki Máté telepéről szerezte be. 
107 RAPAICS R. 1940a. és RAPAICS R. 1940b. 
108 CSOMA ZS.  1997 ; KERTÉSZET 1996:  219–224. 
109 SURÁNYI D. 2008: 229–230. 
110 HIDVÉGI L. 1963: 5. 
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ceglédi  Unghváry-kertészet is kivette a részét.111 Lényegében Nyujtó Ferenc is 

ebbe a Török János-i, Unghváry-féle gondolatvilágba s elképzelésbe illesztette 

bele elképzeléseit.112  

Látszólag mellékes körülményként kezelik gyakran a termesztők – 

régen is, és főleg ma – egy fajta, vagy klón származását, pedig az olykor döntő 

jelentőségű is lehet. Legtöbb külföldi származású Besztercei szilva klónfajta a 

magyar alapfajta méret, íz és érésbeli változatainak tekinthetők. Ugyanis a 

legtöbb gyümölcsfajtát valamilyen megfontolásból, gyakran magról 

szaporították. Ezzel feltűnően nagy heterogenitást hoztak létre. Újabban 

délszláv kutatók úgy vélekedtek, hogy valószínűleg a boszniai, szerb és 

horvát erdőséget képező szilvák sokasága valaha Magyarországról kerülhetett 

hozzájuk. Tehát az idegen klónfajták kivadult (szubspontán), majd újfent 

vegetatívan leszaporított egyedeknek, fajtáknak számítanak. A cseh, német, 

szlovák, sőt erdélyi román változatok egyaránt – talán némi túlzással – 

magyarnak számítanak. Fontos adat, amit Konrad Gessner is írt 1561-ben a 

Besztercei szilva hasznairól.113 A reneszánsz korban eljutott e fajta nyugatra, 

így cseh, lengyel, német, lombard és francia földre részben a tokaji 

borszállításokkal, részben az élőállat-hajtási útvonalán terjedt a Besztercei 

szilva, főleg aszalványként.114 

*** 

Bereczki Máté a Nógrád megyei Romhányban született 1824. 

szeptember 22-én, elszegényedett nemesi családból.115 Apja, (eredeti nevén) 

Bagyinszki András kőfaragó mester, főleg malom- és köszörűköveket 

készített, anyja Balázs Katalin, aki szüleitől örökölte kertész tudását.116 

Megélhetési gondok miatt – testvérével nagy nehézségek árán tudtak tanulni. 

Máté 1839-ben a váci (piarista) gimnáziumba járt,117 majd 1845 őszén a pesti 

egyetem jogi és államtudományok karán folytatta tanulmányait. Autodidakta 

úton, megtanult németül és franciául, ennek hasznát később kamatoztatta.118 

Közben megismerkedett a reformkor eszméivel, és lelkes híve lett. Az 

1848. március 15-i események részese lett, később fegyveres szolgálatot is 

vállalt.119 A szabadságharc leverése után álnéven bujdosott, ismerősők 

segítették a rejtőzködésben, amolyan vándor kertészként vezette félre a 

hatóságokat.120 A zaklatott életét csak 1856-ban az általános amnesztia zárta 

                                              

 
111 SURÁNYI D. 2008: 233. 
112 uo. 233. 
113 GESSNER, C. 1561 
114 SURÁNYI D. 2008: 233–234. 
115 KELEMEN F. 1935: 7. 
116 Balázs Tamás közlése, in: KELEMEN F. 1935: 8. 
117 KELEMEN F. 1935: 11. 
118 uo. 10-11. 
119 uo. 12-13. 
120 uo. 13. 



BEVEZETŐ TANULMÁNY 
BERECZKI MÁTÉ GYÜMÖLCSFAJTÁI 

DR. SURÁNYI DEZSŐ 
 

39 
 

le.121 Előbb ismerőseinél magántanítóságot vállalt, de a kertészkedést sem 

hanyagolta.122 Bereczki 1860-ban rövid ideig állami szolgálatot vállalt, 

körjegyző lett, de hamar belátta, neki idegen ez az életforma; a 

gyümölcstermesztés ügye sokkal jobban érdekelte.123 

Régi bajtársának, Sármezey Antal kincstári bérlőnek ajánlatára, 

Mezőkovácsházán, a kunágotai pusztán lett házitanító.124 Egyharmad 

évszázadot fordított a gyümölcsfajtákra, a bérleményen és a hitelből vásárolt 

23,5 holdnyi125 földön gyümölcs-fajtagyűjteményt létesített.126 A 

gyümölcsfajtákkal haláláig foglalkozott, a hazai pomológiát tudományos 

alapra helyezte, kertje európai hírnevet szerzett.127 

Az egyedülálló génbankot a Kincstár nem tűrte meg az eredeti 

helyén,128 a gyűjtemény újbóli leszaporítása és ismételt eltelepítése nagyon 

kikezdte egészségét, s ágynak esett. Sehl doktor minden igyekezete ellenére, a 

tüdőgyulladásból nem tudott felépülni, és 1895. december 9-én elhunyt.129 A 

Gyümölcsészeti vázlatok megírását fontos feladatnak és kiemelkedő 

jelentőségűnek tartotta, minden financiális gondja ellenére is.130 A 

Gyümölcsészeti vázlatok négy kötete Gyulai István aradi nyomdájában jelent 

meg 1877-1887 között. A hosszú (kétlapos) és rövid fajtaleírások együtt 1126 

gyümölcsöt jelentett 2123 oldalon.131 

424 alma-, 522 körte-, 137 szilva-, 26 cseresznye- és 17 meggyfajta 

hosszabb-rövidebb leírása olvasható a Gyümölcsészeti vázlatokban.132 Egyes 

szóbeli források szerint közel 3000 fa (fajta?) díszlett Kunágota határában.133 A 

mezőtúri Dörgő Dániel, egy a sok levelező partner közül, akivel Bereczki Máté 

információkat cserélt; jobbára Bereczki adott át ismereteket, de a magyar 

származású fajtákról általában ő kapott tájékoztatót. Bár folyóiratokban is 

sokat publikált Bereczki,134 a gazdag életmű fontos részének minősíthetjük a 

levelezését. Ezért nagy jelentőségű a Tolnay Gábor szerkesztésében 

megjelentetett levelezés. 

                                              

 
121 Barátok és tanítványai bújtatták, ennek kitűnő bemutatása olvasható Jókai: A tengerszemű 
hölgy című művében, leginkább Pagotay Muki alakjában lehet felismerni Bereczki Máté alakját 
(22–32.) 
122 KELEMEN F. 1935: 13. 
123 uo. 14. 
124 uo. 14. 
125 hold = Mezőtúron ebben az időben a földtulajdonosok 1200 négyszögöles ú.n. kis vagy 
magyar holdakban számolták földbirtokaikat. Magyar hold (1200 négyszögöl = 4315,5 m²). Lásd 
Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 
126 KELEMEN F. 1935: 15. 
127 uo. 15. 
128 SURÁNYI D. 2008: 234–237. 
129 KELEMEN F. 1935: 15–16.  
130 uo. 18. 
131 KELEMEN F. 1935: 26–27. és SURÁNYI D. 2008: 234–237. 
132 SURÁNYI D. 2008  
133 KELEMEN F. 1935: 27. 
134 P. ERMÉNYI M. 1987a 
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Mit tud meg belőle a Bereczki iránt érdeklődő szakember? Jókai 

regényében – A tengerszemű hölgy-ben135 –  Pagotay Muki alakjában formálódik 

meg alakja. Amint enyhült az elnyomás és megélénkült a gazdaság, egyre 

szabadabban tudott régi ismerőseivel és új személyekkel kapcsolatba lépni, 

így Entz Ferenccel (Buda, Pest), Kovács Józseffel (Bátorkeszi), Bencsik 

Györggyel (Szarvasgede), Lukácsy Sándorral és a Pólya József-féle kertészettel 

(Rákospalota), valamint a Keszthelyi Gazdasági Akadémia főkertészével, 

Villási Pállal136 – gazdag levelezése ennek remek dokumentumait képviselik. 

Munkássága mind nyomtatott anyagban, mind levelezése alapján grandiózus. 

Bereczkinek egyik nevezetes „elszólása” a következőképpen hangzott, amivel 

jól jellemezte önmagát: „Lesznek-e, kik e téren követni fognak? – Nem tudom, de 

engemet hazai gyümölcsészetünk ügye iránti lelkesedésem folyvást előre hajt. Nem 

érek rá visszatekinteni, jön-e utánam valaki, vagy sem.”137 Szinte a semmiből 

teremtett egy nagy értékű fajtagyűjteményt, gyorsítva ezzel bizonyos fajták 

gyorsított honosítását. A honosítással ugyanis elindulhat egy fajtának a 

változása is, még a vegetatív szaporítás esetében is! 

De Bereczki a „beszerzéseket” zömmel 1870–1874 között bonyolította 

le – főleg külföldtől –, ez idő tájt 787 (69,9 %) különféle gyümölcsfajtát (!) 

szerzett be. Gyakorlati oldalról nézve, legalább kétszeri alkalommal, 15–20 db 

szemzést138 feltételezve fajtánként a kertben, összesen 24–30 ezer db szemzést 

kellett elvégezni nagy precizitással, a fajtakeveredések lehetséges 

kizárásával!139 Különösen sok oltóágat küldött neki Oberdieck (Jeinsen),140 

Lucas (Reutlingen)141 és Feistkorn142 (Meiningen); a francia faiskolák és 

faiskolások közül a Simon-Louis testvérek (Plantières-lès-Metz),143 Leroy 

(Angers),144 Gauthier (Párizs), Grégoire (Jodoigne)145 és Boisbunel (Rouen),146 

                                              

 
135 JÓKAI M. 1992 
136 KELEMEN F. 1935: 21. 
137 BERECZKI 1. 1877:  82. 
138 PROBOCSKAI E. 1969: 188–190. 
139 SURÁNYI D. 2008: 242–245. 
140 Oberdieck,  Johann Georg Conrad (1794-1880) neves német pomológus, 4000 fajtát gyűjtött 
össze az ültetvényeiben; Lucas-szal együtt írták meg az Illustrirtes Handbuch der Obstkunde 
nyolckötetes szakkönyvet (1858–1875). 
141 Lucas, Eduard (1816–1882) nagyhírű pomológus, a Német Pomológiai Intézetet alapította 
(Reutlingenben). Több mint kétezer gyümölcsfajtát írt le. 
142 Feistkorn, Hugo „Kunst- und Handelgärtner” (kereskedelmi- és műkertész) a meiningeni 
Jahn’sche Obstbaumschule tulajdonosa volt, mely Franz Jahn halála után került a birtokába. Az 
1870-es években tanulók és gyakornokok fogadására vonatkozó hirdetései olvashatók a 
Deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde (Neubert’s Garten-Magasin) 1871. évfolyamának 
127–128. oldalán. Jahn, Franz  (1806-1867), Meiningen városi orvos és gyógyszerész  volt, 
egyben neves pomológus. A meiningeni Vereins für Pomologie und Gartenbau elnök-
igazgatója, Lucas-szal és Oberdieckkel együtt jelenttette meg az Illustrirtes Handbuch der 
Obstkunde című, 8 kötetes pomológiai sorozatot. 
143 Egyik leghíresebb francia faiskola volt.  
144 Leroy, André (1801–1875) kiemelkedő francia pomológus, korábban Európa legnagyobb 
faiskoláját alapította. Nagy hatást gyakorolt a magyar gyümölcskertészetre. Fő műve: 
Dictionnaire de Pomologie (1867–1879) 6 kötetes pomológia. 
145 Grégoire-Nélis, Xavier de Jodoigne (Pietrebas, 1802. április 17.– Jodoigne, 1887. december 
21.), a 19. század közepének híres belga (Brabant) kertésze, pomológusa. 
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mint legfontosabb partnerek. Bereczki szóvá tette a Van Mons147 Pomológiai 

Társaság pontatlanságait, amiből fajtacserék és keveredések támadtak.148  

Lényegében a Bereczki levelezés kiadása azt a „hézagot” tölti ki, amit a 

virtuális munka149 és a Gyümölcsészeti vázlatok című négykötetes munka 

lapjai nem tudtak kitölteni. Ebből nem csak Bereczki precizitását, hanem a 

munkájának aprólékos részleteit is megismerhetjük. A levelek tartalma azt 

erősíti meg az olvasóban, hogy valójában a gyümölcsfajta nemesítés minden 

korszakát felöleli a kert növényanyaga: vad fajok változatai (pl. sajmeggy), 

tájfajták (pl. Búzás alma), honosított fajták (pl. Darmstadti bergamott), vagy 

Bereczki által előállított új fajták (pl. Dániel szilva) formájában. Hogy a 

pomológiai gyűjtemény szélesebb volt, jelzi az is, hogy a levelekben számos 

őszibarack, szőlő és más fajbeli gyümölcsfajta is előfordul, jelezve róluk 

Bereczki tapasztalatát és ismereteit. 

Olyan pomológiai teljesítményt nyújtott, amihez mérhetőt azóta sem 

tudtak létrehozni, főleg azért sem, mert a mai gazdasági-társadalmi környezet 

egy ilyen gyűjtemény létrejöttét nem is tudná „elviselni.” Elhangzanak ugyan 

okos és lelkesítő szavak génbank és a sokféleség dicsérete terén, de ha 

nincsenek érdemleges pénzügyi források és kutatói struktúrák, nem hozhatja 

meg azt az eredményt, amit Bereczki idejében mégis meghozott. Ebben a 

birtokpolitikai és minden más politikai körülmények akadályként említhetők, 

mint azt egy korábbi tanulmányban – leplezetlenül – bemutattuk.150 

 

Dr. Surányi Dezső 

                                                                                                                   

 
146 Boisbunel (Rouen). Felső-Normadiát termékeny talaja, csapadékban gazdag óceáni éghajlata 
a gyümölcsnemesítés egyik centrumává tette, így Rouen-t és környékét is. Itt működött két 
generáción át a Boisbunelek kertészete. Az apa (Louis Michel – 1783–1856) és fia (Alphred-
Théodor – 1829–1896) számos kiállításon jelent meg és nyert újdonságaival. Összesen 10 
körtefajta szemzőhajtása származott közvetlenül tőlük Bereczki kertjében, de közvetítéssel (pl. a 
kolozsvári Veress Ferenc fényképésztől) is sok, így a híres, 1855-ben megjelent Nemes Kraszán 
körte (Passe Crassane). SURÁNYI D. 2008: 273. p. 
147 Van Mons, Jean-Baptiste (1765–1842) belga kémikus, egyetemi tanár, gyógyszerész, 
pomológus és mezőgazdász, előbb Brüsszelben, majd Leuvenben létesített kísérleti kertet. 50 
ezer fából állott a fajtagyűjteménye, fő műve: Arbres fruitiers. I – II. vol. 1835–1836. 
148 SURÁNYI D. 2008: 241. 
149 Bereczki 1126 fajtát ismertetett a Gyümölcsészeti vázlatok négy kötetében. Sem a kötetek, 
sem a kiegészítő, másutt vagy halála után megjelent írásai a virtuális, azaz teljes, fajtákban 
kifejezhető életművet (Bereczki kertjének hiánytalan fajtajegyzékét) nem adhatta. 
150 SURÁNYI D. 2005: 395-407. 



BEVEZETŐ TANULMÁNY 
BERECZKI MÁTÉ GYÜMÖLCSFAJTÁI 

DR. SURÁNYI DEZSŐ 
 

42 
 

IRODALOM 

 

BERECZKI 1. 1877 

Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. I. kötet. Arad. Réthy Lipót, 1877. 
499 p. 

CSOMA ZS. 1997 

Csoma Zsigmond: Kertészet és polgárosodás. (Az európai szőlészeti-
borászati-kertészeti ismeretek oktatása, szaktanácsadása a Georgikonban és a 
Keszthelyi Uradalomban a 18. sz. végétől a 19. sz. közepéig). Bp. Centrál 
Európa Közhasznú Alapítvány 

ERMÉNYI M. 1987a – Lásd P. ERMÉNYI M. ! 

GESSNER, C. 1561 

Gessner, Conrad: Horti Germaniae... In: Cordus, Valerius. Annotationes in 
Dioscoridis... De medica materia libros V. [ed. By Gessner] [Strassburg] 
[Rihel] 1561. 

HEISER, Ch. B. 1969 

Heiser, Charles B.: Systematics and the origin of cultivated plants. Taxon 1969. 
(18. évf.) 36–45.  

HIDVÉGI L. 1963 

Hidvégi Lajos: Török János és a Szőkehalmi Gazdaképző története. 1963.  
Ceglédi Füzetek 13. köt. 5. 

KELEMEN F. 1935 

Kelemen Ferenc: Bereczki Máté emlékkönyv. A legnagyobb magyar 
gyümölcsész élete és tevékenysége. Makó, Csanád-Arad-Torontál Vármegyei 
Gyümölcsészeti Egyesület, 1935. 45 p. 

JÓKAI M. 1992 

Jókai Mór: A tengerszemű hölgy, Unikornis Kiadó, 1992. 280 p. 

KERTÉSZET 1996 

Kertészet. 1996. In: Georgikon 200. Szerk.: Fehér György – Kurucz György – 
Zsidi Vilmos – Fülöp Éva Mária. Keszthely, Pannon Agrártudományi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, 1996.  I. köt. 219–224. p. 

MÁNDY GY. 1971  

Mándy György: Hogyan jöttek létre kultúrnövényeink? Bp., Mezőgazdasági 
Könyvkiadó Váll., 1971. 162 p. 

NINKOVSZKI I. 1989  

Ninkovszki, Ivan: Nektarin, a sima héjú őszibarack. Bp., Mezőgazdasági 
Kiadó, 1989. 83 p. 

P. ERMÉNYI M. 1987a 

P.[reiningerné] Erményi Magdolna, : Bereczki Máté (1824–1895). In: Magyar 
agrártörténeti életrajzok A–H. Szerk.: Für Lajos, Pintér János.  Bp., Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum. 1987. 179–183. p. 

PROBOCSKAI E. 1969 

Probocskai Endre: Faiskola.  Gyümölcsfák, díszfák, díszcserjék, évelő virágok 
szaporítása és nevelése. Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1969. 398 p. 

PROBOCSKAI E. 1996 

Probocskai Endre: Bereczki Máté gyümölcstermesztési munkássága. 
Agrártörténeti Szemle 1996. 1–4. sz. 49–55. p. 

 



BEVEZETŐ TANULMÁNY 
BERECZKI MÁTÉ GYÜMÖLCSFAJTÁI 

DR. SURÁNYI DEZSŐ 
 

43 
 

RAPAICS R. 1940a  

Rapaics Raymund [Rajmund] ]: Magyar gyümölcs. Bp., Kiad. Kir. Magy. 
Természettudományi Társulat, 1940. 

RAPAICS R. 1940b  

Rapaics Raymund [Rajmund]: Magyar kertek. Bp., Kiad. Kir. Magy. Egyet. 
Nyomda, Budapest, 1940. 

RAPAICS R. 1943 

Rapaics Raymund [Rajmund]: Termesztett növényeink eredete, Bp., 1943. 
/Magyar Szemle Kincsestár sorozata/. 

SCHWANITZ, F. 1973 

Schwanitz, Franz: A kultúrnövények keletkezése: az egész növényvilág 
evolúciós modellje. Bp., Mezőgazdasági Kiadó, 1973. 193 p. 

SURÁNYI D. 1976.  

Surányi Dezső: Differentiation of self-fertility and self-sterility in Prunus by 
stamen number/pistil length ratio. Hortscience 11. (1976) évf. 406-407. p. 

SURÁNYI D. 1985 

Surányi Dezső: Kerti növények regénye. Bp., Mezőgazdasági Kiadó, 1985. 362 
p. 

SURÁNYI D. 1998 

Surányi Dezső: A gyümölcsfajok és -fajták származása és keletkezése. In: 
Gyümölcsfajta-ismeret és -használat. Mezőgazda Kiadó, Bp., 1998. 17-41. p. 

SURÁNYI D. 2002 

Surányi Dezső: Gyümölcsöző sokféleség. Akcident Kft., Cegléd, 2002. 

 D. 2005 

Surányi Dezső: A pomológiai értékek (hungarikumok) jövője a kárpótlások 
utáni helyzetben. In: Utóparaszti hagyományok és modernizációs törekvések 
a magyar vidéken, MTA Néprajzi Kutatóintézet, MTA Társadalomkutató 
Központ, Bp., 2005. 395-407. p. 

SURÁNYI D. 2008  

Surányi Dezső: 140 éves génbank (A kunágotai Bereczki Máté 
fajtagyűjteményei). Agrártörténeti Szemle, XLIX. (2008) évf. 1-4. szám, 229-276. 
p. 

SZABÓ A. 1983 

Szabó Attila: Alkalmazott biológia a termesztett növények 
fejlődéstörténetében, Ceres Kiadó, Bukarest, 1983. 279 p. 

* * * 

A tanulmányban használt idegen szavak, szakkifejezések 

 
Adaptációs képesség: A környezeti hatásokhoz való alkalmazkodás adottsága 
és mértéke. 

Allél: egy bizonyos lokusznak (génnek) megfelelően megfigyelt, egymástól 
eltérő-variáns DNS szekvenciák. A homológ kromoszómák azonos helyén 
elhelyeződő gének, melyek azonos tulajdonság különféle változatait örökítik 
át. Egy adott gén kettő, vagy több alternatív változatainak egyike. A gén egyes 
alléljei nukleotid sorrendjükben és eltérő fenotípusos hatásukban 
különböznek egymástól (genetika). 
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Allometria, allometrikus növekedés: A test különböző részeinek 
arányváltozása ill. arányváltozással járó növekedés részben az egyedfejlődés 
(idősödés, ivarérés) részben a filogenezis során. 

Allopatrikus (görög): térben izolált populációk, amelyek egymástól egyre 
több tulajdonságban különböznek. 

Apomixis vagy apogámia kifejezés azt a folyamatot takarja, amikor egy 
növény fertilis (termékeny) magvakat hoz létre a saját testi sejtjeiből. 

Biodiverzitás: Fajok (fajdiverzitás) vagy más növény-, állat- és 
mikroorganizmus-taxonok (azaz: rendszertani csoportok) változatos, sokszínű 
összetétele egy természetes élőhelyen. Értelmezhető még, mint társulások 
összessége egy bizonyos környezetben (ökológiai diverzitás) vagy mint 
genetikai változatosság egy fajon belül (genetikai diverzitás). A biodiverzitás 
magas fokon tartása fontos feladat az ökoszisztémák fennmaradása 
szempontjából. Tágabb értelemben a természetben megfigyelhető sokféleség, 
amely élet-együtteseket mind a természetes, mind a kultúrflórában képes 
stabillá tenni és a környezeti hatásokat minimalizálni.  

Biotóp: Élethely, élőhely, zárt élettér: a földfelszín azonos környezeti 
feltételekkel és biocönózissal rendelkező területe. Olyan élőhely, ami az 
azonos életfeltételeket igénylő élő szervezetek zárt élettere. 

Diploid szervezetek: E szervezetek szöveti sejtjeiben a gének két-két 
példányban vannak jelen, alléljaik a homológ kromoszómák azonos 
szakaszain helyezkednek el. 

Edafikus: Intrazonális, vagyis a helyi talaj és klíma által meghatározott. Direkt 
módon is hat a növényre, hiszen a gyökérzet a talajból veszi fel a vizet és a 
benne oldott anyagokat. A talaj felett kialakuló klíma befolyásolásával, 
és/vagy immunitásával pedig indirekt módon hat a növényre. 

Fenotípus (jelleg, bélyeg, tulajdonság) az élő genotípusa és környezetének 
kölcsönhatásaként létrejött megjelenési formája. Minden tulajdonságot ide 
értünk, nem csupán a láthatóakat. 

Filogenezis (görög): filogenia, jelentése körülbelül az állat- és növénytörzsek 
fejlődéstörténete. 

Gén: az öröklődés és a genetikai funkció egysége, a DNS olyan jól definiált 
szakasza, amely valamely fehérjeféleség képződését kódolja. 

Géncentrum: a származás helyéül megjelölhető földrajzi terület, ahol a 
kiindulási fajok genetikai változatossága a legnagyobb (Vavilov); mindez nem 
feltétel nélkül igaz: kultúrnövények esetén az emberi tevékenység másodlagos 
származási központokat hozott létre (Harlan és Anderson). 

Genom: a szervezet teljességére kiható örökítő információk összessége, amely 
a DNS-ben van kódolva, beleértve a géneket és a nem kódoló szekvenciákat is.  

Genommutáció, a mutáció azon fajtája, melynek során a 
kromoszómagarnitúrák vagy a kromoszómák száma változik. 
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Genotípus: A genetikai állomány. A szervezet kromoszomális génjeiben tárolt 
genetikai információ összessége. 

Gigantizmus: óriásra növés. A botanikában az a jelenség, midőn a növénynek 
vala-mennyi része arányosan, tehát rendes alakjának megmaradásával, vagyis 
jelentékenyebb alakbeli változás nélkül szokatlan nagyra, egész óriásnyira 
megnő. 

Gén-pool (génállomány): A populációban található allélok összessége. 

Hibrid: Olyan egyed (növényi vagy állati), amelynek szülei egy faj különböző 
változataihoz, vagy két különböző, de szoros rokonságban lévő fajhoz 
tartoznak. 

Homológ kromoszómák: diploid szervezetekben az anyai és apai eredetű 
kromoszómák, melyek alakilag egyformák, bennük a gének azonosak, de az 
allélok különbözőek lehetnek. Nőkben 23 pár, férfiakban 22 pár homológ 
kromoszóma van. 

Intergenerikus hibrid: Nemzetségek közötti keresztezés eredménye. 

Kromoszóma (a görög chroma=színes és soma=test szavakból) egy hosszú DNS 
molekula, mely számos gént, szabályozó és egyéb szekvenciákat tartalmaz. 

Kultivár: Nemesített forma, termesztett (gyűjteményi) körülmények között 
előállított növény. Olyan fajtához tartozó növény, amely vadon nem 
tenyészik, vagyis amelyet az ember állított elő. Ezeket a fajtákat kultivárnak 
(röv. cv.), ill. abszolút kultúrnövénynek nevezik. A cv.-okat 1953 óta a 
kultúrnövények nómenklatúrájának kódexe teszi időszakonként közzé. A 
viszonylagos kultúrnövény ugyan vadon is előfordul, de a termőhelyétől 
eltérő viszonyok között csak szabályozott környezetben (pl. növényház) 
termeszthető. 

Mutáció (latin): Egy élőlénycsoport valamely meglévő öröklődési 
tényezőjének a megváltozása, az öröklődési anyagban ugrásszerűen 
végbemenő olyan megváltozása, amely nem genetikai rekombinációval jön 
létre. A keletkező egyed neve: mutáns. A fogalmat H. M. de Vries (1901) 
vezette be, s úgy beszélt arról, mint ami az élővilág fejlődésének az alapja. 

Nanizmus: Örökletes alapon vagy bizonyos fejlődési körülmények hatására 
rendellenesen fellépő törpe alakok megjelenése. E törpe növekedésű 
szervezetek (növények v. állatok) testarányai lényegesen nem térnek el a 
normálistól, de a testmagasságuk és testtömegük a fajra jellemző méreteknél 
lényegesen kisebb. 

Nukleotid sorrend: A DNS nukleotid-sorrendje tartalmazza kódolt formában 
mindazt az információt, amit egy szervezet átad az utódjának, és amely 
segítségével az utód (az elődjéhez hasonló) életképes szervezetté fejlődhet. A 
nukleotidok egy folyamatos sorrendet alkotnak a DNS-en belül, de a sorrend 
(szekvencia) egyes szakaszai önálló egységeknek tekinthetők. Minden ilyen 
egységet, aminek önálló és specifikus információtartalma van, génnek 
nevezünk. 
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Ortogenezis (görög): Határozott irányban haladó fejlődés, vagyis a fajok 
fejlődésének az a módja, melynél a fajtacsoportok tagjai belső okokból 
(autogenezis) vagy tartós külső hatások (ektogenezis) eredményeként egy 
bizonyos határozott irányban fejlődnek. Tanítása szerint a tulajdonságok 
meghatározott törvények szerint keletkeznek, e törvények korlátain belül 
határozott irányban fejlődnek tovább s az új szerzeményt csak akkor tartja 
fenn és fokozza a természetes kiválogatódás, ha fejlődése már annyira haladt, 
hogy valódi haszonról lehet szó. 

Paralelvariáció: Egy időben kialakult változatok sora, folyamata. 

Partenokarpia: Mag nélküli termésképződés. A nálunk honos fügefajták 
legtöbbike pl. beporzás nélkül terem, ez az ún. partenokarpia. 

Patoszféra: A kultúrnövényt környező kórokozók és kártevők összessége és 
élettere. 

Poliploidia: Az az állapot, amikor a sejt több (azonos vagy különböző fajból 
származó) kromoszómakészlettel is rendelkezik. 

Preadaptáció (exaptáció): Az a jelenség, amelynek során egy régóta készen 
lévő, de nem használt vagy másra használt korábbi evolúciós melléktermék 
egy új helyzetben jelentőségre tesz szert.  

Recesszív allél: Olyan allél, amely csak akkor nyilvánul meg valamilyen 
fenotípusos tulajdonságban, ha két példányban, azaz homozigóta formában 
van jelen. 

Szubsztitució (latin), kromoszóma szubsztitució: Behelyettesítés, 
kromoszómacsere saját fajtársáéval (autoszubsztitúció) vagy más fajba tartozó 
egyedével (alloszubsztitúció). 

Valencia fok: Az életerősség, életképesség foka.  

Valens: egészséges, erőteljes. 

 

Továbbiakat lásd:  
OXFORD BIOLÓGIAI LEX. 
Oxford–Biológiai kislexikon. Főszerk. Kiss János. (2007), Typotex Elektronikus Kiadó 
Kft. In: Digitális Tankönyvtár  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html  
 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html
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Alexander korai őszibarackja – Gyümölcskertész : a községi faiskolák hivatalos 

közlönye / szerk. Molnár István.   
1900. évfolyam címlap előtti kép  

[Zigányné Lőschinger Hedvig rajza] 
 [A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ – NEM A BERECZKI MŰVEKBŐL SZÁRMAZIK] 
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Gyümölcskertész : a községi faiskolák hivatalos közlönye / szerk. Molnár István. 

1904. évfolyam címlap előtti kép  
[Zigányné Lőschinger Hedvig rajza] 

 [A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ – NEM A BERECZKI MŰVEKBŐL SZÁRMAZIK] 
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Dátum nélkül – Dörgő Dániel megszólító levele a Kertészgazda című 
lapban 

 

Igen tisztelt kedves Tanárunk! 

 

 

A „Kertész Gazda”151 f. évi 19-ik számában olvastam a reánk M.-

Turiakra és különösen reám vonatkozó instructiv jeles czikkét. Megvallom 

nagy örömmel olvastam, mert láttam azt, hogy a nálunk látott hibákat nem 

csak Mező-Turban, hanem az egész ország előtt akarja orvosolni.  

Környékünkön a legtöbb fanevelő azon hibákat követi el, hogy a fiatal 

fákról az oldalhajtásokat korán leszedi és a fákat mélyen ülteti. 

T. Lukácsy152 ur előadásából meggyőződtünk, hogy a mély ültetés a 

fának erőteljes kifejlődését erőszakkal megakadályozza.  

Az első hibát elkövettek eddig én is de most már felvilágosodva fent 

ültettem, minek folytán sóvárogva lesem, vajjon hoztak-e gyenge törzsű 

ojtványaim oldalhajtásokat. Felhagytam fiatal fáim derekának mosásával is, 

nehogy a dörzsölés által a netalán fakadni akaró szemeket megsemmisítsem; 

míg a koronákat nagy mértékben visszavágtam, hogy az egyensúlyt 

helyreállítva, fáimat a szelektől megoltalmazhassam. Sajnálattal látom, hogy 

azáltal időt veszítettem.  

A földszint való faültetésre nézve bátor vagyok megjegyezni, és 

kérdezni, vajjon az olyan földbe, mint nálunk a szöllőskertek, melyek mély 

kapálásba részesülnek, és a hol eddig fáinkat szoktuk nevelni, nem sérülnek e 

                                              

 
151 KERTÉSZGAZDA, hetilap. 1867–1868 között változatlan tartalommal Kertészgazda és a Nép 
Kertésze címen futott. Alcíme: Magyar gazdák és gazdasszonyok képes hetilapja. Az Országos Magyar 
Kertészeti Társulat s a „Vigardai Bazár" rendes közlönye. Alcíme a 10. számtól: Magyar gazdák, 
gazdasszonyok, kertészetkedvelők, állattenyésztők, méhészek, selymészek, szőlészek, dinnyészek, 
gyümölcsészek, erdészek s a természettudományokkal foglalkozók szaklapja. Alcíme 1869 – 1873. 
években: Az Orsz. Kertészeti Múzeum közlönye. Megjelent: Pest, 1865 – 1866, 1869 – 1873, 
hetenként. Szerkesztette: Girókuti P. Ferenc (1865—1866-ban Pólya József igazgatása mellett). 
1873-ban a Reform társlapja. TURÁNYI K. 1958. 56–57. p. 
152 Lukácsy Sándor, hutirai (Tápiósáp, Pest vm. , 1815. január 20. – Bp. 1880. december 14.), 
kertész, pomológus és író. Eredetileg ügyvéd akart lenni. 1848 előtt faiskolát rendezett be 
Káposztásmegyeren. A szabadságharcban honvéd hadbiztos volt. A szabadságharc leverése 
után, 1849-ben Rákospalotán létesített gyümölcskertet és faiskolát. 1858-ban megalakította az 
1863-ig működő Magyar Kertészeti Társulatot, amelynek a titkára lett. A Társulat égisze alatt 
kertészeti és gyümölcsészeti központi csarnokot alapított, amelynek saját rákospalotai kertjét is 
átadta, és ehhez Faápolókat Képző Intézetet csatolt. Az 1860-as évek végétől mint miniszteri 
biztos a községi faiskolák ügyét szervezte és irányította. Saját szerkesztésű lapjaiban megjelent 
cikkein kívül főbb művei a következők voltak: Selyem és eperfatenyésztés. (Pest, 1857. 64 lap); A 
szőllő kerti mívelése rajzokkal.(Hazai viszonyokra átdolgozta.) (Pest, 1863. 53 lap); Méltóságos 
várbogyai Bogyai Lajos cs. kir. kamarás úr badacsonyi szőlőgyűjteményének lajstroma. (Pest, 1863. 47 
lap); A magyar Alföld befásítása. (Pest, 1864. 83 lap); Gazdasági kis káté. (Pest, 1869. 70 lap); A 
fatenyésztés, olvasó könyv a népiskolák használatára … (Vácz, 1871. 117. lap). Szerkesztette többek 
között a Kerti Gazdaság (1857–1864) és a Nép Kertésze (1864–1879) című folyóiratokat, a 
Belgazdasági Kis Közlöny című periodikát 1856 és 1864 között, és a Gazdasági Utasítások című 
időszaki lapot 1869–1870-ben. Kiadta a „Kerti gazdaság könyvtára” című sorozat I-V. kötetét. 
Irodalom: Halálhíre olvasható Lukácsy Sándor (Vasárnapi Újság,  Nekrológ, XXVII (1880) évf. 51. 
szám (dec. 19.), 842. p. http://epa.oszk.hu/00000/00030/01398/pdf/01398.pdf ); GALGÓCZY K. 
1885; BALÁZS GY.  1988; RÉVAI 13. köt. 43. p.; MAGYAR ÉLETRAJZI II. köt. 103. p. 

http://epa.oszk.hu/00000/00030/01398/pdf/01398.pdf
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meg a nagyon fent ültetett fák gyökerei? hiszen a felporhanyítás által a 

gyökerek a levegő és meleg befolyásában úgy is részesülhettek?  

Én tehát fáimat nem merem feljebb ültetni, mint azelőtt a természet által 

kifejlesztett gyökerei mutatják.153 

Nagyon sajnálom, hogy a múltkor kedves Tanár úr oly kevés ideig volt 

köztünk, és akkor is hirtelenében némi összejövetelt nem rendezheténk 

tiszteletére, eszmecsere végett; de mindamellett is városunk több lakosaiban a 

fanevelés iránti buzgalmat nagymértékben felébresztette, még a fiatal 

emberekben is – pedig eddig nálunk az olyan emberekre kik kertészkedtek ez 

volt az észrevétel „nem soká él, mert bújja a kertet” most már eddig is többen 

jöttek hozzám, hogy mondjam el és mutassam meg mit tanultam Lukácsy 

úrtól? Hogy ezt ezután sikeresebben tehessem, legyen szíves az ide mellékelt 

egy frtért, a „Gyümölcsfanyesés” czímű művét elküldeni, mert majd 

bekövetkeznek a becsipkedések és a baraczkfák nyesése.  

A fél héj alá való s Tanár úr által mutatott oltást daczára a már feslett 

bimbóknak, némelyek sikerrel tették. 

Hogy mennyire felébresztette kedves Tanár úr köztünk s különösen 

bennem a kertészet iránti szenvedélyt, mutatja az, hogy másnap, kik hallgatói 

voltunk, siettünk kerteinkbe utasításai után idomítani fácskáinkat nappal, éjjel 

pedig a kertészetre vonatkozó munkákat olvasgattuk, a mikor következőt 

álmodtam: 

Bramin voltam, meghaltam, megjelentem Bráma fő isten előtt, ki így 

szólott hozzám, minthogy jó ember voltál, különösen a fákat szeretted és 

ápoltad: azon kevesek által elért kedvezményben részesítelek, hogy magadra 

tetszés szerinti állatalakot ölthetsz. Így szóltam: jó atyám engedd, hogy 150 

évig hangya lehessek. Hogyan? Mond Bráma, hiszen ha valakit ezen kegyben 

részesítettem, többnyire sas, sólyom vagy az oroszlán alakját választották? 

Hadd hallom az okát, miért óhajtasz hangya lenni? 

Volt nekem a földön egy kiváló szeretettel ápolt körte-csemetém, annak 

a gyümölcsét óhajtanám megízlelni, annak a fának gyökerénél lakni, és annak 

a fának a tökéletes kifejlődését látni, azt a hernyó és rovar tojásoktól 

tisztogatni, helyes, mondá Bráma, kívánságodat teljesítem 150 évig hangya 

lehetsz, mely idő alatt úgy téged, mint kedvencz fádat oltalmam alá veszem.  

Különösen a körte-fajok ismerete érdekel, nagyon szeretnék bírni, egy 

Souvenir di Congres, Sándor czár Rusland és Vilmos körte törpe csemetét 

virágos kertemben (a Vilmos körte nem bon Cretien Villiam?), melyeket 

eddigi olvasmányaim után legkitűnőbbnek találtam, úgy kertemben több más 

faj jeles körtefákat. Majd annak idejében bátor leszek kedves Tanár úrtól a 

                                              

 
153 „A fa kora és gazdag termését mozdítja elő a magasabban ültetés; feltévén, hogy a magas 
ültetésnél a künn maradt gyökerek oda vont földdel befedetnek; ezen oda vont földhalom évek 
során a kapálás alkalmával eltűnik, s a gyökérkorona aztán künn marad, mi a fa gazdag 
termésének, tartósságának föltétele.” [Eredeti jegyzet] 
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jelesebb körtefajok megnevezését, és azoknak csemete vagy oltógaj alakjában 

való hiteles feltalálását kérdezni, úgy a kiválóbb asztali szőlőkét is.154 

A küldött nemes szőlőkből 160 tőkét oltottam be, de eddig csak 

egyharmada mozdult, a hideg? Vagy a téli fagy által szenvedett? Ribiske-

vadoncz és körte-oltványok, melyeket kaptam mind szépen mozdultak?  

Ha még valamikor Turra jönne kedves Tanár úr, részesítsen azon 

szerencsében, hogy szerény házam vendége lenni, vagy ha Gyomára menne, 

tudatni jövetelét, hogy véle mehessek, hol anyám lakik. Tisztelettel maradok 

szerető tanítványa 

Dörgő Dániel s. k. 

 

(Lelőhelye: KERTÉSZGAZDA című folyóirat 1871. évi VII. évfolyam 1871. 

évi 24. számának 746. és 748. oldalai.) 

 

[A fent közölt olvasói levél tartalma, hangvétele és a sorokból kiolvasható 

elkötelezettség a „gyűmölcsészet” iránt arra indította Bereczki Mátét, hogy a 

következő levelet küldje el Dörgő Dánielnek Mezőtúrra.] 

 

* * * 

 

1871. június 22. B-1. számú levél 

„Mező-Kovácsháza, Jun. 22. 871. 

 

Kedves Honfitársam! 

 

Olvastam ön levelét a KG. f. évi 24-ik számában. E levél hangja arról győzött 

meg engem, hogy ön a gyümölcsészet iránt kiváló előszeretettel viseltetik. Nekem már 

bevett szokásommá vált: mindazokat fölkeresni soraimmal, kik a gyümölcsészet iránt 

érdeklődést mutatnak, főkép az irodalom terén, a szaklapokban. Ha olvasta ön a mult 

évben írt s a KGban megjelent „Sorakozzunk” czímű czikkemet, akkor nem is 

lehet feltünő, hogy hívatlanul bekopogtatok önhöz is levelemmel. A kérdéses 

czikk végsorai így szóltak:  

»Emeljük fel hazai gyümölcsészetünk lobogóját s kik e zászló alá 

összesereglendünk, legyünk mind testvérek.« Ha ön, mint hiszem, szereti a 

gyümölcsészetet: akkor ön testvérem. Testvéremhez pedig hívatlanul is be 

merek kopogtatni.  

Akarnám önt ismerni.  

Fiatal ember ön? Szeret-e olvasni? Tud-e németül? francziául? van-e tulajdon 

birtoka? melyen nemes szenvedélyét függetlenül gyakorolhatja? Végzett-e ön 

iskolákat? S mióta gyakorolja a gyümölcsfatenyésztést? ojtogatást, ültetést? E 

kérdésekre szeretnék öntől választ kapni, ha érdemesnek talál a válasz-adásra.  

                                              

 
154 „Majd ősszel tessék figyelmeztetni, és akkor szedek szőlő-vesszőket, és szedek körte 
ojtóágakat, ha pedig fiatal csemetéket inkább kivánna, gyűjteményem nagyrésze már az 
Istvántelki faiskolában díszlik, tessék rendelkezni.” Lukácsy.[Eredeti jegyzet]. 
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Én 47 éves vagyok, jogi pályát végzettem. Nógrád megyében, Romhányban 

születtem szegény kézműves szülőktől; magyar vagyok testestől lelkestől. Magyar, 

latin, német és franczia könyveket egyenlő könnyűséggel értek és olvasok. Voltam 

honvéd, bujdostam 8 évig, hazám eltiprójának szolgálatában egy óráig sem voltam; 

szegény voltam, szegény vagyok s az is fogok maradni; mert lelkemet áruba bocsátani 

nem akartam s nem is fogom soha. A gyümölcsészet szenvedélyét már 8 éves koromban 

örököltem édes anyámtól. Azóta e szenvedély évről évre fokozódott bennem. – Sokat 

olvastam s tanultam róla s a mit tudok, – azok kedvéért, a kik még kevesebbet tudnak, 

– szívesen közlöm honfitársaimmal, – a mint már ön is észre vehette a KGból.  

Magán nevelő vagyok itt M. Kovácsházán egy jómódú haszonbérlőnél 8. év óta. 

Itt alakítottam egy kertet, mely most az én életem, az én országom, mindenem s 

melynek, remélem, hazai gyümölcsészetünk sok hasznát fogja venni, ha én tovább is 

egészségben maradhatok, s élni fogok. – 

Nos hát! Ennyi elég magamról, hogy megismertessem magamat 

testvéremmel! 

A Souvenir de Congrès (Congressus emléke) czimű körtét magyar 

nyelven olvashatta ön a KGban taval. Mag van nálam 3 biztos helyről, de még 

egyik sem termett. 

A Vilmos körte (= Bon chrétien William) már termett nálam s 

határozottan valódi. 

A Sándor czár szintén meg van nálam, mely nem más, mint Bosc kobak 

körtéje. A Sándor czár nevezet nálunk Magyaroknál maradt fön legtovább. A 

németek már elhagyták ezen nevezetet, valamint a franczia gyümölcsészek is: 

hanem helyette a Bosc kobak körte nevezetet használják. Nekem mind két név 

alatt meg van. Az idén terem először. Kitűnő gyümölcs! Ritkás növényzetéről 

is könnyen fölismerhető: de gyümölcseiben sem fogok (úgy látom a fejlődő 

gyümölcsökről) valódiságukban csalatkozni! – Ha ne talán Lukácsytól vagy 

egyáltalán meg nem kaphatná ön, szívesen szolgálok vele.  

Ajánlom szíves figyelmébe a Kertészgazdában legújabban megjelent czikkemet 

az ojtás körüli tapasztalataimról.  

   Sok jót kíván  

      honfitársa 

Bereczki Máté”155 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177.156 lelt.sz.) 

 

* * * 

 

 

 

 

                                              

 
155 A „dőlt normál” betűvel írt szöveget már közölte a következő kiadvány: SZABÓ 1995-a. 
156 Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára Személyi Emlékanyag Gyűjtemény 
(továbbiakban SZE). 



LEVELEZÉS 
 
 

54 
 

1871. június 28. D-1. számú levél 

 

Mező Tur, 1871. Jun. 28. 

 

Kedves Honfitársam!  

 

Igen nagy örömöt szerzett nékem ön az által, hogy levelével felkeresett: ’s így 

alkalmam nyilt arra, hogy gyümölcsészetünk eggyik legtevékenyebb tagjával, 

tekintélyével önnel közelebbi ismeretséget köthessek. Jól itélt meg honfitársam czikkem 

után; én a’ gyümölcsészet iránt lelkesülök, bár a’ múlt helyzetem ’s viszonyaimnál 

fogva keveset tettem érdekében, ’s jelenleg is ujoncz vagyok e’ téren; de önnek azon 

felhívása „legyünk testvérek” még nagyobb buzgalommal töltött el a’ kertészet iránt. 

Most úgy érzem magamat, mint azon közkatona, mely vitéz fővezérje oldala mellett 

küzd, ’s halad bátran előre ’s egy szál kardjával igyekszik a’ csatát megnyerni. Igen, ha 

a’ kertészetben országos ’s látható elő menetelt óhajtunk ezer meg ezer ügy barátot kell 

annak megnyerni.157 Ez véleményem szerint a’ gyümölcsészetben a’ fő teendő. 

Én önt a’ KG158 1870 és 71-ik évi fojamában megjelent czikkei után 

ismerem. Képzeletben legkevesebb 60 évesnek rajzoltam magam elibe, most 

nagyon örülök azon, hogy csak 47 éves, így szeretett hazánknak még több 

éveken keresztül lehet a’ gyümölcsészet terén hasznára. De más részröl 

szomorusággal tölt el az a’ feletti aggodalom, hogy ön nem saját földjén 

működhetik, vajon azon föld tulajdonos159 ki birtokát bérbe adta, fogja é 

önnek a’ hazára olly hasznossá válható beruházásait méltányolni? mi fog 

történni a’ bérlet megszüntével? történtek é megállapodások az ültetett fákra 

nézve a’ föld birtokossal? Vajha megszálná é a’ szentlélek a’ gyümölcsészet 

iránti szenvedéllyel. 

Akar ön ismerni, hogy megítélhessen, elmondok magamról ’s viszonyaimról 

mindent apróra. 40 éves vagyok, alacsony, kissé hízott testalkattal szürkülő hajjal. Itt 

M. Turon a’ 6 osztályu gymnáziumot160 végeztem, olvasás nélkül egy nap sem lehetek, 

mondhatom, hogy az irodalommal folytonos lépést tartok, különösen szeretem olvasni 

a’ történelmet, legujabban a’ természettani szakmunkákat, vagy 10 lapot olvasok. A’ 

társadalombanni állásom egyszerű polgári a’ közép osztálybólinak 

mondható az országban. Egy szép kis családnak vagyok feje, van nőm, egy 12 

                                              

 
157 A „normál” betűvel írt szöveget már közölte a következő kiadvány: SZABÓ 1995-a. A 
félkövér betűvel írt szöveg első ízben jelenik meg nyomtatásban. A dőlt normál és a dőlt félkövér 
betűvel írt szövegrész már megjelent a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1908. szeptember 
13-i (24. évf. 36. szám) számában. 
158 KG = Kertészgazda című folyóirat. 
159 Sármezey Antal bérelte a kincstártól azt a földbirtokot, amelyen lakott Mezőkovácsháza 
határában, ahol Bereczki Máté a tulajdonos nyolc gyermekének házitanítója lett. E gyermekek 
közül Sármezey Endre (Mezőkovácsháza, 1859. április 21. – Bp. 1939.) mint a zürichi egyetemen 
végzett mérnök a magyar vasúti vasbeton-építkezés egyik megalapítója lett. Irodalom: VAJDA 
1958.; MAGYAR MŰSZAKI 1964.; ÚJ MAGYAR 5. kötet. 2004. – 958. p.  
160 A mezőtúri ev. ref. gimnázium abban az időben, amikor Dörgő Dániel középiskolás volt 
(1841 - 1848 között) csak hat osztállyal működött. 1875-ben lett nyolcosztályos gimnázium az 
1530-ban alapított középiskola, az ország első, alapítása óta folyamatosan működő 
középiskolája. 
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éves, 6 éves, 4 éves leányom, és másféléves fiam. Kedves Anyám, a’ jogi pályát 

végzett, 23 éves mostoha testvérem Debreczeni Endre Gyomán szomszéd 

városunkban külön családot formálva élnek,– hol laktam én is 16 évig –, 

kertészkedésemnek némi nyomai ott láthatók. Magyar vagyok szívvel lélekkel, 

baloldali elvekkel,161 csak magyarul beszélek. Mint földtulajdonos annyira e’ hazához 

kötve mint azon 40 esztendős fa, mellyet kivenni megszokott hellyéről annak halála 

nélkül alig lehet, nékem „itt élnem, halnom kell.”162 Közhivatalt nem viselek, bár 

még is van hivatalom, így vagy 100 Turi lakos egy pusztai birtokot bírt 

zálogba, most azt a’ Teleky és Ráday grófoktól megvettük örök áron; ennek a’ 

társulatnak elnöke vagyok, a’ 115 tagból álló Casinónak163 pedig alelnöke, ’s 

több városi közügyekbe működő bizottmánynak tagja. Van a’ Berettyó fojó 

partján egy 2000 négyszögöl szöllős kertem, mellyben mint egy 300 darab kissebb 

nagyobb kiültetett gyümölcsfa van, ez kertészeti működésemnek fő tere. Itt működök 4 

év ólta, de csak kis körbe, csaknem a’ magam számára óltogatva, 350 darabot ojtottam, 

fás szemzés, sípolás vagy párosítással. A’ földszinti ékezéshez, melly tetemes 

hajladozással jár, alkalmatlan vagyok, így a’ szőllőoltásokat is napszámosokkal 

tétettem, de az idén alkalmasint a’ Lukácsy úrtól kapott fagyott vesszők miatt 

sikertelenül, szándékozom szöllőmet óltás által nemesítni, melly ha meg 

fogja és ledöntetik,164 leghamarább sikert mutat. Van továbbá házam és 400 hold 

saját földbirtokom, mellynek 2 harmadát öröklöttem és 1/3-át szerzettem; fele 

földemnek szántóföld, ez jövedelmemnek valódi alapja, mellyen buzát és a’ földet az 

erre előkészítő növényt termesztek, szóval ebből élünk családommal, ’s 

mondhatom, hogy ha az adómat - melly igen tetemes - lefizetem, teljesen 

független állapotban, egyszerűn bár de bóldogul, ’s megelégedve. Mikor 

jövedelmem felesleg van, fel szoktam menni 2-szer évenkint Pestre Budára 

fürdeni. Szoktam sakkozni, billiárdozni, tarokkozni, de valódi jól csak a’ 

kertemben érzem magamat, ha a’ gazdálkodással járó fáradalmak, vagy 

ingerült hangulat, ’s szomorúság után oda megyek, ott a’ felleg elsimul rögtön 

lelkemről, ott érteni vélem a’ falevelek susogását, hogy mint beszélnek a’ vén 

fák a multról, és a’ fiatalok a’ jó jövőröl. 

Most kedves honfitársam hosszu beszédem után azt hiszem, hogy 

meglehetősen ismer, ha méltónak tart testvérjének – itt vagyok. Az irodalom 

terén – tollam tanulmányaim után gyenge lévén – keveset tehetek a’ 

gyümölcsészet érdekében, hanem környezetemre hatni igyekezek, ’s hiszem, 

hogy ha élek, nehány holdnyi gyümölcsös kertet még alapítok. 

Most pedig kedves honfi arra kérem, hogy legyen nékem segítségemre 

az alábbi kis ügyben: nevezetesen városi fő bíró ur165 által – ki hozzám 

hasonló kertészet kedvellő és kert tulajdonos – felkérettem, hogy állítsak 

                                              

 
161 Baloldali elvek alatt ebben az időben a Kossuth Lajos nézeteihez való szigorú ragaszkodást 
értették. 
162 Itt Dörgő Dániel Vörösmarty Mihály: Szózat című verse szállóigévé vált soraira utalt. 
163 GOMBÁS I. 2009 
164 Döntés, azaz bujtás az ivartalan szaporítás azon módja, amikor a gyökereztetni kívánt 
szárrészt nem választjuk le az anyanövényről az újonnan képződött járulékos gyökerek 
megjelenéséig, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az utódnövény képes legyen az önálló életre. 
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össze egy táblázatot a M.Turon rég ólta termesztett ’s díszlő gyümölcs 

fajokról, melly táblázatban ki kell mutatva lenni a’ gyümölcsfajok nevei, 

millyen talajba díszlik, hogy terem, mire használtatik sat. ’s ez a’ 

minisztériumba felküldetik, csak hogy vagy 3 igen elterjedt gyümölcsnek 

nem ismerem az országos pomologus nevét, tehát erre kérném kedves 

honfit, hogy azt írja meg. 

Darualma: (: leánycsecsű v. sóvári-e? :) jó nagy telelő, 3 fajta is van itt 

nállunk, eggyik hegyes csuccsal, másik nem hegyes, de piros a’ féloldala, 

minden második évben szokott csak teremni. Másik piros körte, nagy mint 

a’ Kálmán körte, de szabájos, hosszu nyak, sötét piros-zöld vastag bőr, 

magja körül hamar lágyul, fája eggyes hosszu kiálló gajjakat növeszt. 

Harmadik egy közönséges nagyságu igen hegyesre menő csucsu, 

piroscsíkos még a’ föld alatt is kitelelő almafaj, itt csikó seggünek híllyák, 

a’ többi itt nállunk 100adok ólta elterjedt gyümölcsfajoknak ismerem 

pomologiai nevét is. 

Másik kérésem is hasonló. Lukácsy úr a Hon166 fojó évi 143ik 

számában felhívja az olvasó köröket, casinókat, hogy vasárnap 

délutánonként tartsanak gyümölcskóstolókat, hogy ez által a’ nemesebb 

fajokat megismerve a’ terjesztésére alkalom nyujtassék, de fő, hogy a’ 

gyümölcsészeti kedv ez által terjesztessék. Én olvasó egyletünk jelenlévő 

tagjai között rögtön egy aláírási ívet nyitottam egy üveges szekrény elö 

állításának fedezésére, mellyben a’ kiállítandó gyümölcsök hellyeztetnének 

el, ’s rögtön alá is írt 50 tag 35 frt-ot. Most ha az aláírókat kóstoló bizottmány 

választására összehívom, egy kész programmal szeretnék fel lépni, ha 

kedves honfi társam illyen gyümölcs kiállítással ismerős, írja meg ez 

ügybenni tapasztalásait. 

Felkérem végre kedves testvér, legyünk egymással levelezésben, szabad 

légyen nékem önnél néha kérdéseket tennem, ha elakadok. Írja meg 

különösen, mennyi téren működik? mi olta? Ki a’ bérlő? millyen 

növendékei vannak? Ki a’ földtulajdonos? van é’ meg állapítás az 

ültetvényekre nézve a’ jövőben? Ajánljon nékem magyar nyelven megjelent 

kertészeti müveket, hol lehet azokat meg szerezni? tanulni akarok, mert 

most már abban a’ helyzetben vagyok, hogy szülei hatalom alól függetlenül, 

meglehetős rendezett gazdasági viszonyaimnál fogva több időt fordíthatok a’ 

gyümölcs fák tenyésztésére, mint eddig. 

Nagyon szeretnék önnel személjesen meg ismerkedni, különösön 

Pesten a’ Köztelken167 találkozni, ’s belépni kedves honfival a’ természet ’s 

                                                                                                                   

 
165 A „város főbírája” Mészáros Endre volt 1870-1876 között. 
166 Hon (A Hon) című politikai napilapról van szó, amelyet 1863-ban Jókai Mór indított és 1882-
ig jelent meg ezen a néven. 
167 „Köztelek” a mezőgazdasági érdekeltségek központi háza Pesten. Az 1825-ben alapított Első 
Lótenyésztő Egyesület, mely 1835-ben a Gazdasági Egyesület (a későbbi neve: OMGE) nevet 
vette fel, megvásárolta gróf Károlyi György Üllői úti telkét. Itt épült fel a székház és gróf 
Széchenyi István Köztelek-nek nevezte el. Az OMGE 1890-ben alapított hivatalos lapja is 
KÖZTELEK néven jelent meg. 
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gyümölcsészet e’ templomában, ’s itt önnel imádkozni kedves hazánk 

boldogságáért, felvirágzásáért. 

Nov. 10én okvetetlen Pesten kell lennem, a’ Teleky Grófokkal való 

ügyben akkor a’ gyümölcs kiállítások lesznek élvezeteimnek ’s 

tanulmányaimnak fő tárgyai. 

Lukácsy urhoz írott levelem nem vólt a’ KG. lapokba szánva, ő azt 

hírem nélkül közölte, de már nem bánom, mert önnel csak ez által 

ismerkedhettem meg.168 

Önnek levelét nehány befojásos állásu gyümölcsbarátnak 

megmutattam, örültek rajta. 

Írja meg, van é kertjében eladó óltógaj, vagy csemete, onnan 

hozatnánk, félünk tapasztalás után Pestről.  Turról évenként egy pár száz Ft 

kiadatik nemes ojtványokért. 

Köszönöm a’ körte fajokróli felvilágosítását, miután vagy 20 faj körte 

erőssebb ojtványt akarok hozatni, igénybe fogom venni nagyszerü 

tapasztalatait. 

Ezek után Kedves honfitársamnak minden jókat kívánok. Áldja meg 

az Isten magát, működését.  

 

honfitársa: 

       Dörgő Dániel m. k.169 

 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 203 mm nagyságú lapra írta levelét. A 

levél 12. oldalán Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése található: 

„Válasz 1/7 871”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1871. július 1. B-2. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, jul. 1-én 1871. 

 

Kedves barátom! 

 

Igy la! Addig, míg nem ismertük egymást, honfitársak voltunk: most midőn 

már ismerjük egymást, – barátok lehetünk. – Sajnálom, hogy ön a magyar nyelven 

                                              

 
168 Bereczki Máté a Kertész Gazda 1870. évi március 20-i számában nyílt levéllel fordult a magyar 
gyümölcstermelőkhöz. Erre válaszolt Dörgő Dániel is és nem gondolta, hogy a lap szerkesztői – 
Girókuti P. Ferenc vagy Lukácsy Sándor – megjelentetik a Kertész Gazdában Dörgő Dániel 
levelét. Erre válaszolt most már személyes hangú levéllel Bereczki Máté, ami elindította 1889. 
december 31-ig tartó levelezésüket. 
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kívül legalább a német nyelvet nem bírja. Önnek ezer módja volna a gyümölcsészetben 

oly színvonalra küzdeni föl magát, hogy – daczára „eddigi tanulmányai csekély 

voltának” (ezek az ön szavai!) bízvást fölléphetne gyümölcsészeti irodalom terére is. 

Ismerek én két oly munkatársát a Kertészgazdának, kik normális iskolát sem végezettek 

gyermekkorukban: de a német és franczia nyelv birtokába jutván, később ön 

szorgalmukkal, idősebb korukban annyira fölvilágosodtak, hogy jelenleg az egyik 

Balaton-Füreden kertészeti tanárkép képes működni. Nem kell ahhoz az íráshoz valami 

diplomaticus készültség. A ki magának a gyakorlati téren elég ügyességet, jártasságot, 

tapasztalást szerzett: szépen elmondhatja azt a nagy közönségnek, a mit tud, tanult 

vagy tapasztalt. Nem kell azt tudományos köntösbe sem öltöztetni: annál több hasznát 

veendi az olvasó, minél egyszerűbb, minél megérthetőbb. Én magam is, – noha 

ízlésemnél fogva a tudománynak nagy kedvelője vagyok, – midőn írok mindig előmbe 

képzelek egy értelmes magyar földművest például, s úgy igyekszem írni, hogy ez a 

földműves fejtörés nélkül is megérthessen. Én gyűlölöm szaklapokban, melyek a nagy 

közönség oktatására működnek, – gyűlölöm azt mélységes, csak kevés 

választottak által megérthető nyelvet és modort, melyet némelyek affectálnak. 

Szaklapban parasztegyszerűséggel kell írni, ha azt akarjuk, hogy honfitársaink közül 

minél többen megértsék azt, a mit írunk, s hasznát vegyék annak, a mit hasznosnak 

állítunk. Arról a gondolatról tehát, hogy „tolla gyenge” bízvást letehet s 

nehány évi tanulmányozás után könyvek s tapasztalás után a gyakorlatból 

minden álszemérmet félre dobhat s teljes otthonias modorban állhat tollával is 

a nagy közönség elé. – Sajnosnak mondám, hogy a német literaturát 

(irodalmat) nem érti ön! – mert a német nyelv gazdag már is a 

gyümölcsészetről szóló művekben: míg magyar nyelven valódi 

gyümölcsészeti mű egy sem áll rendelkezésünkre. A fatenyésztésről írt 

munkákban sem igen bővelkedünk, noha ilyenekkel már mégis csak bírunk, 

hála istennek. –  

Miután ön magyar fatenyésztési s gyümölcsészeti művekről is kérdezősködik 

tőlem: egyelőre csak a következő munkákra figyelmeztetem, melyeket a jövő tavaszig 

kényelmesen átlapozhat s áttanulhat. Ahhoz, a mihez kedvünk van, nem kell sok 

fáradság. Könnyen ránk ragad az! Kísértse csak meg. 

 

1. Dr. Entz Ferencztől170 „Kertészeti füzetek”171 (15 füzetet bírok én is 

belőle.) Nekem bekötéssel együtt alig 12 ftomba került. 

                                                                                                                   

 
169 m. k. = maga kezével. - A latin közigazgatási nyelvből átvett „m.p.” (manu propria = saját 
kezűleg, saját kezével) átmeneti változata, amely majd az „s. k.” (saját kezűleg) formában él 
tovább. 
170 Entz Ferenc (Sümeg, 1805. december 6. – Promontor-Budafok, 1877. május 9.), orvos, szőlész, 
kertész, az MTA levelező tagja (1858). Entz Géza (1842–1919) zoológus apja. A modern magyar 
kertészet és kertészeti szakoktatás úttörője és megindítója. Az 1825-ben Pesten megkezdett 
orvosi tanulmányait 1831-ben Bécsben fejezte be. 1848-ig uradalmi orvos volt, a 
szabadságharcban honvéd főorvos. 1849-ben eltiltották az orvosi tevékenységtől. Előbb 
Mezőkomáromban, majd 1850-ben Pesten, a Csömöri úton létesített munkatársaival kertészetet 
és faiskolát, amelyet 1853-ban kertészképző iskolával egészített ki („Haszonkertészeket képző 
gyakorlati tanintézet” néven). Ez volt a mai Kertészeti Egyetem őse, illetve jogelődje. 
Tevékenységére a kormányzat is felfigyelt. Az oktatást felkarolta az Országos Magyar 
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2. „Kalauz” a gyümölcsfa ültetés és nyesésben stb. Bátorkeszi ref. lelkész Kovács 

Józseftől172 írva (Ára 1 ft.)173 

3. Községi faiskola. Írta Lucas Ede,174  németül; magyarra fordította  Lukács 

Sándor. [Pontosan: Lukácsy] (Ennek németben már a IV-ik kiadása is elfogyott 

                                                                                                                   

 
Gazdasági Egyesület (OMGE) és 1860-ban Budán létrehozta a Vincellér- és Kertészképző 
Gyakorlati Tanintézetet, amelynek igazgatójává Entz Ferencet nevezték ki. Egyre súlyosbodó 
szembaja miatt azonban 1876-ban lemondott és nyugalomba vonult. Működésében mindenkor a 
hazai viszonyokhoz alkalmazkodott és ehhez szabta a nyugati államokban szerzett 
tapasztalatait. Különös érdeklődéssel foglalkozott a kertészet és szőlészet elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel, tapasztalatait szaklapokban és 1854–1859 között írt munkáit 15 kötetben „Kertészeti 
füzetek” címen kiadta. E munkája korának alapvető kertészeti és szőlészeti kézikönyve lett, s 
méltó utódja Lippai János 200 évvel korábban megjelent „Posoni kertjének.” Entz nagy érdeme a 
hazai kertészeti műnyelv kialakítása, erre épül a mai kertészeti szaknyelv is. Úti beszámolói 
nyomtatásban is megjelentek. Számos lap munkatársa volt, megindította és 1870-től 
szerkesztette a Borászati Füzetek című szakközlönyt, amelyet 1874-től állami támogatással 
Borászati Lapok címmel adnak ki. 1858-ban az MTA, 1865-ben pedig az osztrák Kertészeti 
Társaság is tagjai sorába választotta. Emlékére 1963-ban a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 
tanácsa évenként kiosztásra kerülő Entz Ferenc-emlékérmet alapított a kiváló kertészeti 
szakemberek jutalmazására. - Fő művei: Kertészeti Füzetek (Pest, 1854-1858); Népszerű káté a 
szőlőmívelés és borkezelés okszerű módjáról (Buda, 1864); Borászati utazás Franciaországban és a Rajna 
vidékén. (Pest, 1864.); Újkori magyar gazda (Pozsony, 1868); A hazai szőlészet. (Gyürky Antallal és 
Gyürky Pállal, Pest, 1868); Magyarország borászata (Málnay Ignáccal és Tóth Imrével, Pest, 1869.); 
Szőlészet és Borászat Erdélyben (Málnay Ignáccal, Vác, 1870); Az újabban felmerült borkérdések 
megoldásához (Bp., 1875). Irodalom: GALGÓCZY K. 1878; RAPAICS R. 1938; RAPAICS R. 1940a; 
RAPAICS R. 1953; GEDAY G.  1980; MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 427-428.; SZABÓ L. 1987. 
171 KERTÉSZETI FÜZETEK. A 19. század elején nem volt önálló kertészeti szaklap, így a 
kertészeti szakíróknak a gazdasági lapok álltak rendelkezésükre. Az első önálló kertészeti lap 
Entz Ferenc szerkesztésében jelent meg Kertészeti Füzetek címmel (1854–1859). Magyarországon 
a kertészeti irodalom az I. világháborúig inkább a műkedvelést szolgálta, a könyvek és cikkek 
java része az ő számukra íródott. A 19. században Kertészeti Füzetek címmel jelent meg (1878–
1880 között) egy rövid életű periodika is Mauthner Ödön szerkesztésében, de ez nem az, 
amelyről e levélben szó van. TURÁNYI K.  1958. 55. p. 
172 Kovács (Kováts) József  (Lakszakállas, Komárom vm., ma: Sokolce, Szlovákia, 1807 – 
Bátorkeszi,  Esztergom vm., ma: Bátorove Kosihy, Szlovákia, 1888. március 7.) református 
lelkész. Szabad idejében behatóan foglalkozott gyümölcs- és faiskolai termesztéssel. 1840-ben 
nagyarányú gyümölcstelepítésbe kezdett. Külföldön is tanulmányozta a gyümölcstermesztést, 
amelynek minden kérdésével foglalkozott. Szakirodalmi tevékenysége igen jelentős. Szakírói 
munkássága mellett jelentős közérdekű tevékenységet is folytatott. Főbb munkái: Kalauz a 
gyümölcsfaültetés, nyesés és a Bátorkeszi faiskolában található csemetékben vagy oltóvesszőkben 
megrendelhető gyümölcsfajok közül. Pest, 1861.; A Bátorkeszi gyümölcs és szőlő-telepek név és árjegyzéke 
az 1869-70. idényre. Ismeretterjesztő közleményekkel közzé teszi Kovács József tulajdonos. Pest, 1869. 
Irodalom: SZINNYEI. 
173 KOVÁCS (KOVÁTS) J. 1861. 
174 Lucas, Eduard (1816 – 1882) az egyik legjelentősebb német pomológus. Korának kiemelkedő 
gyümölcsismerője. 1831-től fogva a Dessau melletti Luisiumban kertészetet tanult, 
Greifswaldban, Erfurtban és Münchenben dolgozott. Felsőfokú tanulmányai után 1840-től 
kertészként működött Regensburgban, mint a botanikus kert vezetője. 1843-tól a hohenheimi 
királyi mezőgazdasági akadémián (Universität Hohenheim-Landwirtschaftliche Hochschule)  a 
kertészet és gyümölcsészet tanára lett. Munkássága elismeréseként 1853-tól kertészeti 
felügyelőnek nevezték ki és 1866-ban a tübingeni egyetemen doktori címet is nyert. 1860-ban 
megalapította a reutlingeni kertészeti, gyümölcstermesztési és pomológiai magán-tanintézetet 
(„Pomologisches Institut zu Reutlingen”), mely Németország első pomológiai intézete volt. 
Ennek vezetését később Frigyes nevű fiának adta át. A gyümölcsismeretet igen alaposan 
tanította, tanítványai közül többen a pomológia terén is maradandót alkottak. A Német 
Pomológiai Társaság (Deutsche Pomologenverein) alapítója, 1877-ig vezetője. Alapítója volt 
1855-ben a kor legjelentősebb pomológiai szaklapjának, a Monatsschrift für Pomologie und 
praktischen Obstbau-nak (1855-1865), amely később Illustrirte Monatshefte für Obst- und Weinbau 
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s az utóbbi kiadások már sokkal bővebbek, mint az, mely után Lukács 

magyarította, de azért kitűnő ez is a maga nemében.)175 

4. Hardy Gyümölcsfa nyesése. Németből magyarítá Lukács Sándor.176 

Elég lesz ennyi egy szuszra! Akár melyik jó nevű pesti könyvárus megküldi 

önnek utánvét mellett is, csak rendelje meg őket bízvást. 

Az én principálisom kincstári bérlő vagy 30 év óta. Jelenlegi bérlete még 9 évig 

tart. Ez előtt 8 évvel ide a pusztára hozzá kerülvén minden számítás nélkü csupa 

szenvedélyből alakítottam kertemet mely azóta hazai gyümölcsészetünk 

kincsbányájává nőtte ki magát. Kincs igen, mert már eddig is sok hiteles névvel ellátott 

gyümölcsfajt adtam ki ojtó vesszőkben a haza különböző vidékeire, s ha isten éltet s 

egészségem, mely tökéletes, sokáig tart, annyi hiteles fajú gyümölcs aligha lesz valahol 

a hazában, mint nálam, ki már eddig is Európa első rangú gyümölcsészeitől közel ezer 

fajt szereztem be! Hogy pedig a fajok valódiságáról meggyőződhessem, minden 

jövedelmem pomologicus könyvekbe fektetém s így remélem azt, hogy tanulmányaim 

folytán hazai gyümölcsészetünkre nézve valóban kincsesbányává tehetendem kertemet. 

Sok az a 9 év, a meddig itt háborítatlanul remélek szenvedélyemnek élhetni! 

Sokat lehet ennyi idő alatt is kivinni, eszközölni! Hogy aztán mi történik 

kertemmel 9 év mulva, arról isten látja lelkem, éppen nem gondolkoztam. Ha 

a kormánynak szívén fekszik hazai gyümölcsészetünk ügye: remélem, azután 

sem engedi azt profann kezekbe jutni: hanem, a még én élek, solid bérlőnek 

adandja azt, ki engemet a kert jövedelmeért istenkegyelméből megtartand 

magánál. Ennyit tán csak szabad ettől a közösügyes toprongyos kormánytól is 

remélenem.  

Én hazámnak szenteltem életemet, mindenemet, anyagi és szellemi 

tehetségemet. A mit építettem, – kertemet, – nem magamnak, nem princzipálisomnak, 

hanem a hazának építettem. Ha az épületet a haza jogait elpazarló, s a haza 

javával keveset törődő kormány elhagyja pusztulni: isten ugyse! Nem én 

leszek oka. – 

Elég erről ennyi! 

                                                                                                                   

 
(1865-1874), Pomologische Monatshefte (1875-1905) majd Deutsche Obstbauzeitung (1906-1922) 
címen futott. Johann Georg Conrad Oberdieckkel termékenyen működött együtt, 
társszerkesztőkként gondozták az előbbi szaklapot. Főbb művei: Die Lehre vom Obstbau 
(Medicussal együtt írta, Stuttgart 1886., 7. kiad.); Der Gamüsebau (Stuttgart, 1882., 4. kiad.); Der 
Obstbau auf dem Lande (Stuttgart, 1876., 5.kiad.); Kurze Anleitung zur Obstkultur (Stuttgart, 
1891.,9. kiad.); Auswahl werth voller Obstsorten (Ravensburg, 1871., 4. iad.); Die Lehre vom 
Baumschnitt (Suttgart, 1884., 5. kiad.); Einleitung in das Studium der Pomologie (Stuttgart, 1877.); 

Vollständiges Handbuch der Obstkultur (Stuttgart, 1881., 2. kiad. 1886.); Aus meinem Leben 
(Stuttgart, 1882.); Oberdieckkel együtt 8 kötetben jelentette meg az Illustrirtes Handbuch der 
Obstkunde című, több mint kétezer gyümölcs leírását tartalmazó művét (1858-1875, Stuttgart-
Ravensburg). Oberdieckkel együtt 1855-től 1879-ig szerkesztette az Illustrirte Monatshefte für 
Obst-und Weinbau című periodikát, és 1865-től fogva szerkesztette a Pomologische Monatshefte 
című, igen népszerű szaklapot. Szerkesztése alatt jelent meg továbbá a Taschenbuch für 
Pomologen und Gartenfreunde. Die Lehre vom Obstbau (A gyümölcsészet tana) című szakkönyvét 
Villási Pál magyar nyelven is megjelentette átdolgozott kiadásban (Bp., 1879.). Lukácsy Sándor 
Gyümölcsfaiskolák címmel jelentette meg Lucas nyomán írt művét (Pest, 1859.). PALLAS 11. 
kötet, Bp., 1895. 703. p.; SZABÓ 1995-a. 241. p. 
175 LUKÁCSY 1859 
176 HARDY J. A. 1858–1860 
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Ön a levelezésre is fölkér. Szívesen! – a mint látja nem fukarkodom a 

betűkkel. – Kertem tán valamivel több is 5 holdnál. Jöjjön nézze meg! Szívesen látom. 

Hozzám soha sem jöhet a nélkül, hogy valami hasznos tanulságot nevihetne innen 

haza magával. – Növendékeim már csak apróságok, kiket olvasni, írni tanítok csak 

ugyszolván ingyen. Előbbi tanítványaim fölsőbb iskolákban járnak már. 3. latin 

osztályig tanítottam őket, – most nincsenek itthon. Pestre nincs költségem járni. 

Pestre csak levelemmel járok s jövedelmem a pesti könyvárusok zsebébe vándorol. – De 

nem is szeretek én egy napra se mozdulni kertemből, hol még éjjel is volna dolgom, ha 

lehetne éjjel is ott dolgozni! 

A gyümölcsízlelésre, gyümölcstárlatra vonatkozó nézeteimet 

körülményesen leírtam az „Erdélyi gazda”177 czímű gazdasági lap számára, 

mely Kolosváron jelenik meg havonkint kétszer. (Előfizethetni rá az Erdélyi 

gazdasági egylet titkári hivatalánál Kolosvárt. Előfizetési díj egész 1871ik év 

folyamra 4 ft. o. ért.) Fizessen ön elő e lapocskára is! Nem fogja megbánni, 

biztosíthatom. Kérdésére ott meg találja a feleletemet.  

A ministerium, midőn az egyes vidékek községi elöljáróitól azt kívánta hogy az 

ott dívó gyümölcsökről táblázatot készítsenek, elárulta, hogy semmit sem ért a 

gyümölcsészethez; most olyan valamire kéri föl az elöljárókat, mit azok csak akkor 

teljesíthetnének helyesen, ha mindegyik elöljáró egy-egy tapasztalt gyümölcsész volna, 

vagy mindegyik elöljárónak legalább egy tapasztalt gyümölcsész állna községében 

segítségére. Hányan vannak hazánkban valódi gyümölcsészek, kik a gyümölcsfajokat 

képesek határozottan fölismerni? Egy szekérre könnyen fölrakhatók volnának azok 

mind! Mit akar tehát a Ministerium? – olyant, a mit nem lehet teljesítenünk a legjobb 

szándék mellett sem; mert a gyümölcsök provinciális elnevezéseinek sokaságából 

ugyan mi gyakorlati hasznot lehet kiböngészni a kórmánynak? bajos volna 

megmondani. Én azonban azt hiszem, hogy annak a sok táblázatnak, irkának egy árva 

batkányi gyakorlati haszna sem lesz! Soh’se törje tehát ön azon a fejét, hogyan hívják 

pomologicus néven a csikóseggű almát. Írja ön ugy oda a táblázatba ugy, a mint kapta 

vagy hallotta s csináljon belőle a minisztérium gyűrűt az orrára tudatlanságáért (már 

t.i. a csikó seggből!) Hasznosabbra is lehetne fordítani azt a sok papirost s időt amibe 

azon kérdéses táblázatok kerülendnek. 

Ojtóvesszővel azon fajokról melyek valódiságáról meggyőződtem s terjesztésre 

méltónak tartok, ha ideje korán megrendeli, bárkinek szívesen szolgálok: de egy fajból 

egy vesszőnél többet senkinek sem ígérhetek; hazámfiai közül sokaknak kell juttatnom. 

Fáim pedig aprók sok gallyat nem nevelhetnek még  (darabja 5 ft. lesz). – Ojtványokat 

szívesen adok azoknak, a kik tőlem maguk vitetik el s személyesen jőnek választani, de 

postán vagy vasuton senkinek sem vállalhatom magamra az elküldést, mert ez 

kimondhatatlan teherrel járna rám nézve, minthogy alkalmas pakolómunkást itt 

semmi árért sem kaphatnék. –  

                                              

 
177 ERDÉLYI GAZDA, az Erdélyi Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, mezőgazdasági folyóirat. 
Alapították 1869-ben Kolozsváron. Eredetileg (1869–1872) kéthetenként, 1873–1894 között 
hetenként jelent meg. Célja a korszerű mezőgazdasági ismeretek terjesztése, a falu életének 
vizsgálata, a lapkiadó Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) egyesület mozgalmi életének tükrözése. 
A lap szakirodalmi tevékenysége jelentős volt. 1944 tavaszán megszűnt.– (ROMÁNIAI 1981.) 
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Kétegyháza vasuti állomás, honnan 3 óra alatt, oláh fuvaros lovaival is könnyen 

ki lehet jönni Mező–Kovácsháza községbe, mely mellett a mi tanyánk az ugy nevezett 

Czigányka fekszik. Princzipalisomat Sármezey Antalnak híják. Nevét Kovácsházán 

mindenki ismeri s tanyájára könnyen oda utasítják azt, a ki oda akar menni.  

Van-e még valami, a mit önnek nem írtam meg? Ugy hiszem minden 

kérdésére válaszoltam: tehát 

 

Az én jó istenem áldja meg minden jóval szívéből kívánja barátja 

Bereczki Máté”178 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

1871. október 9. D-2. számú levél 

 

Mező Tur, 1871. Oct. 9. 

 

Kedves Barátom! 

 

Hogy olly sokáig halgattam, oka az: mert részint a’ nyáron kis 

gazdálkodásom meg lehetősen elfoglalt, de még inkább az, mert a’ kertészet 

körében kevés említésre méltót tettem. Na, de számolok arról a’ kevésről is 

önnek, kivel engemet a’ kertészet, ’s ebből kifojólag a’ haza szeretetben nagy 

rokonszenv köt össze. 

A’ nyáron kertemben mintegy 90 fát szemzettem be, mellyek sikerültek; részint 

saját szükségletemre, részint szomszédaim ’s jó barátaim számára; hogy illy keveset 

oltottam, oka az, mert már a’ fajok megválasztásában nagyon válogatós vagyok. 

Továbbá a’ Lukácsi úr utasítása szerint idomítottam ’a már nagyobbacska 

óltványaimat, különösen a’ körte fáimat magas dereku gula fává igyekeztem alakítani. 

Végre alapítottunk Lukácsi úr felhivása következtében olvasó Egyletünk termében 

gyümölcs kóstolót, készítettünk 45 frtért egy díszes üveges gyümölcs szekrényt, 

könyvet, mellyben a’ gyümölcs kiállító neve, a’ gyümölcs leírása, felette a’ bírálat 

kimondása és külsejének rajza látható a’ gyümölcs rajzolást, daczára annak, hogy soha 

sem rajzoltam, én teljesítem, valamint az egész ügy vezetését is. Már eddig is 60 faj 

gyümölcs rajza és bírálata van bevezetve, 50 faj pedig bírálatra vár. Mi ennek a’ 

gyakorlati haszna? A’ kertészet iránt nagy indolentiával179 viseltető egyének kezdenek 

a’ gyümölcsészet iránt figyelmet mutatni, az ügy barátok pedig valódi versenyt 

vívnak, hanem a’ valódi haszon majd a’ jövő évekbeni óltások és ültetésekben fog 

mutatkozni. 

Engemet kezdenek pomológusnak tartani, holott a’ szenvedély nem a’ tudás 

bennem pomológus, mind untalan kérdezik: hogy hívják ezen gyümölcsöt? én nem 

tudom. De hogy még is tanuljak valamit elmentem Sept. 1-sőn nőmmel Pestre fürdeni 

                                              

 
178 A dőlt betűvel írt rész már megjelent nyomtatásban SZABÓ 1995-a. 41-44. oldalain. 
179 indolentia (latin), indolencia = közönyösség, nemtörődömség, egykedvűség. 
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és tanulni. Mit tanultam? Semmit. A’ Köztelken építettek, közel sem lehetett menni. 

A’ vigadó alatti Bazárban pedig egy szem gyümölcs sem vólt, csak nehány szöllő fajt 

láttam ott lerajzolva, olvashatatlan magasba felfüggesztve. Minden élvezetem a’ 

gyümölcsészet körül, nehány Triestből hozott őszi baraczk izlelése vala. 

Tudásvágyamat ki kell elégítnem. Elmegyek az Oct. 15-től 23-ig a’ Museumban 

tartandó országos gyümölcs kiállítás megnézésére, össze hasonlítást teszek a’ Turi 

gyümölcsökkel, ezeknek meg akarom tudni neveiket, kóstolni a’ Pesten kiállítottakból 

is. mellyet hogy elérjek a’ kiállítások utolsó napjain megyek el, hogy az árverelésnél 

gyümölcsöt vehessek.  

De jó volna, ha Kedves Barátom is  eljönne akkor, élveznénk és én sokat 

tanulnék. Így Oct. 20-án Turra jönne az, én a vasutnál várnám. 21-én mennénk 

eggyütt Pestre. 22. és 23. szemlélődés, ha együtt mennénk; nem fog a’ sokba kerülni. 

Engemet pedig meg előzőleg tudósítna, de szeretném önt szerény házamnál látni. 

/Lukácsi ur volt már vendégem./ 

Küld é ön a’ Pesti Kiállításra gyümölcsöt a’ még fiatal kertjéből? Küldjön ha 

van a’ mi gyümölcs kóstolónk számára postán, megfizetjük a’ költséget. Tegnap mondá 

Olvasó Egyletünk elnöke, hogy evett egy ön által termesztett Vilmos körtéből, hogy 

juthatott az ide? majd kikérdezem. 

Gyümölcsöm az idén kevés termett, a’ házi szükségletet bőven kielégíti, de 

eladásra kevés ment, borom 35 akó180 lett, buzám 380 köböl,181 árpa, rozs 300 köböl, 

kukoricza 1500 véka,182 szóval az adómat meg bírom fizetni, házamat fentartani, még 

jut a’ gyümölcsészeti szenvedéjem kielégítésére is. Sok kárt tett nállunk a’ búza 

termésbe a’ rozsda, fele termést elvitte, de a’ nagy ár némileg vissza pótolja. De 

ez Kedves Barátomat nem érdekli; még is elmondám, hogy mint jó barátját 

ismerjen minden felöl. 

Ha netalán eljönne Pestre, tudósitson, én időbe, menetelbe mindenbe 

alkalmazkodhatom Kedves Barátomhoz.  

Ezek után állandó jó egészséget kivánva183 Kedves Barátomnak szerető 

barátja 

        

Dörgő Dániel m. k.  

 

Írja meg hogy ez évben termett óltványai közzül mellyek feleltek meg 

várakozásának a’ gyümölcsre nézve.  

 

                                              

 
180 akó = űrmérték. Mezőtúron a pesti akót használták, amelynek metrikus értéke 53,72 liter  
volt. Lásd Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 
181 köböl = 1813 – 1874 között: 1 köböl = 2 pozsonyi mérő = 148 icce = 124,16 liter, illetve 93,12 kg. 
Mezőtúron ekkor használatos mérőegység a köböl (pozsonyi mérő) volt, amely 62,5 liter 
űrtartalmú volt. Lásd Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 
182 véka = tömeg mértékegység. Mezőtúron a pozsonyi véka élt, amely szerint 1814–1874 között: 
1 pozsonyi véka 31,04 liter, illetve 23,28 kb búza volt. Lásd Mértékek fejezetet a forráskiadvány 
végén! 
183 A dőlt betűvel szedett részlet megjelent a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap1908. szep-
tember 27-i (24. évf. 39.) számában. 



LEVELEZÉS 
 
 

64 
 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 203 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelynek 4. oldalán található Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése: 

„Dörgő Dánielnek válasz 10/10 871” Bereczki feljegyzése a levélhez képest 

fordított állású.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1871. október 10. B-3.számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 10. 871. 

 

Kedves barátom! 

 

Már szinte azt hittem, hogy neszét sem fogom hallani az én Dörgő 

barátomnak, nemhogy dörgését hallanám! No de jobb késő, mint soha. 

Köszönöm, hogy eszébe jutottam. – Örvendek a hírnek, hogy önöknél a 

gyümölcsészet iránt élénk figyelem, érdeklődés támad. Csak élesszék is 

tovább, tovább! – Nálam igen sok kárt tett elejénte a késői fagy, később a 

jégverés és nagy viharok. Kevés gyümölcsöm termett: alig annyi hogy épen ne 

mondhassam, hogy az év ugy mult el rajtam, hogy egy gyümölcsöt sem 

tanulmányozhattam. Ami gyümölcsöm termett a KGban mind föl lesz említve 

az ujabban és először termett fajok le is lesznek írva. Gyűjtsék meg a K Gazdát 

s év végén köttessék be! Nálam 6 évi folyama van meg bekötve. – Nagyon jól 

felhasználhatják leírásaimat gyümölcseik fölismerésére adandó alkalommal. – 

A pesti kiállításra nem küldhetek gyümölcsöt, mert a mi van, az oly 

kevés, hogy itthon is kevés mutatónak bár: de magam sem mehetek Pestre, 

mert meglapult az erszényem. Majd, ha ojtványaimnak kelete lesz, megint 

remélem, hogy fölfúvódik már t.i. az erszényem, s akkor gondolkozhatom arra 

is, hogy ide oda mehessek: addig hallgatni kell és kuksolni itthon.  

Lám az én válaszomra nem kell sokáig várakoznia! – Sajnálom, hogy 

szíves meghívását ezúttal el nem fogadhatom. 

 

Üdvözlöm a turi szaktársakat! Önnek pedig sok jót kíván 

 

      őszinte barátja 

 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 
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1871. október 27. D-3. számú levél 

 

Mtur, 1871. Oct. 27. 

Kedves Barátom! 

 

Vóltam Pesten az orsz. gyümölcs kiállításon Oct 20-23ik napjain 4 egész nap, 

melly időt csaknem egésszen a kiállítás tanulmányozására forditottam, ’s annyit jó 

lélekkel mondhatok, hogy azt nállam senki jobban meg nem bogarászta. Elmondom 

tapasztalataimat, ’s élményeimet. 

Midőn a’ kiállítás előtt 2 héttel elhatároztam magamat a’ kiállítás megnézésére 

Pestre menni; attól az időtől fogva lázas nyughatatlanság szállott meg, szomjuhoztam 

a’ kéjt, mellyet a’ sokféle gyümölcs szemlélete ’s tanulmányozásából hittem meríteni, ’s 

valóban mikor benne valék, ugy éreztem magamat, mintha a’ tenger közepébe 

hajítottak volna; majd bele fultam. 

Midőn a’ monumentális muzeum épület nagyszerű fő bejárata előtt megáltam, – 

mellynek tágas előcsarnokában vólt a’ kiállítás, és melly kívülről nemzeti szinü 

lobogókkal vala díszítve – ünnepies érzés, ’s mondhatom vallási meghatottság vett 

rajtam erőt; eszembe jutott a’ haza, eszembe jutott, hogy mennyivel boldogabb lehetne 

ez, képzeletem elé állott a’ szebb jövő, éden kert alakjában. Kezdettem érteni a’ 

Rómaiak vallását. Majd beléptem ’s ott előkelő lelkes magyar nők, ’s tündér leányok 

osztogaták a’ belépti jegyeket. 

Mindjárt elöl ott volt a’ M. Gazdasági egyesületnek184 budai szöllő iskolájából185 

egy asztal megrakva, temérdek faju szöllőkkel, de a’ melly közt alig találtam nehány 

valamire való, szép kinézésű fürtöt, ez lehangolt, kiábrándított, néztem a’ többi 

körülbelöl 300 válfajra menő szöllőket, alig találtam 10 fajt /:külső szépségűt:/, mellyet 

magamnak szerettem volna, nagyobb része hitvány apró szemü, egres, ribizke apró, 

rothatag volt, sajnáltam, hogy szöllő vesszőket név után vettem és oltottam, mert 

visgálás után arról győződtem meg, hogy sok nem terjeszteni, de elpusztítani való, 

átaljában a’ szagos csemege szőllők hitványul néznek ki, ’s előgyelednek a’ mi kerti 

szöllőink között. A’ venyigével való kereskedés legeslegalább felére csaláson alapszik, 

mellynek oka az lehet, hogy árulók nem a’ fajok jóságában, hanem sokaságában vélik 

elérni a’ tökéjt. Név után soha sem veszek vesszőt, Dr. Málnainál186 Tótfaluból187 volt 

                                              

 
184 Magyar Gazdasági Egyesület, pontosabban Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE). 
1825-ben gr. Széchenyi István kezdeményezésére Első Lótenyésztő Társaság néven alakult, 
1830-ban az Állattenyésztő Társaság nevet, majd 1835-ben a Gazdasági Egyesület nevet vette 
fel. 1868 óta évenként gazdakongresszust tartott. Több szakosztály keretében folytatta 
mezőgazdaság-politikai, gazdászati stb. tevékenységét. KÖZTELEK című hetilapja 1890 óta 
jelent meg. 
185 A magyar nyelvű vincellérképzést a Gellért-hegyen Schams Ferenc indította meg 1834-től a 
Mayerffy Ferenctől bérelt 5 kh-as szőlőfajtagyűjteményre alapozva. Az 1853-ban Entz Ferenc 
által ugyanitt alapított Haszonkertészeket Képző Gyakorlati Tanintézet 1860-ig 
magániskolaként működött. Schams szőlőtelepe és a tanintézet egyesítése után 1860-ban létesült 
az OMGE támogatásával a Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézet (neve 1869-től 
Budai Vincelléreket és Pincemestereket Képző Tanintézet). 1860–1876 között igazgatója Entz 
Ferenc volt, majd Rudinai Molnár István. 1880-ban állami kezelésbe adta át az OMGE az iskolát, 
s ettől kezdve a Budapesti Magyar Királyi Állami Vincellérképezde nevet viselte.  
186 Málnay [Málnai] Ignác, dr.  (1811–1884) orvosdoktor és földbirtokos Tahitótfaluban  (Pest 
m.). Művei: Magyarország borászata. Entz Ferenccel és Tóth Imrével együtt. (In: Közlemények a 
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vagy 6 faj valóba szép szőllő kiállítva, ebből rendelek, ha kaphatok. Ezek: Genuai 

zamatos, beas csaus, Ránka, Arramont Razaki, Damascusi fehér, Szmirnai szagos 

fehér, hamburgi muskotály, fekete szagos som. 

Az alma és körvtéj kiállítás várakozásomat teljesen kielégíté, lehetett 40 v. 50 

véka kiállítva, különösen Kovács József uré Bátorkesziből188 vagy 300 faj, melly 

kiállítás volt Girókuti189 rendező ur állítása szerint csaknem egésszen hiteles névvel 

ellátva, a’ többi kiállításban saját tapasztalatom után is, csak konyítnak a’ gyümölcs 

elnevezéséhez; találtam egy ugyanazon fajt 5 külön név alatt. Na, de az nem baj, csak 

a’ gyümölcs jó és szép legyen, meg lehessen az illetőtől a’ kiállítási néven szerezni. A’ 

bátorkeszi gyümölcsök talán legapróbbak, legkifejletlenebbek vóltak, szépek vóltak a’ 

Magyar Óvári gazd. intézet190 és a’ Málnai Dr. gyümölcsei. 

Bármelly kiállítónak ajánlom a’ következőket szem előtt tartani: A’ gyümölcs 

nevét a’ gyümölcsre írják fel, mert a’ hozzá mellékelt papiros vagy reá ragasztott név 

leeshetik, elhányódhatik, és kész a’ zavar. Azután, hogy a’ gyümölcsöt a’ kiállításkor át 

ne engedje, hanem azt vissza kívánja, mert az által engedteket még a’ kiállítás 

kezdetekor elkezdik a’ szebb példányoktól megrabolni ’s azt fojtonosan pusztítani, a’ 

                                                                                                                   

 
földm.-, ipar- és keresk. m. kir. minisztérium köréből II. 2. füzet, Pest, 1869.); A szőlészet és borászat 
Erdélyben. Entz Ferenccel. (In: Közlemények a földm.-, ipar- és keresk. m. kir. minisztérium köréből III. 
1. füzet, Vác, 1870.). Dörgő Dániel sokszor rendelt Málnay faiskolájából oltványokat. A 
hagyomány szerint: „Az eper termesztése Tahitótfaluban egy Málnay nevű úrhoz kötődik. Az 
eper előtt Tahiban szőlőt termesztettek, a szőlőt és a bort Pesten értékesítették. Málnay filoxérát 
hordozó új szőlőt telepített Tahiban, melynek következtében a hegyen a szőlőtőkék 
kipusztultak. Kárpótlásként, »hogy a népnek meg legyen a kenyere« honosította meg Tahiban 
az eper termesztését.” Lásd A múlt nyomában a Hagyományőrző körrel. In: Tahitótfalu Községi 
Tájékoztató. 173. szám, 2007. január http://www.tahitotfalu.hu/portal/pdf/ujsag/07_01.pdf  
187 Tótfalu. „Tahitótfalu, Pest-Pilis vármegyében, a szentendrei szigetben Váchoz 1/2 órányira, 
2576 lakos, kiknek 4/5-e református, 1/5-e katholikus, s mind a két felekezetnek anyatemploma 
van itt. Homokos határa főleg rozsot terem. Van több Duna-malma, révje, halászata. A Duna 
jobb partján bír egy Tahi nevű pusztát, mely szőlőhegyből, erdőből és kevés szántóföldből áll. 
Szőlőhegye különös jóságú fehér bort terem. Lakosai Pestre hajókon sok cseresznyét ’s 
gyümölcsöt és kenyeret hordanak. Bírja a korona.” FÉNYES E. 1851 
188 Bátorkeszi, Esztergom vm, párkányi járás. Ma Szlovákiához tartozik Vojnice (Bátorove 
Kosihy) néven, Komáromi járás. FÉNYES E. 1851. 
189 Girókuti (Pinczker) Ferenc (Juta, Somogy vm., 1816. július 23. – Bp., 1895.szeptember 16.), 
mezőgazdász, közgazdasági író. - A rohonci gazdasági tanintézet elvégzése után több dunántúli 
uradalomban volt gazdatiszt, majd a gr. Teleki Domokos gernyeszegi (Maros-Torda vm., régeni 
járás) birtokán lett tiszttartó. Végigharcolta a szabadságharcot. A világosi fegyverletétel után 
orosz fogságba esett. Hazakerülve gr. Kemény Sámuel és gr. Kemény Józsefné gazdaságainak 
felügyelője volt Girókuton (Szilágy vm. tasnádi járás). Innen vette a nevét. Az 1860-as évektől az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesület (az OMGE) alkalmazta, főleg kertészeti, ezen belül is a 
gyümölcstermelés kérdéseivel foglalkozott. Úttörő munkát végzett a hazai kertészeti szaksajtó 
megteremtésében. Cikkei főleg szaklapokban jelentek meg. Szerkesztette az Erdélyi Naptárt, az 
Országos Képesnaptárt (1860), a Falusi Gazdát (1861–1865), Magyarország Gyümölcsészetét, és a 
Kertészgazdát. Az OMGE által az ún. Köztelken létesített első mezőgazdasági múzeum első 
igazgatója volt. Művei: Kertészgazdászati ügynökség első magárjegyzéke (Pest, 1861); Magyarország 
gyümölcsészete (1-6. füzet, Pest 1862-1863); Gyakorlati dinnyetermesztés (Pest, 1866); A fák alak- és 
fejlődéstana (Kozocsa Tivadarral, Bp. 1881). – Irodalom: Girókuti Ferenc (Gazdászati Lapok, 1895. 
37. szám), Girókuti Ferenc (KÖZTELEK, 1895. 73. szám); MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 598.p.; 
MEZŐGAZDASÁGI LEXIKON 1. kötet, 533–534. p. 
190 Pontosabban mosonmagyaróvári. Ez az intézet Európa legrégebbi mezőgazdasági főiskolája. 
1818-ban mint magántanintézetet alapította Mária-Krisztina királyi hercegnő (Bécs, 1742. május 
13. – Bécs, 1798. június 24.), Mária Terézia magyar királynő ötödik gyermeke és férje, Albert-

http://www.tahitotfalu.hu/portal/pdf/ujsag/07_01.pdf
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legnagyobb körte a’ miniszteré, azután az államtitkáré ’s így lejjebb, hanem ha 

csakugyan – mint most, jótékony czélra megy az oda ajándékozott gyümölcs, a’ 

gyümölcsöt az utólsó napon átlehet engedni. A’ körték közzül nagyságok által 

kitüntek, Nápolyi király ajándéka, Sándor orosz czár, St. Lezain, Gracieuse Armin, 

Surpasse Meuris, Catillac, Triumphe de Jodoygnes. Legszebb téli körte, Angora, 

Stappaert vajoncza, Clergeau. A’ 4 első Dr. Málnai, a’ többi Bátorkeszi-féle. 

A’ kiállító kevés volt, bár elég gyümölcsöt állítottak ki, így Kecskemét ’s 

Debreczen környékéről egy szem sem vólt, továbbá a’ kiállítást, kevés szegény v. közép 

sorsu ember nézte, hanem a’ fő arisztokratia és Buda Pest körül lévő gazdagabb szőllő, 

gyümölcs telep tulajdonosok nézték legtöbben és érdekkel, továbbá a’ nők, divatból 

délutánonként.  

Első nap, midőn nagy figyelemmel néztem a’ kiállított gyümölcsöket, ’s 

jegyezgettem könyvemben, felidéztem Girókuti úr figyelmét, kérdezett, ki vagyok? 

bemutatám magamat, kevés érdekeltség részéről, majd említém, hogy levelezésben 

vagyok Bereczki Máté urral, személjes ismeretségben Lukácsy urral, több figyelem, 

midőn pedig azt mondám kb. 30 faj Turi gyümölcsöt hoztam magammal 

összehasonlítás és így név meghatározás végett, azonnal kedves embere lettem. Majd 

délután elvittem a’ Turi gyümölcsöket; kezdtem kiszedni. Meg vólt lepetve némelly 

szép példányok által, különösen kedves lett az alföldi Daru alma, mellyből egygyet sem 

láttam a’ kiállításon. A’ gyümölcsöt által adánk Damjanicsné asszonynak, kivel 4 

napon által szerencsés valék megismerkedhetni, ’s tölle minden be léptemkor 

előzékenységgel fogadtatni. 

Hanem Girókuti urat legjobban meglepte azon magammal vitt jegyző könyv, 

mellyben mint egy 85 faj Turi gyümölcs van megbírálva, leírva és rajzolva, ettől az 

időtől fogva minden idejét – mit a’ kiállítással járó tetemes elfoglaltatások ’s bajok 

vissza hagytak  nekem szentelte, meghatároztuk a’ vitt gyümölcseimet, izleltük a 

szöllőt és gyümölcsöket, ’s mondhatom, hogy ezáltal annyit tanultam, hogy itthon 3 

évig sem tanultam volna ennyit.  

Beszélgettünk önről, kit Girókuti nagyon dicsért és szeret, különösen kertjéről 

elmondám a’ mit tudék, hogy azt tartom a’ Bátorkeszivel leghitelesebb névvel 

ellátottnak, hogy azt tartom talaj egységénél fogva az alföldet ellátni nemes 

gyümölcsfajokkal legalkalmasabbnak, hogy aggódok a’ bérlőtől vagy a’ bérlet 

megszüntével történhető eseményektől, denique191 abban állapodánk meg, hogy jó volna 

az ön kertjére a’ Földmívelési Minisztérium figyelmét felhívni, ’s abban a’ perczben 

jön felénk Kenessei Kálmán192 föld.mívelési ministeriumnál eggyik főhivatalnok, 

                                                                                                                   

 
Kázmér Szászország-Teschen hercege (1742–1822). Az Akadémia címet 1874 óta viseli. A 
kiállítás idejében még magántanintézet volt. 
191 denique (latin) = végre is, utóvégre, (egy)szóval, tehát. 
192 Kenessey Kálmán (Kápolnásnyék, Fejér vm. 1822. március 1. – Kápolnásnyék, 1913. július 2.), 
növénynemesítő. A pesti egyetemen jogot tanult és ügyvédi oklevelet szerzett. 1848 őszén 

Jelačić támadásakor beállt a Fejér vármegyei önkéntes csapatba. A szabadságharc leverése után 
kápolnásnyéki birtokát mintagazdasággá fejlesztette. Különösen a búza, az árpa és a burgonya 
nemesítésével ért el eredményeket. 1865-ben és 1867-ben Fejér vm. alispánja. 1868-ban a 
földművelésügyi minisztériumban osztálytanácsos. Az ő nevéhez fűződik a földművelésügyi 
minisztériumi kultúrmérnökség megszervezése. Szakirodalmi tevékenységet is folytatott, nagy 
hatásuk volt ismeretterjesztő füzeteinek, szakfolyóiratokban közölt írásainak. Sűrűn írt 
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bemutat néki Girokúti ur, mint a’ kertészet emberét, ’s egyuttal mondja, hogy némi 

előterjesztésem van. Én kénytelen valék elmondani, hogy egy kincstári bérleti birtokon 

mi kincs rejlik az ön kertjében, hogy az jelenleg ugyan nem szorul gyámolításra, de 

jöhet idő, a’ midőn a’ miniszteriumnak tenni kell érte. Érdekkel halgatá, meg ígérte 

tehetségéhez képpest mindent tenni érte, ha a’ szükségeink vagy akaratunk ugy 

kívánja; elmondá hogy kell eljárnunk abban az esetben. Én a’ dolgot nem forsiroztam 

tovább, így is talán többre mentünk Girókuti urral mint kellett vólna, az ön tudta és 

akarata nélkül. Csak akkor megyünk tovább ez ügyben, ha ön vagy a’ szükség ezt 

parancsolni fogja.  

Most Kedves Barátomnak azt mondom, hogy szaporítsa a’ kertjét, ha lehet 

legyen az 5 holdból 10 hold, de nem elég ezt szaporítni, hanem a’ már meg nőtt 

csemetéket el kell árusítani, részint a’ vevők részint az ön hasznára, csak így lehetünk 

gyakorlatiak, csak így használhat ön mind magának, mind hazájának. Tehát ha van 

eladandó csemetéje, írja meg azt nékem, először a’ név sort, másodszor az árát, pakolás, 

szállítás sat., én egy pár százra vevőt szerzek, sőtt várják is már, hogy öntől 

rendelhessenek. Írja meg, Kedves Barátom, az általa ismert gyümölcsök közzül 

mellyeket legjobban ajánlhat, dísz és gazdasági gyümölcsökből – a’ körtéből 40 fajt, 

alma 20, szilva 10 sat. ehhez hozzá kell fognia. Legczélszerűbb vólna ezt a KG-ben 

közzé tenni, hiszem, hogy az ön árjegyzékét az mellékelni vagy ki is fogja nyomtatni.  

Én szándékozok magam részére is 50 csemetét hozatni, de míg öntől választ nem 

kapok, addig várok, úgy várnak azok is, a’ kik közben járulássommal akarnak hiteles 

nevü gyümölcs fákhoz juthatni.  

 

Ez után magamat szíves baráti érzelmeibe ajánlva maradok őszinte barátja 

 

       Dörgő Dániel m.k.193  

 

Az ön vilmos körtéje Vertán urtól194 került Pétery Károly195 Mturi 

képviselő és barátomhoz. Dörgő Dani 

                                                                                                                   

 
napilapokba is. – Főbb művei: Miként gazdálkodjunk? (Pest, 1857); Egy két őszinte szó társadalmi 
viszonyainkat érdeklőleg (Pest, 1857); A szántóvető aranyszabályai (Pest, 1858); Mezőgazdasági 
munkaerő-calamitás (Pest, 1868); Nézetek a hazai halászatügyében (Pest, 1869); A népbankokról (Pest, 
1869); A trágyakezelés népszerű kézi-könyve (Bp., 1873); Gazdasági cselédeink állandósításáról (Bp., 
1874);A búza vetőmag nemesítéséről (Bp., 1874); Az iskolai takarékpénztárak (Bp., 1875); A nemesfűz 
művelése (Bp., 1876); A culturmérnöki intézmény külföldön és annak meghonosítása (Bp., 1878). – 
Irodalom: RÉVAI 11. kötet, 460. p.; MAGYAR ÉLETRAJZI 1 kötet, 899. p.; MEZŐGAZDASÁGI 
LEXIKON 1. kötet, 780. p. 
193 A dőlt betűvel szedett szövegrész megjelent a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1908. 
október 4-i (24. évf. 40. szám) számában. 
194 Vertán Endre (Gyergyószentmiklós, Hargita vm., Ma Gheorgheni, Románia, 1813. március 
23. – Battonya, 1879. március 26.), ügyvéd, hivatalnok, országgyűlési képviselő. 
Gyergyószentmiklósi örmény családból származott, akik a 19. század elején a Bihar megyei 
Szombatságon telepedtek le. Apja, Vertán János, apja testvére Emánuel volt. Emánuel 
leszármazottai közül Antal később (1868-ban) Sármezeyre magyarosította a nevét (ő volt 
Bereczki principálisa). A család 1830-ban kapott nemességet „szombatsági” előnév 
használatának engedélyezésével. –Vertán Endre a gimnáziumot Nagyváradon kezdte, majd 
Pesten fejezte be. A jogi egyetemet 1833-ban végezte el és az ügyvédi oklevelet 1837-ben szintén 
Pesten kapta meg. A tanulmányai befejezése után 1837-től Szombatságon lakott és a Bihar 
vármegyei közgyűlés életében élénken részt vett a szabadelvűség érdekeit képviselve. Vertán 
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[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 202 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelyen megtalálható Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése: ’Válasz 

16/II. 871.”] 

 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1871. november 16. B-4. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 16. 871. 

 

Kedves barátom! 

 

October 27-ről írt kedves soraira csak most válaszolhatok. Multhó 24-től 

kezdve egész f. hó 15-dikéig Aradon tartózkodtam. Némi aranyeres 

bántalmak miatt voltam kénytelen oda bemenni, hol naponta orvos járt 

hozzám s szerencsésen átestem a bajon s egészségem rendes kerékvágásban 

van ismét! – 

Kedves barátom! midőn én önt először fölkerestem soraimmal: nem is 

álmodtam, hogy én önben egy nemeskeblű barátra találok. Reméltem 

legfölebb, hogy az általam imádott gyümölcsészet zászlója alá egy lelkes 

bajnokot fogok: de, hogy nem csak a gyümölcsészet ügyének, hanem még 

hozzá saját ügyemnek is oly buzgó barátjára teszek szert, milyennek önt 

                                                                                                                   

 
Endre 1848-ban főszolgabíró volt Bihar vármegyében. Mint jó képességű és becsületes embert 
követként is jelölték, 1848-ban a megyei közgyűlés a Magyarcsékei járás szolgabírójává 
választotta, de a szabadságharc előrehaladtával a bihari szabadcsapatokhoz szegődve 
századosként a szabadságharc ügyét szolgálta. A fegyverletétel után rövid ideig ismét 
szolgabíróként tevékenykedett, de a politikai nézetei (szabadelvűség) miatt üldöztetésnek volt 
kitéve. 1861-ben a magyarcsékei kerület ismét országgyűlési képviselőnek választotta a 
szabadelvű párt színeiben. Még ebben az évben Kunágotára költözött. 1864-ben Battonyán is 
vásárolt birtokot. Az Aradon megjelenő Alföldnek lelkes munkatársa volt, az Egyetértésben is 
gyakran jelentek meg cikkei. 1879. március 26-án hunyt el battonyai birtokán. (Felesége 
Kabdebó Róza volt.) – Főbb művei: Szombatsági (álnéven): A nemzetiségi kérdés Magyarországon. 
Kunágotai (álnéven): Politikai kérdések és tanulmányok, Arad, 1862. Kunágotai (álnéven): A 
képviselet és önkormányzati rendszer, vonatkozva hazánkra. Arad, 1865. Kunágotai (álnéven): A jövő 
nemzetisége – cikksorozat. Arad, 1868. Vertán Endre (Kunágotai): Hagyatékom Etele, Jenő és Csaba 
fiaimnak. Arad, 1875. – Irodalom: SZINNYEI; CSIZMADIA A. 1963: 87. és 96. p. és 
Magyarbánhegyes honlapja http://magyarbanhegyes.hu/magyarbanhegyes/buszkesegeink   
195 Pétery Károly (Mezőtúr, 1819. január 30. – Pusztapó, Kétpó, 1877. október 21.), író, újságíró, 
országgyűlési képviselő. Mezőtúron, majd Debrecenben a református kollégiumban és Pesten 
tanult. 1849-ben részt vett a szabadságharcban; utána visszahúzódott birtokára és 
irodalomtörténeti tanulmányokat, elbeszéléseket, politikai cikkeket írt. 1861 – 1872 között 
baloldali országgyűlési képviselő. Ghyczy Kálmán és Madách Imre barátja volt. Igen jó barátság 
fűzte hasonló politikai nézeteik miatt is Dörgő Dánielhez. Ugyancsak régi jó ismeretség fűzte 
Bereczki Mátéhoz is. Életrajzi adatait lásd SZINNYEI Életrajzi adatainak helyesbítését lásd 
VARGA L. 1982. 

http://magyarbanhegyes.hu/magyarbanhegyes/buszkesegeink
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legutóbbi leveléből tapasztalom, azt igazán mondom, nem is gyanítottam. 

Fogadja érte legmelegebb baráti kézszorításom! –  

Köszönöm önnek, hogy oly kimerítőleg tudósított a pesti 

gyümölcskiállításról. Sajnos biz az, hogy módomban nem volt oda mehetni. 

Legalább annyit eszközölhettem volna én is, hogy azt a temérdek hibás 

elnevezést, mely alatt a kiállítók gyümölcseiket kiállították rectifikálhattam, 

helyreigazíthattam volna! A KG közli, a mint látom, mindegyik nevét: de 

mennyi temérdek hiba van azokban. Nem merem rá fogni, kiállítók még nevét 

sem ismerik jól saját gyümölcseiknek: de a KG közleménye hemzseg a 

gyümölcs nevekben előforduló hibáktól, mit nyomda hibának lehetetlen mind 

betudni. 

Már most, – kedves barátom, hogy lehessen a gyümölcs valódiságában 

bízni: mikor még a gyümölcs nevét sem tudják az illetők határozottan és 

hibátlanul kiírni. Hisz azok nem is nézik a gyümölcsleírásokról szóló 

könyveket, hogy gyümölcseik valódiságáról az által magoknak meggyőződést 

igyekeznének szerezni; mert ha néznék: bizonyára annyi hibás név nem 

fordulna elő a közlött jegyzékekben! 

Én olyan embertől, a ki a gyümölcs nevét hibátlanul ki sem tudja írni, 

soha sem mernék sem ojtványt sem ojtóvesszőt hozatni, mert előre tudhatom, 

hogy megcsalódom. Lám én Bátorkesziből Kovácstól szereztem be vagy 100 

faj legkitűnőbbnek elismert s általa a „Kalauz”-ban leírt gyümölcsöt és! – az 

idén már vagy 60 faj termett ezekből és alig van 12 faj saját maga neve alatt!!! 

Disznóság ez mindenesetre! akár szándékosan, akár véletlenül történt légyen 

is! Kovács csak gyűjtötte külföldről a sok fajt: de nem ért rá összehasonlítani 

gyümölcseit a leírásokkal s így ő is hibás név alatt kaphatta gyümölcseit! Ez 

azomban kevéssé szolgál az ő mentségére: mert ő határozottan valódiaknak 

állította azon fajokat, a’ melyeket tőle hozattam. Ezt be tudom leveleivel 

bizonyítani. És még sem valódiak gyümölcsei!! –  

Már most – bízva, hogy én a legnemesebb gyümölcsfajok birtokába 

jutottam, – legtöbb ojtványt az ő fajairól készítettem. Ezek eladók volnának 

már mind, összesen vagy 3000 db. Mondja meg, kedves barátom, nem volnék-

e én egy szemtelen csaló, ha ezen ojtványokat, mint hitelesfaju fákat 

bocsátanám áruba?! Igaz, hogy nemes gyümölcsöt fognak ezek teremni s a 

laikus ember, a ki csak a gyümölcscsel: de nem a névvel törődik, bizonyosan 

meg is lehetne velök elégedve, de én, a ki föladatomul tűztem ki csak valódi 

neve alatt terjeszteni a hazában a nemes gyümölcsöt, – én ezeket az 

ojtványokat nem adhatom el idegeneknek: hanem legfölebb ismerőseimnek és 

jó barátaimnak, a kiket biztosíthatok legalább arról, hogy ezen fajoknak 

nehány év alatt bizonyosan rá fogok jönni valódi nevökre s akkor tudatni is 

fogom velök. Én a mi csak nemes gyümölcs van Német országban, azt 

lassankint már is beszereztem és folyvást szerzem a leghitelesebb 

gyümölcsészetektől. Ha ezek termenek s gyümölcseiket a Bátorkesziekkel 

összehasonlíthatom: bizonyos, hogy sokat föltalálok ez utóbbiak közt valódi 

neve szerint; mert ezek is nemes gyümölcsök az igaz, csakhogy nem saját 

nevök alatt jöttek hozzám. Jó barátaimat még ugy is kárpótolhatom, hogy a 
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valódi fajokról adok majd nekik ojtóvesszőt. – Mert zárjel közt mondhatom 

önnek, hogy mind azon fajokat, melyeket előbb, hazai gyümölcsészektől 

kaptam, taval is és az idén is meghozattam Oberdiecktől196 is ujból. 

Oberdiecknek kedvence vagyok! Ezt, ha szerencsém lesz önt személyesen 

nálam fogadhatni, az ő leveleiből bebizonyíthatom önnek. – Oberdiecktől,  

meg vagyok róla győződve, hogy mind valódi hiteles nevű gyümölcsöket 

kaptam és fogok is kapni. – Éppen Aradon létemkor a minap össze 

számítottam, hogy hány fajom lesz Oberdiecktől, ha a most megrendelt 150 

fajt is meg kaptam majd tőle a tavaszon. Több 530 fajnál!!! és ezek mind 

valódiak lesznek!! hiszem. Ha a honi gyümölcsészektől kapott fajokat nem 

kellett volna ujból meghozatnom: Most már fölül járna gyümölcsfajaim száma 

az 1000-nél! így azomban csak közel jár hozzá. Összesen mintegy 930 fajom 

van. Ezekből nehány év alatt, remélem, ki fogom tanulni, hogy melyek lesznek 

a mi talajunkban, a mi alföldi éghajlati körülményeink közt a 

legtermékenyebb, legkitartóbb növényzettel bírók s legnemesebbek. Aztán 

majd ezek elszaporítását sürgetendem minden felé itt az alföldön! Ezen nagy 

czél elérésére ön már megtette nekem az első lépést! fölhíta figyelmét kertemre 

azoknak, a kik kieszközölhetnék, hogy kertem állandósítassék s ne legyen 

bérleti változásoknak áldozatául dobva!. Köszönet érte még egyszer önnek! – 

Lássa barátom, én szégyenlettem volna azt tenni, a mit ön tett! – Ne ijedjen 

meg! – Úgy akartam csak mondani, hogy én, személyesen, magam nem tettem 

volna azt, a mit ön tett értem, mert még azt gondolhatta volna Kenessey uram, 

hogy én is egyike vagyok a koncz-keresőknek, azért beszélek. Én, magam 

érdekében egyedül keblem istenéhez folyamodom: embert, kihez méltónak 

tartanám saját érdekemben folyamodni, nem ismerek a föld kerekségén 

föltéve, hogy az is férfi mint én. Asszonynak! már az más! annak főkép, ha 

szép, ha megtetszik, meg kell hódolnunk mindnyájunknak a királyoktól 

kezdve le a legszurtosabb munkás proletariusig! – Ha nekem olyan emberek 

nem vállalkoznák ügyemet magukra venni, mint ön: elveszhetek én 

nyomtalanul a világon, mint annyi más, de készebb volnék meghalni, mint 

                                              

 
196 Oberdieck, Johann Georg Conrad (Wilkenburg, 1794. augusztus 30. – Herzberg, 1880. február 
24.) német pomológus. Göttingenben teológiát és természetrajzot tanult. 1814-től a lüneburgi 
Michaelisschule-ban tanított. 1819-ben wunstorfi helyettes-, majd ugyenebben az évben 
bardowicki lelkész. Már itt foglalkozott kertészettel, sőt gyümölcsnemesítéssel, de kertje 1822/23 
hideg telén csaknem elpusztult (erről később tanulmányt is jelentetett meg). A megújítás után 
több gyümölcsfajt és -fajtát (köztük 300 almafajtát) termesztett, nemesített, s az ültetvényt 
területileg növelte. 1831-ben sulingeni, 1839-től nienburgi lelkész volt. Kertjének fajtaállományát 
mindkét helyre továbbvitte, nienburgi gyűjteményes kertjében több mint 4000 fát nevelt. 1853-
ban jeinseni szuperintendens lett, ekkor is áttelepítette fajtagyűjteményét. 1870/71 telén ismét a 
rendkívül hideg tél okozott nagy veszteségeket gyűjteményében. 1878-ban nyugdíjba ment, de 
Herzbergben megtelepedve aktív pomológiai tevékenységet és publikálást végzett. Művei: Die 
Probe- oder Sortenbäume (2. kiadás Stuttgart 1871); Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung das 
besten Obstes für das nördliche Deutschland. (Regensburg, 1852); Illustrirtes Handbuch der 
Obstkunde. (8 kötet, Ravensburg és Stuttgart 1859–1875); Supplement (u. o. 1870); Deutschlands 
beste Obstsorten. (Lipcse, 1881.) stb. – Lucas közreműködésével 1855-től adta ki a „Monatsschrift 
für Pomologie und praktischen Obstbau” című folyóiratot. Irodalom: PALLAS 13. kötet. Bp., 1896. 
323. p; SZABÓ 1995-a 241. p.; HESS, W. 1887. 
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb
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sem a portékámat ön magam dicsérni. Nem születtem önzőnek, nem 

születtem vagyonvágyónak, nem születtem kereskedőnek sem. Teszek, nem 

azért, hogy lássák, hogy mit teszek: hanem azért, mert véremben van a 

tevékenység. Ha mások dicséretesnek találják, a mit teszek, ám dicsérjenek ők, 

de magamat soha nem fogom dicsérni. –  

Örvendek az ön föllépésének, mert ha többen is akadnak olyanok, mint 

ön, reménységem kertem fönmaradásához bizonyossá válik, megvalósul, és 

így elérem azt, hogy hazámnak valóban hasznos szolgálatot tenni módomban 

leend majd.  

Hátra volna, hogy önt tudósítsam: melyek hát mégis azon valódi 

gyümölcsfajok, melyekkel önök számára rendelkezhetem; de, mint hogy a 

vasuttól távol esem: odáig, – a vasutig – leírhatatlan rossz az ut, emberem, a ki 

a lepakolásnál tudna vagy értene segíteni, valljon mi hasznát venné ön azon 

fajok jegyzékének? Én a vasutra nem vagyok képes szállítani! El kallódnak 

apródonkint itt a környékem beliek közt is ojtványaim. Önöknek szívesen 

szolgálok ojtóvesszővel azon fajokról, melyeket a KGban, mint valódiakul 

fölismerteket ismertettem és fogok ismertetni. Ha azonban valaki 

sommásabban akarna tőlem ojtványokat átvenni: hozzon egy pakoláshoz értő 

kertészbojtárt magával, aztán válogasson fáim közt, ami szeme-szájának 

tetszik s vigye el ha tetszik akár mind az összes mennyiséget szívesen bele 

egyezem. Fuvarost, a ki a vasuthoz szállítsa nem lesz nehéz kapni. Ami faj 

valódiságáról kezeskedni merek arra a faj neve mellé saját nevem is oda írom; 

a mi még valódiságát illetőleg kérdés alatt van: oda írom a faj neve mellé 

annak a nevét, a kitől azt kaptam. Idővel ezek nevére is rá jövök én 

bizonyosan, ha élek. Aztán majd meg határozom a gyümölcsök nevét később, 

mikor már ojtványaim termőre fordultak. Ezt lelkiismeretes kötelességemnek 

tartom nem csak megígérni, de annak idejében meg is tenni mind azoknak, a 

kik tőlem bizonytalan fajú ojtványokat vesznek; mert én senkit meg nem 

csaltam soha életemben, se megcsalni nem fogok soha! 

Sok jót kíván önnek 

      igaz barátja 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1872. március 26. D-4. számú levél 

 

Mező Tur, Martius 26, 872.  

 

Kedves Barátom! 

 

Még a’ mult év November elején írtam Kedves barátomhoz, mellyre öntől 

választ is kaptam – hihette illy hosszu halgatásom után, hogy talán már meg is 
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haltam: élek biz én kedves kis családommal eggyütt jó egésségben, a’ meg szokott 

környülményeim között. Hogy ön is él Kedves Barátom azt a’ KGban azólta meg jelent 

számos ’s igen érdekes gyümölcs ismertetései mutatják. Tehát üdvözlöm kedves 

Barátom illy hosszú találkozásom után. 

Az ősszel Kenessei urral Girókuti ur jelenlétében történt, és az ön kertje 

jövőjéről történt találkozásomról tudósítottam K. Barátomat; de kihagytam – ugy 

hiszem – azt: midőn Kenessey ur elmondá azon módot, hogy miképpen lehetne az ön 

kertjének költségeit az országgyűlés által az 1872-ik évi költség vetésben felvétetni? Ez 

a’ Csanád megye által az országgyűléshez197 beadott fojamodás által érethetett vólna el.  

Én erre sem Kenessei urnak, sem önnek nem szóltam azért, mert a’ kedves 

Barátom leveleiből okoskodva megsérteni véltem vólna idő előtti beavatkozás által 

Sármezei urat mert politikai érzelmünknél fogva jelen kormányra a’ legvégső esetben 

szorulunk, mert nincs is Barátom kertje jelenleg fenyegetve, és végre – amit legelőbb 

kelletett említenem: mert Kedves Barátom akarata, figyelmeztetése ’s előleges 

meghatalmazása nélkül semmit sem tehetek, ’s nem tartom magamat jogosan senki 

ügyébe avatkozni.  

De mind a’ mellett annyit őszintén nyilvánítok; hogyha bekövetkezne azon idő, 

– mellyben az ön kertjét veszély fenyegetné; vagy ön más közbejárását annak érdekében 

felhasználni akarná; arról engemet jó előre tudósítson, én nem sajnállom a’ fáradságot 

’s költséget, ha kell, nyakokra megyek az illetőknek az ön kertjéért, ’s átaljában a’ 

gyümölcsészetért.  

Olvashatta K. Barátom Lukácsi ur lapjában, hogy a’ Glocker 198 ur Enyingi 

kertje, mellyet ön a’ Kgben (T. K.-ban)199 talán a’ leghitelesebbnek ismert el – 

oszlófélben van. Bérbe adván a’ Grófi örökösök a’ birtokot, ’s talán megfeletkezve e’ 

kertről. Vétkes hanyagság és könnyelmüség a’ haza iránt, megérdemlenék az illyen 

örökösök – hogy elvétetnék tőllök azon birtok. Sajnállom annyival inkább jelen esetet, 

mert a’ saját – ugy több Turi jó barátaimnak gyümölcs olytványbanni szükségletét, 

Málnay Ignácz, Kovács József és a’ Debreczeni K. Egylettől elégítettem ki. Glocker 

urtól mintegy 140 darab ojtványt rendelhettem Turra többnyire másoknak. 

Megkaptam a’ Souvenir de Congres körtének hegyes tüskésű 3 darab példány 

ojtványát, ugy a’ Lukácsi által dicsért Douse Hawley almát. Átaljában mint egy 4 v. 

5száz darab ójtványt rendeltem többek számára. Ezekből láthatja Kedves Barátom, 

                                              

 
197 Az aláhúzások az eredeti levélben is megtalálhatók. 
198 Glocker Károly (1809 – Enying,  1879. május 9.), gyümölcskertész. A Batthyány-uradalom 
kertésze volt, kiváló gyakorlati pomológus. A 19. század közepén a legnagyobb magyarországi 
gyümölcsfagyűjteménnyel rendelkezett. Az enyingi  (Veszprém vm.) faiskolában korának szinte 
valamennyi jelentős gyümölcsfajtáját szaporította. Gyümölcseivel a hazai és német kiállításokon 
több díjat nyert. Szakcikkei a Kerti Gazdaságban és a Magyar Kertészetben jelentek meg. Művei: 
Verzeichniss diverser Obstsorten... welche zu Enying cultiviert werden (Pest, 1858); Jegyzék többféle 
alma, körte... és bogyósgyümölcsöknek, valamint rózsáknak, melyek... Enyingen tenyésztetnek. 
(Székesfehérvár, 1866). Irodalom: MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 599–600. p; 
MEZŐGAZDASÁGI LEXIKON 1. kötet, 535. p. 
199 A kéziratban két betű olvashatatlan a többszörös átírás miatt, amely – feltehetőleg – 
valamelyik általuk jól ismert folyóirat rövidítése. Olvasható K. G-nek is (Kertészgazda), de T. K-
nak is, mint ahogy ezt Vargha Gábor tette a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilapban, mely 
utóbbi esetben az 1869-ben indított Természettudományi Közlöny rövidítése lenne. Ennek 1869-
1872 márciusáig terjedő számaiban azonban eddigi ismereteink szerint nem található Bereczki 
Máté tollából cikk. 
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hogy én valódi szállítási ügynökké nőttem ki magamat találkozásunk ólta. Honnan 

van ez? kérdi, és mi ennek az oka? Ennek Kedves Barátom az említett Gyümölcs 

kóstoló az oka, mint az Olv. Egyletünkbe létesített gyümölcs kóstoló igazgatója, több 

tagok némi gyümölcs ismeretet feltételeztek bennem, általam rendeltették meg az 

ojtványokat, mellyre őket a kiállított szép gyümölcsök ingerelték. A’ gyakorlatban ez a’ 

kóstolóknak nállunk első haszna. A’ látott szép gyümölcsöket oltógaly alakjában 

kicserélni, csak kevesen vállalkoztak, hamarább czélt érni remélvén ojtványok ültetése 

által. De itt akadt egy bökkenő, a’ kiállított szebb ’s jobb gyümölcsök neveit meg kellett 

határoznom, ezt én a’ Kalauzból, Pesten szerzett csekéj tapasztalásaim, jegyzékeimből, 

’s több gyümölcs catalógus figyelmes összehasonlításából, és a’ Kedves Barátom 

gyümölcs leírásaiból tettem, nem csak az összehasonlítást de a’ rendeléseket is, ezek 

bizony setétben tapogatódzások csak. Hanem itt alkalom szerünek tartom K. 

Barátomat figyelmeztetni, a gyümölcsleírásainak némi hiányaira, le kell írni a’ 

gyümölcsnek színét, állását, szárát és külsejét átaljában, nemcsak a’ fáját, ízét, érés 

idejét, a’ kiállított gyümölcsöt akkor tudjuk megközelítőleg is csak meghatározni. Így 

tanulhatnék én is, más is. 200 faj gyümölcs állíttatott ki nállunk, ízleltetett és külsőleg 

leíratott, ’s kereszt lenyomata egy könyvbe levétetett töllem. Még most is van 3 faj 

körte és 10 faj alma kiállításunkba. Gyümölcsösömet valami 80 fajjal szaporítám ez 

évben.  

Ha elérjük a’ jövő telet, mikor én ujra reméllek 4 v. 5 fát rendelhetni többek 

számára, ezt már én határozottan a’ K. Barátom kertjéből szeretném megszerezni, 

tehát annak idejében erről majd bővebben.  

Szántás vetésünk nem a’ leg jobban áll, az ősszel volt vagy 140 hold őszi 

vetésem, ’s ennek majd fele meg semmisült részint víz részint az eső előtt vetettek a’ 

kiveszés által. Szőllős kertemet tegnap 600 négyszög öll puszta földel szaporítám, vétel 

utján, ezt ősszel rigolíroztatom, jövő tavasszal jó faj gyümölcsfákkal beültetem. 

Sajnállattal olvasám, hogy k. Barátom sok kárt vallott oltványaiban tavaj és a’ télen az 

egerek nállam is elrágtak 60 alma óljtványt, ’s néhányat ollyat, melly már állandó 

hellyére vólt ültetve. 

A’ minisztérium a’ hernyózásra egy rendeletet adott a’ megyéknek, azok a’ 

községi elöljáróknak, de nem elég azt kiadni, végre kellene azt szigoruan hajtani. Itt az 

alföldi népesebb városainkba, hol a’ szőllőskertekbe vannak a’ gyümölcsfák, a’ 

szőllőskertek pedig a’ fogyasztási adó miatt pusztulásnak indultak – ’s így kevés gond 

fordíttatik a’ hernyózásra. A’ végett a’ szorgalmasok is sisiphusi munkára vannak 

kárhoztatva, ’s temérdek kárt vallanak. Jó volna ha kedves barátom mostanában a’ 

Kertész Gazdában a’ hernyózásról egy czikket tenne közzé, erre ismert jó tolla nagyon 

alkalmas volna. Én gondolkoztam e’ tárgyról, de sem Lukácsi, sem Girókuti lapjába 

nem írok egy ideig, a’ másik sértve érezvén magát a’ mellőzéssel.  

Ezek után kedves Barátomnak állandó jó egészséget, a’ munkájához kedvet és 

sikert kívánok  

   maradok szerető barátja 

       Dörgő Dániel m.k.200 

                                              

 
200 A dőlt betűvel szedett szövegrészt a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1908. október 18-i 
számában közölte. 
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[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 202 mm nagyságú lapra írta levelét. A 

levélt 8. oldalán az üresen maradt helyen Bereczki Máté írásával a következő 

megjegyzés található: „Dörgő, Mező-Tur, Válasz 21/4. 872.”] 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1872. április 21. B-5. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, April 21. 1872. 

 

Kedves barátom! 

 

Jó, hogy hangot adott magáról; mert biz annyi idei hallgatás után nem 

csuda, hogy aggodalomba ejti barátait élete, egészsége, körülményei felől. No 

de, jobb késő, mint soha! 

A sok kár mellett, mely a tél folytán ért annyira megszaporodott kerti teendőm, 

hogy reggeltől estig szakadatlan munkát folytatok ez idő szerint kertemben. Ez az oka 

nálam is, hogy Mart. 26ról írt kedves soraira csak most válaszolhatok, midőn 

az orkánszerű szél egyátalán meg nem engedi, hogy künn valamit 

lendíthessek. Csak reggel 6- 7 órakor támadt ma e nagy szél s most dél felé is, 

midőn e sorokat írom egyre bömböl, sivít. Ha dus lombozatban találta volna 

fáimat: bizony alig hiszem, hogy sokat ki nem tört volna. Így, mint most 

vannak még, kevés akadályt vetnek a szél utjában.  

Kenessey jó helyre utasította önöket, kertem végett!! 

Hiszen Csanád megyében nem ismernek engem. Azt sem tudják tán, hogy 

vagyok a világon. A kik pedig itt ismernek, azok az én jó barátaim, elvtársaim, kik a 

megyebizottmányban ugyan keveset alkalmatlankodnak velemvel együtt. 

Aztán én utálom is ezt a pecsovits hatóságot. Kiégne a szemem 

szégyenletemben, ha hozzá kellene folyamodnom segélyért. –  

Várjunk, míg megtisztul hazánk e jogfosztogatók kompaniájától.  

Szegény Glocker barátomról is megemlékezik ön levelében! Biz ugy van 

a! kedves barátom. Még Jan. elején írtam egy czikket az Erdélyi gazdába, hol 

én is méltó indignatióval adom nyilvánosságra a Batthyanyi Fülöp201 

örököseinek piszkos, hazafiatlan eljárását. E czikkem csak April 15dikén jött ki 

a nyomdából. Szeretném, ha olvashatná ön is. – 

Kitől kapta ön a Souvenir du Congrès körtéjét, melyről azt írja, hogy 

„hegyes, tüskés”? Én e faj körtét az idén már negyedik, teljes hitelességű 

helyről kapom: de sem vadonra, sem birsre ojtott fáim nyomát sem mutatják a 

tüskének. Husos, kövér hajtásai nem is alkalmasak arra, hogy tüsköt 

                                              

 
201 Gróf Batthyány Fülöp Nepomuk Antal György Zsigmond (1745. június 9. – 1791. május 7.). 
Két gyermeke volt: 1.) gróf Batthyány József Emanuel (1772. december 19. – 1851. február 26.), 
neki két gyermeke és három unokája volt. 2.) gróf Batthyány Kristóf (Graz, 1793. április 7. – 
Szalónak (Vas vm.), 1878. június 23.), neki egy lánya (Ágnes) volt.  
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ereszthessenek. Aligha más fajt nem kapott ön ez uttal is Souvenir du Congrès 

név alatt! 

Gyümölcsleírásaim némi hiányaira figyelmeztet, kedves barátom! Hisz 

én épen ugy leirom a gyümölcs külsejét, szinét, szárát, kelyhét husát, szóval 

belső minőségét, mikép ön ohajtja! a melyeket pedig röviden említek csak 

meg, azoknál hivatkozom a helyre, a hol bőven le van már írva magyarul a 

kérdéses faj. Így hát nem tudom, hogy melyek volnának azon fajok, melyek 

azon hiányban szenvednének milyenet említeni sziveskedett. 

Gyümölcs ismertetéseimet folytatni szándékozom évről évre: de a már 

ismertetett fajokat csak röviden említhetem föl; mert helyet nem találnék egy 

lapban sem elegendőt arra, hogy teljes leírását ujból közölhetném minden 

fajnak. – 

Bezzeg megritkult ez évben kertem az ojtványtól! A mit a fagy, egerek, 

nyulak, megkíméltek valamennyi nagyobbka fámat, mind el adtam a 

tavaszon! Most már csak törpe fáimból maradtak idősebb ojtványaim az 

iskolában. Szálas fáim mind el keltek, mindenféle gyümölcs nemből és fajból. 

–  

Jövőre tőlem szándékozik kegyed ojtványt vitetni! Ez esetben okvetlenül 

kérem, hogy Jul. augustus vagy Septemberben meglátogasson engem és vegye 

szemügyre fáimat! Mert különben nem adhatnék egy ojtványt sem. A ki látja, 

hogy mit vesz és mit vehet: az nem panaszolkodhatik, hogy nem olyant vett, 

mint a milyent szeretett, vagy kívánt volna. –  

Sajnálattal hallom, hogy önnek is sok kárt okozott az árvíz vetéseiben! 

Ez az alföld valóságos átka! A végletek itt bolond tánczot járnak! – 

A Kertész Gazda-ba nincs többé semmi kedvem írni! Az uj évi 1ső számtól 

megjelenése óta megszűntem annak rendes munkatársa lenni. Nem tudom, mi féle 

kiskorúakból állhat nagyrésze a KG előfizetőinek, kikről Girokuti meg van győződve, 

hogy örömmel veszik az oly hitványságokat is, melyeket most abban (a KGban) közöl, s 

melyeket régi naptárakban különben is megírva találhatni. A Kertész Gazda, ugy 

látszik, sem nem „Kertész” sem nem „gazda”, hanem valóságos fából-vaskarika! – 

Aztán folyvást előfizetők hiányáról, pártolás hiányról panaszkodik a szerkesztő!! Hát 

megérdemli eljárásával, modorával a pártolást? – 

Girokuti lapjába kegyed sem ír; pedig tudom, szívesen venné!! Lukácsy 

pedig olyan lapot ad ki, melyet egy maga könnyű szerrel tele bír tölteni s tán 

szívesen sem venné, ha más is akarna közleni valamit lapjában őrajta kívül! 

Áldja meg a jó ég! minden áldásával, szívéből kívánja 

      igaz barátja 

       Bereczki Máté”202 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

                                              

 
202 A dőlt betűvel szedett rész megtalálható SZABÓ 1995-a. 45. p.  
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1872. június 9. D-5. számú levél 

Mező Tur, 1872. Június 9.  

 

Kedves Barátom! 

 

Nagyon köszönöm azon hozzám mutatott jó indulatát, hogy levelemre mindig 

azonnal válaszol. Kérem ezt ezután is fentartani irányomban. Valóban én vagyok a’ 

hibás, hogy a’ K. Barátomhoz intézett leveleimnek olly hosszú közöket hagyok, de ez 

koránt sem a’ feledékenységnek, sem irás beli hanyagságomnak – mert örömest írok – 

hanem annak tulajdonítandó, mert nem találok Kedves Barátomhoz – olly gyakran – 

méltó tárgyat, írásra méltót, így várnom kell, hogy némi adatok gyűljenek. 

Miolta megszűnt K. Barátom a’ Kertész Gazda munka társa lenni - vagy is 

czikkeinek azokban megjelenése, azólta a’ kertészeti irodalomban való vágyam nem 

elégíttetik ki, 3 számában is alig van a’ kertészetre vonatkozó legkissebb tanulásra 

méltó czikk is, hanem a’ hellyett ollyan gazdászatba vágó, de silány czikk, hogy 

nállunk sok praktikus gazdák előtt valóba nevetség tárgyává lett a KG. ’s ezáltal a’ 

kertészeti buzgalmat sem hogy előmozdítná, sött csökkenti. 

Egy hét ólta nállunk is megeredt az eső, most is zápor zuhog, így szántó vetői 

aggodalmunk megszűnt. Arra a’ Körös fojó  fentebbi részénél nagy esőknek kellett 

lenni, mert a’ Körös  itt nállunk kezd kiönteni és tetemes károkat tenni, különösen a’ 

kaszállókban.  

Kenessey utasítására nézve az a’ megjegyzésem van csak, hogy Mező-

Kovácsháza Csanád v. Arad megyében van-é? Ő a’ megyéhez utasított vólna, tehát 

multkori levelembe talán ’s megyébe tévedtem, különben sem eggyik sem másik nem 

kell, ezidő szerint, a’ mint írá k. Barátom.  

Szomorodva kell írnom, hogy nállunk is felütötte a’ fejét a’ kórmány párt, 

nehány jobb oldali lakos társunk képében. Tegnap tartotta képviselő jelöltjük program 

beszédét, itt nállunk – hol már 3 országgyűlésre ezen baloldali kerület egyhangulag 

választott képviselőt, annyira is ingerült vólt e’ végett népünk, hogy a’ jobb oldali 

képviselő jelölt csak katonaság /:honvéd:/ közbe jöttével melly válasz falat képezett, 

mondhatá el beszédét, de még is elmondta. Alkalmasint kórmány pénzel működnek, 

mert vólt vagy 60 zászlajok, holott magok alig voltak 30-an. Szégyen gyalázat, hogy 

az ország központján fekvő 40 v. 50 ezer tős gyökeres magyar, többnyire protestáns 

lakossal bíró választó kerületben – melly a Bethlen - Bocskai - Rákóczi, 1848-i 

szabadság harczokban többet tett, mint sok megye – akadnak a’ Caraffák ’s Heinziek 

utódának segítői. Na, de itt hiába való a’ kormánynak erőlködése.  

Kedves Barátomnak a’ gyümölcs leírása előttem azért hiányos, mert a’ hellyett 

hogy rövideden leírná az ismertetésre szükséges jeleket, ’s észleleteit a’ gyümölcsről, 

hivatkozik eggyik vagy másik folyó iratra vagy könyvre, hol az már levólt írva. Igen 

ám, de ezen könyveknek a’ nagy többség nincs birtokába, így semmit sem tud össze 

hasonlítani. Megvallom én is jöttem illy helyzetbe, a’ városunkba levő, mint egy 200 

faj gyümölcs ízlésénél. Különösen egy körte érdekel, mellynek fája a’ Klauzál kertből 

származott, gajjai felfelé irányulnak. Fakadásai vereslők, vesszei közép vastagságuak, 

elsűrűdésre hajlandók, a’ gyümölcs átmetzete pedig következő: 
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Az 1872. június 9-i D-5. számú levélen szereplő, Klauzál kertből származó körte 
„szélrajza” 
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[Oldalt egy 66 mm átmérőjű körte rajza látható a’ következő 

szöveggel, mely a körte ábrára íródott:]  

 

 »alapszín – zöldes sárga nagy és sürü rosdás pontozattal, nap felöl 

fekete mázas, mintha suvixos vólna, bőre vastag, érés felé a’ fekete 

máz kezd fakulni. Nem egésszen szabájos gömböjü« 

ezen körte zárt hellyen fűtött szobában telelt, Febr. 7-én jött kóstolás 

alá, igen leves, olvatag illatos vólt, a’ kiállított téli körték közt legjobb 

igen termékeny és, ha kora ősszel lehull is, télen megpuhult és 

élvezhető.  

 

Kérem kedves Barátomat, hogy ezen körte nevét legközelebbi levelében meg írni 

szíveskedjék. Én a’ Kalauz után nem tudom, hogy vallyon nem Mázas Esperes, 

Keveron páratlan, Téli kerekrozsdás v. Beurre Chaptál-é? 

A’ Souvenier de Congres körtefát, melly hegyes tüskés Glocker urtól kaptam, 4 

példányban, 2 tőt magamnak tartva meg, egy példányban Kovács József urtól, de 

az tavaji szemzés, egy példányban pedig Málnay urtól, de az hosszú dindár 

nem életre való fa. Én kertemet ez évben Kovács,  Málnay, Glocker és a Debreczeni 

kertésziskolából 43 faj körte, 18 alma, 12 őszibarack, 4 szilva, 7 cseresznye és 10 faj 

peszmétével203  szaporítottam. 

Ezen kívül kitünőnek találtam a’ Turi gyümölcskóstolások alkalmával 8 faj 

körtét és 10 faj almát, ezeket bár részleg név meghatározás nélkül, óltás által 

szaporitottam. Ezeket a’ mult lap szerinti körte leírással hasonlólag le írtam ’s hiszem, 

hogy ha kedves Barátommal össze jöhetek, nevöket is meg lehet határozni. A’ gyümölcs 

szenvedélylyel ugy vagyok mint a’ nagyon szenvedéjes makaó kártyás, a’ki gusztálni 

szeret, nékem azon tudat, hogy ha élek több gyümölcs fajt gusztálni, fejlődésében 

kisérni, ’s azt kóstolnom lehet, már előre örömöt okoz, bár helyzetemnél fogva a’ 

gyümölcsészetre időmnek csak kevés részét fordithatom. Aggodalommal tölt el a’ 

közkertekben a’ hernyóknak ’s mindenféle fát pusztító férgeknek rendkívüli 

elszaporodása, soha annyi buzgalmat és tettet a’ hernyók kiirtására városunkban nem 

fordítottak mint ez évbe, el is pusztitottuk a’ bugós204 és a’ gyürü hernyókat,205 de 

                                              

 
203 Peszméte = Egres vagy egrescserje (növény, piszke, Eger körül biszke, pöszméte, köszméte, 
csikeszőllő, agras v. agress, Grossularia Mill), a Ribes L. (ribizke) szúrós szárú algénusza. 
PALLAS 
204 bugós = gubós hernyó. Pontosan meghatározhatatlan a kártevő, melyet így nevez Dörgő. A 
teljes átalakulással fejlődő rovarok egyik állapota a báb (gubó), mely a lárva állapot után 
következik. Leggyakoribb gyümölcsös kártevő az Aranyfarú szövő (lepke, szövő) (Euproctis 
chrysorrhoea Linnaeus, 1758.), mely júniusban és júliusban rajzik. Kicsiny hernyói nagy 
hernyófészkekben telelnek át, majd egyenként készült szövedékben bábozódnak. In: Szalkay 
József Magyar Lepkészeti Egyesület honlapja. (Letöltve 2012. szeptember 1.) 
http://www.macrolepidoptera.hu/lepke/Euproctis-chrysorrhoea_hun/0  – és Lévay Szabolcs: 
Mezőtúron és környékén 1995–2004 között kimutatott nagylepkefajok. A Puszta 21. évf. 1. sz., 
2004. 135–178. p. 
205 Gyűrűs hernyó = Gyűrűsszövő (lepke, szövő) (Malacosoma neustria, Linnaeus, 1758). A 
tápnövény fiatalabb ágaira körben, többsoros gyűrű formájában helyezi el a kezdetben 
világosszürke vagy barnászöld, később megsötétedő petéit. A hernyó időnként nagy tömegben 
lép fel és ekkor gyümölcsösökben, lomberdőkben komoly károkat okozhat, nem ritka, a tarrágás 
sem. Május végétől augusztus elejéig rajzik. Szalkay József Magyar Lepkészeti Egyesület 

http://www.macrolepidoptera.hu/lepke/Euproctis-chrysorrhoea_hun/0
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támadtak hellyette eddig nem látott férgek, még a’ nyárfákra is egy eddig általam nem 

észlelt hernyó, melly csak azt eszi. Peszméte, ribizli is megtalálta a’ maga ellenségét, 

szilva fáink levannak koppasztva, nagyobb almafáink hasonlólag. A’ körte fáknak 

gyümölcseibe kicsi korába egy szárnyas, hangya forma szipoly206 tojásokat rakott, 

melly miatt egy szemig lehullottak, nagy erőlködésembe került, hozzáférhető fiatalabb 

fáimon a’ lombozatot megtartani. Ez évben gyümölcsünk nincs, így gyümölcs észlelés 

sem. 

Nagyon örülök azon, hogy kedves Barátom a kiültetésre alkalmas olytványait 

eladhatá, így mind a’ két czél el van érve, nevezetesen a’ haza földje gazdagodott a’ 

Barátom csemetéivel és Barátom pedig fáradozásáért némi pénzbeli jutalomban 

részesült. Csak előre a’ kitűzött pályán, a’ czél a’ hazára nézve szent és hasznos. 

Nemesítésre alkalmas vadonczaim közül 30 körte 20 alma és 10 szilva ’s barack 

5 cseresznye vadóczot felhagytam, ezeket a’ kedves barátom által már meg határozott 

és ízlelt ugy termékeny fajokkal szeretném be szemezni, mint például a’ Bon 

Chretien Villiani, sat.  

Az igaz, hogy én sok kitünő nevü fákat hozattam már, de valódiságukba nem 

bízok. Így 3 vagy 4 szemmel ellátott, mint egy 15 Kedves Barátom választása szerinti 

és névvel ellátott oltó gajjat óhajtanék még e’ hó fojtán küldetni számomra.  

Az árát elöre nem merem mellékelni, részint mert nem tudom, hogy illyenkor 

van é ideje, és szokott é oltó gallyakat küldeni vagy kiadni, részint árát nem tudom.  

Ezek után Kedves Barátomnak müködéséhez fris jó egészséget, férfias kitartást, 

és jó idő járást kivánva maradok 

      szerető ’s tisztelő barátja 

       Dörgő Dániel m.k.207 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 251 x 202 mm nagyságú lapra írta levelét. 

amelyen megtalálható Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése: 

„Válasz 16/6 872.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
honlapja – http://www.macrolepidoptera.hu/lepke/Malacosoma-neustria_hun  (Letöltve 2012. 
szeptember 1.) Lásd még BERECZKI 3. 1884. 94. p. 
206 Poloskaszagú körtedarázs (Hoplocampa brevis). Európa jelentős részén ismert rovar. Hazánkban 
már a 19. század második felétől vannak megfigyelések a kártételéről, mely átlagos években nem 
éri el az 5 %-ot, de egyes években elérheti a 80-100 %-ot is. Kártétele: az apró körték a 
sziromhullást követően tömegesen hullnak a fáról. Jobban kedveli a homokon lévő ültetvényeket, 
de kötött talajokon is jelentős károkat okozhat. 
http://www.csalomoncsapdak.hu/5kartevoklatinnevszerint/pdffajonkentik/hoplocampaflavaes
minutaszilvadarazsak.pdf  
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A_szantofoldi_es_kerteszet
i_novenyek_kartevoi/ch02s03.html    
207 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1908. november 
15-i (24. évf. 46. szám) számában megjelent. A levélben említett rajz nincs a hetilapban.  

http://www.macrolepidoptera.hu/lepke/Malacosoma-neustria_hun
http://www.csalomoncsapdak.hu/5kartevoklatinnevszerint/pdffajonkentik/hoplocampaflavaesminutaszilvadarazsak.pdf
http://www.csalomoncsapdak.hu/5kartevoklatinnevszerint/pdffajonkentik/hoplocampaflavaesminutaszilvadarazsak.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A_szantofoldi_es_kerteszeti_novenyek_kartevoi/ch02s03.html
https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_521_A_szantofoldi_es_kerteszeti_novenyek_kartevoi/ch02s03.html
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1872. június 15. B-6. számú levél 

 

Mező-Kovácsháza, Jun. 15én 1872. 

 

Kedves barátom! 

 

Folyó hó 9ről írt szíves soraira, kívánsága szerint is, ezennel válaszolok. 

A KGról előre megjövendöltem, hogy ugy jár, mikép barátom mondja 

levelében, de azt is megjósoltam, hogy Girókutinak legkisebb gondja is 

nagyobb, hogysem arra is gondolna: valljon előfizetőinek tetszik-e vagy nem 

tetszik? hogy a lapban a gyümölcsészet nincsen képviselve. Elégnek tartja ő 

(Girókuti), hogy neveket tűzött ki előfizetési fölhívásában, a kik a magasabb 

gyümölcsészetet képviselendik. Kovács József rég nem ír már és hiszem, hogy 

nem is fog írni. Belke Tivadar208 nem bírja nyelvünket ugy, hogy irni tudna 

magyarul. Egy czikket irt már a KGba: azt is én fordítottam le még akkor 

németből a mikor eszembe sem jutott, hogy a KGtól meg kelljen válnom. 

Belkét különben meg kérte arra Girókuti, hogy írjon lapjába de, (mert jó 

barátom Belke) tudatta is velem, hogy a KG-át oly haszontalan lapnak tartja, 

hogy abba restellene írni. Girókutinak nem munkatárs kell: hanem csak név 

csalétkül, mellyel az előfizetőket, mint együgyű halakat horgára keríthessen. 

Kényelmesebb az előfizetési pénzeket saját zsebébe takarítani: mint sem 

abból a jó ügy napszámosainak, az íróknak is juttatni! Dicsekszik Girókuti 

avval is,hogy Szlávy209 tartotta és tartja fön lapját máig is (tudom, nem saját 

zsebéből, hanem az ország pénzéből), tehát kormányi segélyben is részesül! 

Persze, ez országos segély is csak arra való, hogy az ő zsebét hizlalja!! Minek 

azt szétfecsérleni? Hisz majd akad egy-egy hiu tollforgató, a ki szép szóért, 

hizelgésért ír egy-egy kis együgyűséget, hétköznapi dolgot, a KGba! ezeknek 

aztán persze hogy nem dukál fizetés! hisz nem adják a világ minden kincséért, 

ha nevük oda van pingálva a KGba!! 

                                              

 
208 Belke Tivadar  (másutt Tódor) (Königsberg, 1820? – Keszthely, 1875. október 8. [9.]), 1867-től 
haláláig a Keszthelyi Gazdasági Tanintézet főkertésze, több gyümölcsfajta nemesítője, 
felfedezője. Művei: Kurzgefasste und leichte Anleitung zur Erziehung von Obstbäumen. 
Hermannstadt. 1857.; Bogyay Lajos badacsonyi szőlőjében gyüjteményezett szőlőfajoknak sor- és 
betűszerinti kiadása. Összeállította: Belke Tivadar. (Nagykanizsa, 1870). Cikkei gazdasági 
szaklapokban jelentek meg: Gyakorlati Mezőgazda (1872–1874), Kertész Gazda (1872), Erdélyi Gazda 
(1873), Gazdasági Lapok (1873), Wochenblatt für Land- und Forstwirthe (1873), Földmívelési Érdekeink 
(1874) és Borászati Lapok (1874). „Belke Tivadar, kertésztanár a keszthelyi gazd. tanintézetben. B. 
M.” Már 1869-ben kormányhoz intézett felhívásában indítványozta a szőlőtőke és 
venyigeszállítás „kérlelhetetlen szigorral való beszüntetését” a filoxéra terjedésének 
mérséklésére. (Zalai Közlöny, 1879. november 16. Helyi hírek rovat, Keszthely.); „Belke Tivadar, 
a keszthelyi magy. kir. gazdasági tanintézet fökertésze és tanára f. hó' 9-én szélhűdés 
következtén hirtelen elhunyt 48 éves korában.” Vasárnapi Újság, 22. évf. 1875. október 17. 
Halálozások rovat, 669. p. Lásd még: SZINNYEI; KESZTHELYI ÉLETRAJZI 
 http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor [Letöltve 
2012. szeptember 1.] 
209 Szlávy József, okányi (Győr, 1818. november 23. – Zsitvaújfalu, Bars vm. 1900. augusztus 8.) 
politikus, miniszterelnök (1872. december 5-től 1874. március 21-ig). Ebben az időben – 1870. 
május 24-től 1872. december 5-ig – földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter is volt. 

http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor
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Hogyan is elégíthetné hát önt ki a KG? Nem elégít az ki senkit. Én csak 

azon csudálkozom, hogy még akad olvasója és előfizetője is!! – 

Az „Erdélyi Gazdá”-ba mult hónapban küldöttem már a második, 

terjedelmesebb czikket. Ajánlom különösen ez utóbbit becses figyelmébe. – 

Nálunk, itt künn a pusztán, mai napig sem volt még egy átható, 

valamire való eső, de jó nagy harmatok jártak s így a vegetatio ellen nem lehet 

panaszunk. –  

Azért ajánlottam több ízben, hogy a KGát210 gyűjtsük meg és év végével 

köttessük be, hogy később, ha hivatkozás történik az előbbi évek folyamaiban 

megjelent cikkekre: kéznél kaphassuk azt mindig kis könyvtárunkban. Lássa, 

kedves barátom, ha én minden évben újra és újra akarnám valamelyik lapban 

mind azon gyümölcsleírást közleni melyeket az előbbi évi folyamokban 

közlöttem; az annyi helyet igényelne, hogy a lap semmi ujat sem közölhetne 

miattok. Ebbe semmiféle szerkesztő sem egyezhetne bele. A ki tanulni akar, a 

hivatkozott helyet a pokol fenekéről is fölkeresi. Föl megy Pestre s az 

Akademia, muzeum vagy egyetem könyvtárában bizonyosan megtalálja, ha 

netán könyvárusoktól meg nem kaphatná. 

Ha több gyümölcsöt pl. vagy 100–150 fajt termése után is fölismertem: 

akkor lesz majd ideje összeszedni a szanaszét elszórtan megjelent 

gyümölcsleírásokat, s egy önálló füzetben kiadni, – ha talál kiadót. Most még 

korai volna.  

A kegyed körtéje, melyek rövid jellemzését és szélrajzát közlé levelében, 

alkalmasint vagy Bergamotte Esperen vagy Passe-Crossane lesz. Határozottan 

meg nem mondhatom, mert vegetátióját természetben kellene előbb látnom, 

aztán azt is tudnom, hogy nem első gyümölcse volt-e fajának. Az első 

gyümölcsről bajos ítéletet mondani. A harmadik termésbeli gyümölcsök 

hordják csak biztosan magukon fajuk jellegét.  

A Marechal de Cour körtét még taval föl nem ismertem ( – pl. –) 

valódinak, mert semmi szára nem volt az első termésbeli gyümölcsöknek; 

azért is tavasszal újból meghozattam ojtóvesszejét Lucastól is. Most már van 

szára gyümölcseimnek; az alakja is egészen más, mint taval volt; aztán a 

Lucastól kapott vesszőről tett ojtásaim növényzete is tökéletesen egyezik az én 

Marechal de Cour körtém fai növényzetével és a leírásokkal is. Most tehát már 

tudom, hogy valódi. Egy Colmar Nélis körtém (Kovácstól került 

Bátorkesziből) taval, nyári gyümölcsöt termett egy párat (A Colmar Nélis 

pedig téli körte. B.). Ennek sem volt szára. Gondoltam ugyan, hogy 

alkalmasint a Giffárd vajoncza lesz: de taval még nem mertem rá fogni. Az 

idén már van szára, s alakra is, növényzetre is egyezik a leírásokkal s a nálam 

levő, biztos forrásból került Giffárt vajonczok növényzetével is. Most már 

tudom, hogy a Colmar Nélis név alatt kapott körtém nem más mint a Giffard 

vajoncza! –  

Puszta leírásból, főkép, ha nem biztos helyről vagy pedig név nélkül 

kaptunk valamely gyümölcsöt, bajos annak valódiságát vagy valódi nevét 

                                              

 
210 KG = Kertészgazda című folyóirat. 
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fölismerni. Termését és növényzetét a természetből tanulmányozva s más 

haszon faju fák gyümölcseivel össze hasonlítva idővel mégis csak rátalálunk v. 

találhatunk. –  

Sok víz elfoly addig a Dunán, míg mi, magyarokul, saját magunk 

emberségéből oda fejleszthetjük a hazai gyümölcsészetet hová napjainkban 

már a németek és francziák sőt angolok is fejlesztették. Nekünk 

gyümölcsleírásokat tartalmazó egyetlen önálló művünk sincs: míg csak az én 

kis könyvtáramban meglevő idegen nyelvű könyvekben csak körtefaj fölül 

1500-nál van leírva!! Addig pedig, míg gyümölcsleírásokat tartalmazó 

könyveink nem lesznek: csak tapogatózás minden igyekezetünk a 

gyümölcsfajok fölismerhetése körül. –  

Glockertől a napokban kaptam levelet. Szegényt kiűzik fészkéből s annyi 

dolgot toltak rá tavasszal az uradalom részéről, hogy saját ojtványai, melyeket 

különben mind elárusítgatott volna, csaknem mind nyakán maradtak, és a 

kiknek mégis teljesíteni akarta a nála tett megrendelését: nem volt érkezése 

saját felügyelete alatt küldeni el a megrendelt packokat. Így történhetett, hogy 

a sietségben segédje megcserélte vagy megtévesztette a sort, hol a Souvenir 

körtét kellett volna keresnie s más tüskés fájú körtefát küldhetett önnek a 

valódi helyett. A Souvenir du Congres körtefajnak nem tüskés a fája! Ha eljő 

kegyed hozzám Jul. Augustusban – s addig a szél vagy tolvajok 3 db szép 

egészséges Souvenir du Congres körtémet le nem teremtik – megláthatja 

természetben is e fajt.  

Nálunk is felette kevés gyümölcs termett kajszi azonban fölötte sok. 

Meggy is szép termést hozott: de a szilvákat a fekete légy (Pflaumen Wespe)211 

mind megrontotta s később az itt úgynevezett légybogár, sáska seregben jelent 

meg, csaknem teljesen lerágta valamint az almákat és körtéket is. No de azért 

a sok közt mindig csak akad egy-két tanulmányozni való példány. – 

Szemző vesszőt ez idén csak akkor küldhetek másoknak, ha mohát 

hozathatok vagy kaphatok ujból. Volt vagy 3 zsákra való a pinczében 

tartogattam, hol – mire észre vettem szépen víz alá került s oda fagyott oda 

rothadt. – Önnek azonban birok össze gyűjteni annyi mohát, hogy vesszőit 

elküldhetem. Miután azomban a második nedváradás már 3 héttel ezelőtt 

megindult (legalább némely fákban!): nincs mit sietni a szemzéssel; mert már 

csak alvó szemre lehet sikerrel szemezni. – Körtét, almát, szilvát, cseresznyét 

küldhetnék: de barackot nem, mert minden őszibarackom kiveszett. – Az 

áráról pedig ne beszéljen nekem az, a kit én barátomnak nevezek! De még az 

is, a kinek pénzért adom, ne gondolja, hogy kifizetett érte. Én valódi kincset 

adok, a mit pénzért nem lehet megfizetni. Adok, de korán sem azért a pénzért, 

hanem azért, mert hazámnak akarok adományommal hasznos szolgálatot 

tenni. 

                                              

 
211 Fekete légy (Pflaumen Wespe) = Feltételezhetően a Fekete (poloskaszagú) szilvadarázs 
(Hoplocampa minuta) és a Körte gyümölcsdarázs (poloskaszagú körtedarázs - Hoplocampa 
brevis) lehetnek e kártevők. 
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Tehát, ha csak valami nevezetesebb bajom nem történik, még e 

hónapban meg kapja tőlem a szemzővesszőket. 

Előre is figyelmeztetem, hogy a küldött v. küldendett fajok 

mindenikéből ojtson okvetlenül, bárha már olyan nevű fája volna is. Az én 

fajaim határozottan valódiak lesznek. Valódiak-e az ön hasonnevű fajai? arról 

még ön sem állhat jót! –  

Sok jót kíván igaz barátja 

       Bereczki Máté 

 

U.i.: Ha ismerős ön vele: adja át üdvözletemet a haza ékestollú 

politicusának, Péteri Károlynak! B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

 

1872. augusztus 1. D-6. számú levél 

 

Mező Tur Aug. 1. 1872.  

 

Kedves Barátom! 

Június 15-éről kelt becses sorait, ugy a’ későbben számomra küldött 26-

ki kitünő faju szemző vesszőket igen nagy örömmel meg kaptam, fogadja érte 

Kedves Barátom szíves köszönetemet. Hogy illyen későre halasztottam 

válaszomat, oka az: mert a’ szemző gajjak vétele után azonnal a’ szemzéshez 

láttam, a’ mi engemet 2 napig elfoglalt, majd gazdálkodásom teendői vettek el 

töllem nehány napot; attól tartottam tehát hogy válaszom nem éri otthon 

Kedves Barátomat, akkorra fürdőre utazván.  

Sajnálattal értesültem arról, hogy Kedves Barátom gyengélkedő 

egésséggel bír, talán a’ tevékenységnek tulhajtásából származik betegsége? 

kímélje magát.  

Most már szemzéseim eredményét is megírhatom. Mindenik fajból 

szemzettem 3mat, az almának pedig minden szemeit, – bár már egyszer 

szemesített alanyokba – magam használtam fel; hajtó szemre szemzettem, a’ 

körtéket 2 éves alanyokba, az almákat korona ágakba, az alma, körte, mind 

eggyig meg eredtek, már majd araszos hajtással bírnak, hanem a’ cseresznye, 

meggy és szilvákhoz nem valék illy szerencsés, alanyaim igen hitványok 

lévén, a’ Gróf Althan piros ringlójából fogta meg 3, a’ nagy Gobetből 1, 

cseresznye egy sem.  

Most beszélgetek kedves Barátommal a’ gyümölcsészetről, elmondván 

egyről másról véleményemet ’s tapasztalásaimat. 

Hogy nékem ollyan faju gyümölcsökből küldött Kedves Barátom 

szemző vesszőket, a’mellyeknek jóságáról ’s termékenységéről saját érzékeivel 
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szerzett meggyőződést, ’s ezáltal a’ fajok valódiságát meg állapíthatta, reám 

nézve nem csak szerencse, de tanulásba is részesített. Nagyon is sajnállattal 

kell meg vallanom, hogy a’ több hellyekről rendelt ’s hitelesnek állított 

névjeggyel ellátott oltványaim mind eggyig elvesztették előttem 

valódiságukbani hitemet, mert már csak fanyalogva nézem és várom, hogy mi 

válik belőllök, sőtt ha nehányat a’ forró napi szellő ki is perzsel, nem igen 

bánom. Kovács József urtól hozattam egy Keveron páratlan Bergamottot ’s 

mihelyt Kedves Barátom Keveron szemző vesszejére pillanték, meg 

győződtem a’ különbségről, a’ szemző gajjon kerekdeden hosszúkás igen nagy 

kiüllő szemek vóltak, amazon nem, hát még a’ levélzet, a’ szemzésem levelei 

igen finoman csipkézett levéllel bírnak, azon a’ másikon nem.  

Málnay Doktor úrtól hozattam testvérem számára egy Csíkos Armint, a’ 

mellynek gajjain semmi csík ki nem vehető. Lehetnek ugyan nagyon jó faju 

körtefák, de nem valódiak, miért kötik tehát reá a’ névjegyet, ha nem a’ 

valódik. Ez egy Pesti csemete kereskedőtől még csak eltűrhető vólna, de egy 

termesztőtől menthetetlen hiba, ha nem tudják a’ fáik nevét valják be 

tudatlanságaikat, de ne hazudozzanak. Kedvem vólna elmenni az ősszel 

tartandó kertészeti congressusra, elmondani ott, hogy mennyire átkos 

gyümölcsészetünk előmenetelére az illyen körülmény. De elmondanám én azt 

is Girókutinak, hogy kertészeti lapokba a’ politikai czikkek mérgek, mellytől 

nagyon sok fa elszárad vagyis el sem ültettetik.  

A’ Kedves Barátom által küldött 17 faj körte engemet annyira 

felgazdagított, hogy mint egy elégült ember, többre sem vágyok, benne levén 

azon híres és termékeny fajok, mellyek a’ próba által jónak találtatván, 

általában dicséretesek. A’ napról napra ujonnan előállított külömbféle 

híresztelt fajokról, mint a’ sikert [?] érő és a’ catalogusokban ujdonságok czíme 

alatt drágábban árult fajokról nem mondhatom ugyan hogy elvétve néha jók 

nem kerülnek ki, de nékem a’ véleményem nagyobb részekrül az, hogy az uj 

fajok között azért vannak dicsértek, mert gulán,212 redéjzeten,213 öntözve, 

kenve,214 nehány szem gyümölcsöt kihízlalnak, holott az alföldi kerti mívelés 

szerint, magos derekú, elsűrődött, hernyó és minden ellenség által kínzott fán 

teremne, reá sem lehetne a’ híres gyümölcsre ismerni. A Kálmán körte király 

lenne köztök. 

Egyszer boldogult Atyám Geisz Gáspár215 urhoz küldött, hogy vegyek 

egy pár kost. Vettem 100 frt-ért, abban az évben volt mindeniken 8 font216 

                                              

 
212 Különlegesen kezelt, díszítőelemként metszett alakfák (gúla alak, foksoros gúla, orsógúla, 
füzér, U alakú fa, szárnyas stb.) 
213 Lécrácshoz támasztva nevelt fa. 
214 Fasebkezelő szerekkel (oltóviasz, kátrány, méhviasz, lenolaj – egyéb vízlepergető szerek) a fa 
sérüléseinek (ágtörés, odvasodás, metszés helye), sebeinek a kenése. 
215 Geist Gáspár (Gyula, 1817. szeptember 21. – 1872. december 2.). Az elemi iskola elvégzése 
után kádármesterséget tanult. 17 éves korában Bécsbe, a híres Milly gyertyagyáros gyárába 
került, ahol az akkoriban új gyertyagyártást megtanulta. Hazatérve Pesten a „Pannónia” 
gyertyagyár vezetését átvette. Rokona, Geist Ádám, aki sertéshízlalással foglalkozott, sertései 
eladását bízta rá. Ekkor a sertésüzlethez fogott és földeket bérelt. Rövid idő alatt saját birtokot 
szerzett, melyek közül kiemelkedett a kiscsákói (ma Kondoros) birtoka, amelyet kitűnő 
berendezéssel és felszereléssel látott el. Különösen nagy súlyt fektetett az állattenyésztés 
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gyapjú, de a’ rideg birka tartás módja szerint a’ többiekkel kint kelletvén más 

évben legelniök és telelniök, lett rajta másik évben 6 font, 3-ik évben 4 font; hol 

aztán megállapodtak, ekkor tűnt ki, hogy a’ régi törzsű kosok átaljában ollyan 

bánásmód mellett 5 fontot adtak. Így van ez az ujabban felmerült és 

merülendő ujdonság gyümölcsökkel. Legjobban örültem az Angol arany téli 

Pármennek, ez a’ faj az, a’ mit én az Alföldön legnagyobb mértékbe szeretnék 

elterjeszteni. Jó, termékeny, elegendő nagy, a’ nép közt elterjedésre csak a’ 

közép nagyságu alma számíthat, a’ kicsint, bárminő finom, nem kedvelli, 

szemétnek nevezi, a’ nagyot pedig a’ szél lehányván, nem szereti. A’ 

cseresznye mentől koraibb, eladásra annál inkább számíthat, bár én jobb 

szeretem a’ Júniusba érő egész finom fajokat, mert ezeket a’ veréb már nem 

bántja annyira, és befőzésre habár kissebb mértékben is, jobban fizettetik. A’ 

berczenczei szilvát semmi féle oltott szilva a’ forgalomból ki nem nyomja, 

mert gyökáltali szaporítása ennek nagyon könnyen eszközölhető, és mindenre 

alkalmatos a’mire csak szilvát lehet használni. Óltott szilvák illy magunk féle 

pomológusok számára valók.  

A’ Kedves Barátom által küldött mint egy 250 nemes gyümölcsfa 

szemek közül csak azok vesztek kárba, mellyek meg nem fogták, mert a’ mit 

én fel nem használhattam alanyaim hiánya miatt, azt jó barátaim közt szét 

osztám. Egygyiknek van 2000 hold földje, szemző embert fogadott és más nap, 

hogy ki ne cseréltessenek a’ szemek, ott vólt az oltáson, maga nem tudván 

szemezni. 

Meghív Kedves Barátom, hogy látogassam meg Aug. hóban. Ezt 

bármennyire vágyok reá, bajosan tehetem meg, de a’ mire majd nyílik idő. A’ 

panaszolkodást majd nem ollyannak tartom, mint a’ dicsekvést, de kedves 

Barátom előtt még is kipanaszolkodom magamat, talán könnyebben érzem 

magamat; őszi vetéseim fele a’ víz és más körülményeknél fogva 

megsemmisültek, a’ meg maradt másik fele pedig a’ vizek által annyira tönkre 

tétetett, hogy ez év a’ kezelési költségeket vető magot ’s adót jó, ha behozza, 

nékem pedig a megsugorgatott jobb évi termés feleslegéből kell élnem. Így 

pomologicus szenvedéjem a’mit ez évben utazások által óhalytottam 

gyarapítani, meglehetősen korlátoltatik.  

Ha élünk jövő évre még kérek Kedves Barátomtól 5 vagy 6 faj alma és 

vagy 3 faj cseresznye gajjacskát, addig erőteljes alanyokról gondoskodom, ez 

évben már ne küldjön Kedves Barátom számomra többet. A’ küldöttekére 

pedig fogadja ujabban nyilvánított köszönetemet. 

                                                                                                                   

 
emelésére és sertéstenyésztésen kívül híres volt ló- és juhtenyésztése is. Birtokán jelentős 
gyümölcstermesztéssel is foglalkozott. Batthyány Lászlótól megvásárolta az 1850 körül épült 
romantikus kastélyt, melynek ma védett parkjában Ybl Miklóssal 1865 körül neoreneszánsz 
kupolás kápolnát építtetett. Petőfi István (Sándor költő öccse) volt a Geist-birtok intézője, a 
kastély mögötti romantikus intézői lakban élt 1858–1880-ig. – Dörgő Dánielt nevelőapja küldte a 
Geist birtokra 1863 előtt. GÖNDÖCS B. 1879; PALLAS; Geist kastély(rom) és kápolna (GCgst1) 
http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1670 [Megtekintve 2012 decembere] 
216 font = Mezőtúron ebben az időben a debreceni fontot használták, amelynek súlya 0,4675 kg 
volt. Lásd Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 

http://www.geocaching.hu/caches.geo?id=1670


LEVELEZÉS 
 
 

87 
 

Fojtatja é Kedves Barátom ez évben is gyümölcs ismertetéseit? és mellyik 

lapban, azt okvetetlen olvasnom kell. 

Pétery Károly nékem igen jó barátom, vélle régolta pertu vagyok. Ő 

puszta Pón lakik, az indóház szomszédságában 200 hold első osztáju földje 

van, de azért nincs az Istennek az a’ nagy hatalma, a’mellyik 

megtántoríthatná. Régebben sokat áldozott a’ gyümölcsészetre, szöllőre, 

ujabban a’ virágokban telik több öröme, a’ mennyiben politicai működése 

megengedik. A’ Turi gyümölcs kóstolóra több jeles körtét küldött, de az idén 

itt gyümölcs nem lévén, nem kóstoltunk.  

Pétery Károly Barátomat akarta az összes választó kerület ujra 

országgyűlési képviselőnek, de semmi szín alatt el nem vállalta. Hazájáért 

kész mindent, életét is áldozni, de képviselőséget nem képes viselni. 

Becsülletes magyar lelke halálra undorodott a’ Magyar Képviselőházban 

látott-hallott és keresztül vitt dolgok fojtonos szemléletétől, ’s finom érzésű 

lelkülete csaknem megtörött. Így kelletett a’ Turi választóknak Csávolszky 

Lajost217 képviselőnek választani, mint akinek erős tolla félelmetlenül ostorozta 

-– és hiszem ostorozni is fogja – a’ haza ellenségeit és állítólagos boldogítóit.  

Ezek után Kedves Barátomnak állandó jó friss egészséget kívánok, 

kertjére pedig alkalmatos jó időjárást.  

Áldja meg az Isten! 

      szerető ’s tisztelő barátja 

       Dörgő Dániel m.k. 

 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 251 x 203 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelyen megtalálható Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése is: 

„Válasz 20/8. 1872.”]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
217 Csávolszky Lajos (Buják, Nógrád vm, Sziráki járás, 1838. június 3. - Bp., 1909, március 13.), 
újságíró. A győri gimnáziumban már diák korában szerkesztette a Remény című ifjúsági lapot. 
Az 1860-as évek politikai mozgalmai vonzották az újságírói pályára. Előbb A Honba írt, 1869-től 
Csernátony Lajos lapjának, az Ellenőrnek volt főmunkatársa. Egyik cikke miatt több hónapi 
fogságra ítélték. 1872-től 1886-ig Mezőtúr, 1887-től Poroszló (Heves vm., Tiszafüredi járás), 
1892-től Fülöpszállás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., Kunszentmiklósi járás) országgyűlési 
képviselője volt. Tisza Kálmán híve volt, 1874-ben azonban a baloldali ellenzékhez csatlakozott. 
1905-ig volt tagja a parlamentnek. 1874-ben a Baloldalt szerkesztette, 1875 után Egyetértés . .című 
lapja a függetlenségi párt egyik vezető sajtóorgánuma volt. Lapja a Kossuth-kultusz és a 
kormányt támadó cikkei következtében nagy népszerűségre tett szert. Hatalmas vagyont, 
számos fővárosi és bécsi bérházat, tekintélyes földbirtokot szerzett. 1899-ben vállalkozásai 
csődbe jutottak, és Csávolszky Lajosnak az Egyetértéstől is meg kellett válnia. - Fő művei: Ami a 
baloldalon történik (Bp., 1873); Vezérembereink (Bp., 1900); A kiegyezkedés (Bp., 1902); Királyunk és 
tanácsosai (Bp., 1902); A hitehagyottak (Bp., 1907); Az árulás története (Bp., 1908). - Irodalom: 
MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 304–305. p.; SZABÓ 1995-a; ÚJ IDŐK 5–6. kötet 1452. p. 
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1872. augusztus 20. B-7. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Aug. 20. 872. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 18-án érkeztem haza erdélyi utamból. Válaszolok e hó 1-ről 

keltezett szíves soraira. Egészségem visszazökkent előbbi rendes 

kerékvágásába. Most már szükségem is volna rá: ha az idő megengedné a 

szabadbani munkálkodást. Folyvást esik, mióta haza jöttem! – Kertem 

gyalázatos rendetlenségbe jutott távollétem alatt. Másfél hónapig nélkülözte 

csak gondozásomat mégis mily rendetlenségbe jutott! Hátha egy évig 

elhagynám?! Lehetetlen volna rá ismernem: úgy elvadulna! – A cseresznyefa 

kötött földbe, mély iszap vagy termékeny agyagföldbe, hegy oldalakra való, és 

nem az Alföldre. Erről saját tapasztalásom is eléggé meggyőzött. Ne sajnálja 

hát, hogy szemzései nem sikerültek. Nem sokatt vesztett az által: de a szilva 

fák már inkább ide valók. – Nem osztom nézetét a nemes szilvákról. Én is 

abban a véleményben voltam ezelőtt, míg több nemes fajt a ringlón és 

besztercei szilván kívül nem ismertem: de véleményem kedvezőbbre változott 

azóta, mióta ama, bár csak nehány jeles fajt fölismertem, melyekről önnek is 

küldöttem szemző vesszőt. – Én nagy pártolója lettem a szilva fának, mely 

valamennyi fáim közt legépebben kiállta az elmult tél viszontagságait is. 

Különösen sajnálom, hogy a muskotály beszterczei szilvából egy ojtása sem 

sikerült. Felséges szilva ez! Bír minden jó tulajdonával a beszterczeinek: de ez 

utóbbit túlhaladja felséges, illatos ízével. –  

Ne is álmodjon róla, hogy csak azon a nehány különben kitűnő alma és 

körte fajjal marad, a melyeket tőlem kapott! Nagy reményem van hozzá, hogy 

azon fajokkal vetélkedő, sőt azoknál finomabbakkal, termékenyebbekkel is 

fogok később szolgálhatni, ha majd fölismerendettem a gyűjteményemben 

levő közel 1000 faj, legkitűnőbbnek ismert körte és almafajokat, melyek az öt 

világrész mindenikében el vannak már terjedve s melyeket mi, magyarokul 

még mind eddig nem ismerünk. 

A körte és alma ujdonságokra sem áll a hasonlat, melyet ön levelében fel 

hoz. Tapasztalt, jártas és tudományosan műveltnek ismert gyümölcsészek 

évről évre nyernek nemes gyümölcsök magvairól uj, nemes fajokat: de 

forgalomba csak azokat hozzák, melyek egy vagy más tekintetben kitűnőbbek 

az eddig ismert, kitűnő fajoknál. A gyümölcsészet irodalma hamar elítéli a 

hitvány ujdonságokat s ezek nem is fognak elterjedni: de a valóban finom 

fajokat, csak azért, mert ujdonságok, kár volna megvetnünk s előre is 

elítélnünk. – Gyümölcseimet ismertetni, a míg élek, folyvást szándékozom. 

Ismertetéseimet ezentúl az Erdélyi gazdában közlendem. Girókútival többé 

semmi közöm; lapjába többé egy betűt sem akarok írni; lapját – noha folyvást 

küldi, – nem is olvasom. Csináljon a mit akar! ő lássa, ha a szaklapban politicát 

közöl!! 
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Csudálom, hogy az Erdélyi gazdát nem járatta eddig is barátom. 

Érdekes czikkeket közöltem abban már többet az idén. Én legalább 

érdekeseknek hiszem, kivált kezdő gyümölcsészekre nézve. Ha megbíz ön, 

megrendelem az ön számára is. Különben előfizethet az egész évi folyamra 

önmaga is. Küldjön Kolozsvárra 4 Ft-ot o. értékben következő czím alatt: „Az 

Erdélyi Gazda kiadóhivatalának, Kolosvár.” [Lap alján ceruzával írt 

megjegyzés: Előfizetés 1872-ik egész évre Dörgő Dániel részére.”] Írja meg, 

hogy küldjék az egész évi folyamot: tehát az eddig már megjelent számokat is! 

Tudom, jobban meg lesz vele elégedve, mint a KG-val! – 

Üdvözlöm Pétery-t! Ha ő nem írna politicáról; – bizony mondom, nem is 

olvasnék politicát. – Én a Szombati lapokat járatom. Principálisom az Ellenőrt. 

Mindkettőben csak a Pétery czikkét kutatom és olvasom. 

A mezei gazdaság csapásai sem tartanak örökké. Jön még áldás is a 

csapások után. Adja az ég, hogy mielőbb megérjük a jót is a sok rossz után!  

 

Sok jót kíván, mint mindig 

      igaz barátja 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 
1872. október 18. D-7. számú levél 

 

Mező Tur 1872. October 18.  

 

Kedves Barátom! 

 

Aug. 20-án kelt leveléből örömmel értesültem egészségének jobbra fordulásáról. 

Az Erdélyi Gazdának ez évi fojamát másnap megrendeltem, valódi élvezettel olvastam 

barátom czikkét belőlle, sajnállom, hogy csak barátom ír bele majdnem egyedül a’ 

gyümölcsészetről, bár vannak benne a’ gazdálkodás más ágaiba vágó jó czikkek, de én 

csak a gyümölcsészeti irodalomra szomjazom; más munkát csak erőltetve birok olvasni. 

Most sajnállom, hogy nem tudok németül. A’ Kalauzt,218 más gyümölcsészeti 

munkákat, gyümölcs árjegyzékeket már 10 x 20-szor elolvastam, össze hasonlítottam, 

mégis majd minden nap előveszem. Most már hogy mezei munkámat nagyobbára 

elvégeztem, kertemre több időt fordíthatok, ujra megszállott a’ kertészet iránti 

lelkesedés. Csak képzelje barátom, a’mint mondtam szomszédságomba kertem 

bővítésére 600 négyszög öl földet vettem 300 frt-ért, most rigolíroztatom,219/ de csak 2 

                                              

 
218 Kovács József:  Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés és a Bátorkeszi faiskolában található csemetékben 
vagy oltóvesszőkben megrendelhető gyümölcsfajok közül. Pest, 1861. 
219 Rigolírozás = Talajforgatás, amikor a bolygatott réteg úgy cserél helyet, hogy a felszíni rész 
alulra, az alsó rész a felszínre kerül, a közbülső rész lényegi keveredése nélkül. A nagyobb- 60-
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lábra220, mert a’ felsőt megjárja az ásó, de az alsót mindenütt csákányozni kell, olly 

kemény agyag, belekerül 100 frt-ba; azután nemes szőllő vesszők oltványok 50 frt-ba. 

Most hordatok reá jó por trágyát, a’mennyi a’ felső réteget megporhanyítani képes 

lesz, alkalmasint kell reá vagy 60 szekérrel, de mind ezen fáradságot ’s költséget nem 

sajnállom, csak hogy tért nyerek és látom, hogy daczára a’ szikes talajnak körülöttem 

tölgyfával vetekedő óriás százados körtefák vannak, tehát a’mit én ültetek is, megnőhet 

valaha. Kertem fekvése aligha nem jobb, mint a’ barátom – bár míly televényes földű 

kertjénél, mert az enyém már egy hosszu négyzet szög, északi vége fojó parton, igen 

termékeny, csizmaszár vastagságú sárgarépák termettek benne, díszlik ebbe a’ 

cseresznye is, a’ szomszédomnak ollyan vastagságu cseresznye fája van, mint a’ 

derekam. A’ fojótól ugy megy fokonként által a’ szikes földbe, ebbe jönnek a’ körték, 

amoda az almák, közép utakba az apróbb más faj gyümölcsök, de még is van egy nagy 

hátránya kertemnek, nevezetesen: rendkívül elvannak benne – vagy is szomszédaim 

kertjeiben – szaporodva minden féle fát gyümölcsöt pusztító férgek, mellyeknek 

pusztítása a’ leg kedvetlenebb és leg sikertelenebb munka. Az idén kevés – különösen 

kevés gyűszű hernyót látok, minek talán oka az, hogy a’ télen hatósági parancs 

rendelte irtásukat, a’ gyűszű hernyóknak pedig másodszor való pusztítását is, mikor 

kikeltek és csapatokba tanyáztak. Tehát itt is haladunk. De a’ pókhernyónak221 – melly 

a szilva és édes finomabb almákat szokta lekoppasztani – nem tudunk ártani. Fel nem 

fedezhető a’ fészke, csak mikor már meg van és sokan is vagynak. Ennek a’ pusztítása 

az én véleményem szerint csak a’ már meglett hernyók pusztítása, össze szedése. Mert 

ha mind el nem pusztíthatjuk is, de ha hálója meg szakíttatik és eső talál lenni, akkor 

meg lágyul és elvész.  

Az Erdélyi Gazda  tegnapi számában »Gyümölcseim« czimű czikkéből 

olvastam kedves barátomnak azon szándékát, hogy megkezdi benne a’ 

gyümölcsei ismertetését, csak minél elébb, óhajtva várom. Hogy az ujdonság 

gyümölcsökrőli rossz véleményemet Kedves barátom jóra változtatta annak nagyon 

örülök, most már egy óceánt látok magam előtt, mint kertészeti tért, ha valami híres 

gyümölcs felmerül, én azt megszerzem minden áron, tehát térről kell gondolkoznom. 

Igaza vólt Kedves Barátomnak mikor a’ multkor küldött nyári munka közepett íra 

azon levelemre, mellyben gazdagnak érzettem magamat nemes faju gyümölcsökbe – 

azt írá, hogy ne is álmodjak róla, hogy azon nehány faju gyümölcsel meg állapodjak – 

én haladni akarok, Kedves Barátom nyomai után. 

                                                                                                                   

 
80 cm-es - mélységű talajforgatást nevezik rigolírozásnak, és meliorációs eljárásként kezelik 
(ültetvénytelepítést megelőző eljárás stb.) 
220 láb = régi magyar hosszúság-mértékegység, amely 0,316081 és 0,2979 m között 
tájegységenként váltakozott. Mezőtúron ebben az időben 0,32 m volt az átváltás egysége. Lásd 
Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 
221 A Pókhálós molyok (Yponomeutidae). Hazánkban 42 fajukat mutatták ki. A hernyók között 
vannak magevők, lombfogyasztók és aknázók is. Legismertebb fajaik társasan, hatalmas 
szövedékben élnek a tápnövényen („nyári hernyófészek”). Ilyen pl. a Pókhálós almamoly - 
Yponomeuta (Hyponomeuta) malinellus (Zeller, 1838). „A Hyponomeuta-fajok feketepontos, 
sárga színű apró hernyói, melyek az itteni gyümölcsösökben különösen a szilvafákon némely 
esztendőben tömegesen jelennek meg, kártételeikkel külön nevet érdemeltek ki maguknak : a 
nép ugyanis ama szembeötlő tulajdonságukról, hogy az ágakon pókhálószerű közös szövedéket 
készítenek, pókhernyóknak nevezte el.” HALÁSZ Á. 1885. Lásd Dörgő Dániel 1878. június 6-i 
levelét! Lásd még BERECZKI 3. 1884. 97. p. 
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Hogy barátom oltványokat nem ád ki, elősször sajnáltam, majd gondolkoztam 

rajta, – következő véleményt állapítottam meg magamba. Kedves barátomnak a’ 

gyümölcs fajok körülli fojtonos tanulmányozása, ’s lelki ismeretes kezelése az ojtó 

gajjak körül – kell, hogy oda vigye a’ dolgot, miszerint az eggyeseknél vagy 

községenkint alakulandó gyümölcs fa iskolák a’ Barátom kertjéből láttassanak el ojtó 

gajjakkal, majd ezen 100 meg 100 faiskolát az ezernyi eggyeseket nemes oltványokkal. 

Ez vólna az én óhajtásom; ide kell törekedni kedves barátomnak, engem ezen gondolat 

boldogít. Legyen a’ kertje egy tiszta forrás, mellyból minden hivatott szomját olthassa.  

Örülök, hogy Glocker urnak meg van a’ kertje, az idén minden Turra 

rendelendő oltványokat, másoknak ugy magamnak tölle rendelek, ügynöke leszek, tavaj 

is 5 v. 6száz óltványt hozattam eggyeseknek több hejről, de a’ Glocker uré legjobban 

fogták, mert nem vóltak tul kövérek, és legtöbb gondozásba részesülteknek látszottak,  

Bátorkeszi fákból tul bujaságok miatt, sok elszáradt a’ nyáron. 

Olvastam az őszi baraczkokról, hogy vannak közte olly fajuak is, mellyeknek ha 

magvai kikelnek, fajok jóságát öröklik, ha ez igaz, ezt kellene elterjeszteni, és 

ismertetni. Minden esetre ezen körülményt K. barátom figyelmébe ajánlom. Az őszi 

baraczkról jut eszembe, hogy legyen szíves barátom, ha közelebb ír hozzám, vagy 12 faj 

őszibaraczkot a’ javából kiírni névleg, hogy azokat Glocker urtól meghozathassam. Az 

őszi baraczkot nállunk nem ojtják, és hogy vesszendő is, sajnálják hozatni. 

Most haljon barátom Pétery Károly barátomról a’ Szombati lapokba222 

azon czikk, melly Giczynek223 felel az ő tollából foj. Ez előtt mintegy három 

héttel mutatta jó barátainak Kossuth Lajos fényképét, mellyet Simonyi Ernő224 

                                              

 
222 SZOMBATI LAPOK. Politikai és közgazdászati hetilap. Pesten adták ki. Az első száma 1872. 
január 6-án jelent meg. Tulajdonosa Simonyi Ernő, akkor 48-as párti országgyűlési képviselő 
volt. A közvetlen szerkesztéssel Erdei (Mende) Bódogot bízta meg. Ghyczy Kálmán 1872. szep-
tember 7-én „balközép körben” felszólalt és szerette volna a balközepet a kormány irányába 
közelíteni. Ez hatalmas ellenkezést váltott ki 48-as körökben. Az ennek során született 
vitacikkek egyike volt a Dörgő Dániel által említett Pétery-féle „válasz”. A Szombati Lapoknak - 
az Országos Széchényi Könyvtárban meglévő - utolsó száma 1874. április 27-én kelt. A magyar 
sajtó története szerint 1874 májusában olvadt össze más sajtóorgánumokkal. - Irodalom: A 
MAGYAR SAJTÓ 1985 
223 Ghyczy Kálmán, ghiczi, assa- és ablanczkürthi (Komárom, 1808. február 12. - Bp., 1888. 
február 28.) valóságos belső titkos tanácsos, a főrendiház tagja (1885-től), politikus, ügyvéd, 
megyei főjegyző, alispán, nádori ítélőmester, államtitkár, miniszter, a képviselőház elnöke. 
1833-ban Komárom vármegye szolgálatába lépett és megyei főjegyző lett. 1843-ban a megye 
országgyűlési követe, 1844-ben első alispánja lett. 1847-ben személynöki, majd 1847.november 
15-től nádori ítélőmester, az alsótábla elnökhelyettese. 1848. május 3-tól december 31-ig a 
Batthyány-kormány igazságügyi államtitkára, Komárom országgyűlési képviselője. 1848. 
szeptember 28-tól december 31-ig, mint igazságügyi álladalmi titkár az igazságügyi 
minisztérium vezetője. 1849-ben hódoló emlékiratot intézett Pázmándy Dénessel 
Windischgraetzhez, majd visszavonult a birtokára. 1861. április 17-től augusztus 22-ig a 
képviselőház elnöke. Bár a határozati párthoz tartozott, igyekezett Deák és Tisza között 
közvetíteni, 1865-től a balközép egyik vezére. 1873-ban szakított Tiszával, megalakította a 
középpártot, majd Bittó István kormányában 1874. március 21-től 1875. március 2-ig 
pénzügyminiszter volt. Lemondása után 1875. március 5-től 1879. április 2-ig ismét a 
képviselőház elnöke. Ekkor visszavonult a politikai élettől. Hosszú barátság fűzte Pétery 
Károlyhoz, ami nem akadályozta meg Pétery Károlyt abban, hogy a politika némely kérdésében 
ellene foglaljon állást. - Irodalom: MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 596. p.; BÖLÖNY J. 1992. 297. 
p.; ÚJ IRODALMI 3. kötet. 
224 Simonyi Ernő, simonyi és varsányi (Zsámbokrét, 1821. december 18. –Abbázia, 1882. március 
28.), politikus, történetkutató. Az 1840-es években Nyitra vm. és Bars vm. ellenzékében 
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hozott számára Turinból: a’ fényképje alá nagy hazánkfia saját kezűleg ezt 

írta: »Pétery Károlynak nagyra becsüllése jeléül Kossuth Lajos.« Képzelheti 

kedves barátom, hogy millyen jutalom erekje ez egy ollyan embernek mint 

Pétery Károly. Meghatva, könnyektől fénylő szemekkel mondá: hogy a’ 

világnak minden érdem jeleiért nem adná azt. Mert igaz ugyan, hogy kaptak 

nehányan Kossuth Lajostól fényképet az őt Turinban meglátogatók, de illyen 

aláírással senki. Én igen nagyon örülök néki, bizonyosan tudom, hogy kedves 

Barátomnak is örömöt szereztem közlésem által.  

Ha élünk majd csak jövő Május hó végivel vagy Junius elején veszem 

igénybe Kedves barátomnak azon szívességét, hogy 20 v. 30 faju nemes 

gyümölcs faj szemzövesszeit kérjem, addig ne küldjön számomra semmit, én 

erőss alanyokról gondoskodok mellyeknek ágait szemzem be.  

 

Egésségem magamnak, kedves Nőmnek, szeretett 3 lányom és 1 kis fiamnak jó 

van, mellyhez hasonlót kívánok kedves barátomnak is.  

 

      Maradok igaz barátja 

 

       Dörgő Dániel m.k225 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 202 mm nagyságú  lapra írta levelét, 

amelynek üresen maradt részén található Bereczki Máté vastag ceruzával írt 

megjegyzése: ’Dörgő Dániel, válasz 27/10. 1872.]” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
szerepelt. 1848-ban Nyitra vm. bajmóci járásának törvényszéki elnöke. 1848 júniusában a 
privigyei választókerületben országgyűlési képviselővé választották, de a választási eredményt 
megsemmisítették. Részt vett a szabadságharcban, előbb nemzetőr volt, 1849 elején 
gerillacsapatot szervezett. 1849. március végén Debrecenbe ment, majd Klapka parancsnoksága 
alatt részt vett Komárom védelmében. Komárom kapitulációja után 1849 októberében emigrált. 
Hamburgban, Párizsban, Londonban élt. Angliában mint nevelő helyezkedett el. Növendékével 
később Párizsba ment és a Sorbonne-on vegytani és természettani tanulmányokat folytatott. 
1857-ben visszatérve Angliába elhagyta nevelői állását, Londonba költözött s ott mint 
magánoktató tartotta fenn magát. Angliai emigrációjában Marx hatása alatt álló szocialista 
csoporthoz tartozott. Eközben magyar vonatkozású történeti iratok felkutatásával foglalkozott. 
1868 áprilisában tért haza. 1869. márciustól függetlenségi párti programmal a németüregi 
(Baranya m.) választókerület országgyűlési képviselője. 1880-tól gyomorbajban szenvedett; 1881 
késő ősszel Abbáziába ment, hogy ott töltse a telet, s ott is halt meg. Budapesten a Szombati 
Lapok alapító szerkesztője (1872. januártól szeptemberig). – Főbb művei:Magyar történelmi 
okmánytár londoni könyv- és levéltárakból, 1521-1717(Pest,1859); Angol diplomáciai iratok II. Rákóczi 
Ferenc korára (Közli Simonyi Ernő. I-III., 1872-1876). - Irodalom: MAGYAR ÉLETRAJZI 2. kötet, 
632. p. 
225 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1909.január 31-i 
(25. évf. 5. szám) számában megjelent. 
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1872. október 27. B-8. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 27. 1872. 

 

Kedves barátom! 

 

Örvendek szívemből, hogy ön ugy lelkesedik a gyümölcsészetért. Igazán 

sajnos, hogy nem bírja ön a német, vagy franczia nyelvet. Kedvencz tárgyának 

csak akkor örülhetne igazán, ha a külföldi kutforrásokat is megérthetné. 

Kétféle hernyót emleget ön levelében „gyüszű” és „pókhálós” hernyót.226 

Én ezeket nem ismerem. Hihetőleg azomban az ugynevezett gyürűs hernyót227 

érti ön egyiknek, mely tojásait gyürü alakban helyezi a fák fris hajtásu 

vesszeire. Fanyesés alkalmával, midőn nincs levél a fán: sok ilyen hernyó 

tojás-gyürüt föl lelhetni és elpusztíthatni. Tavasszal pedig ha kikeltek: 

reggelenkint a napon csapatokban szoktak sütkérezni a vastagabb ágak 

kisarkallásánál levő hónaljakban. A ki fáit kilevelezés után gyakran 

vizsgálgatja: csaknem mind elpusztithatja az ilyeneket. – Azután értheti ön a 

fehér pillangó – más néven özöndék228 hernyóit, melyek télire pókhálóba 

burkoltan a fa hegyein szoktak tanyázni, s fehér szinű burokjok könnyen 

elárulja hollétöket s télen kényelmesen elpusztíthatók. Van egy veszedelmes 

hernyó féle még, mely tojásokban tölti nálunk a telet. E tojások vörhenyes 

molyhos csomókban vannak lerakva a fa derekán, hol ugy néznek ki, mintha 

tapló nőtt volna a fán. Ezeket is könnyen föl lehet lelni levél hullás után a fa 

derekán. Én taval szöllő metszéskor a szöllő karókon találtam és szedtem le ily 

hernyó tojás rakásokat s tűzbe vetettem, hol éles hangon pattogás és ropogás 

közt pusztultak el. Egy két ölnél magasabban nem szokott a fára rakodni az 

efféle hernyó. Különben kilevelezés után nem sokára ezek is kikelnek s mint a 

gyürüs hernyó egy csomóban tanyáznak. Hol létöket biztosan fölleljük, ha a 

fának egy egy kisebb vagy nagyobb lombját egészen lelevelezve lerágva 

találjuk. Van még sok egyébb féle hernyó, melyek azomban nem jőnek 

csoportosan elő s így nem oly veszedelmesek mint az előbbiek. Én már jól 

ismerem őkigyelmöket Így, csak faiskolai ojtványaimról 500 db-nál többet 

pusztítottam el az őszön csak a gyürűs hernyóból, vagyis araszoló hernyókból 

(mert az araszoló hernyóból kelt pillangó csinálja a veszőkre a gyürüket 

tojásaiból). – 

Ha őszi baraczkot akar ön rendelni Glockernél: igyekezzék ön a 

megrendeléssel, mert tőle a német és csehországi kertészek szokták elczipelni 

                                              

 
226 Ilyen pl. a Pókhálós almamoly - Yponomeuta (Hyponomeuta) malinellus (Zeller, 1838). 
227 Gyűrűs hernyó = Gyűrűs pille (lepke, szövő) (Malacosoma neustria, Linnaeus, 1758). 
228 Fehér lepkék (özöndék lepkék) Pieridae. A nappali lepkék egyik népes családja. Általában 
kisebb termetűek, számos fajuk az egész földön el van terjedve, többnyire fehér v. sárgás 
színűek, fekete tarkázattal. Hernyóik néha nagy tömegben özönlik el a kerteket és 
falánkságukkal nagy károkat okoznak. Ide tartoznak : a galagonyalepke, amelynek hernyója a 
gyümölcsfákon, a káposztalepke, amely a veteményes kertekben okoz károkat. PALLAS. 
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orrunk elől az őszibaraczk ojtványokat s eladják ismét jó áron, mintha ők 

maguk nevelték vagy ojtották volna azokat. Sokan kaptak nálunk M. országon 

baraczk ojtványokat külföldről, melyeket oda Glockertől vittek innen. Glocker 

nevezetes ember őszibaraczk gyűjteményéről. Ő azomban nagyban csak a 

legjelesebbeket szaporítja. Legjobb lesz, ha barátom rá bízza a fajok 

kiválasztását. Selejtes fajt ő tőle semmi esetre sem fog kapni. –  

Én nemes őszi baraczkjaim magvait elvetettem s szándékosan ojtatlan 

hagytam. Sok közülök középszerű baraczkot hozott: de egy-kettő csak oly 

kitűnő lett, mint jeles nemes baraczkjaim voltak: de, hogy az ily magonczok 

tartósabbak volnának, mint az ojtottak, azt bajos volna bebizonyítani. Nálam a 

mult télen emezek is amazok is mind kivesztek. – Igaz, hogy a magonczok 

közül mégis akadt egy kettő, mely tőről ujra kisarjadzott: de a buja sarjak 

kellőleg meg nem érhetvén a jövő télen aligha kiállják a dicsőséget.  

Pétery barátunkat ért kedves meglepetésen már előbb örvendettem 

Vertán Endre jó barátom szívességéből, ki azt velem is szíves volt közleni. 

Adja a magyarok istene, hogy e lelkes harczosa jobb ügyünknek száz meg száz 

ily kedves meglepetésnek örvendhessen ezután is még! 

Hát aztán nem kísértené meg ön fajfát alakítani, azon közlemény 

nyomán, melyet az Erdélyi gazdában olvashatott? Mire való a szép tavaszt 

elszalasztani s nem ojtani csak máj. és juniusban! – Lássa, barátom, alig van 

kertemben álló helyére ültettett fákban 50 almafajom s mégis fajfák segélyével, 

ha kedvező lesz az időjárás közel 200 féle almát fogok már virágozni látni s ha 

a termésnek is kedvez az idő valódiságukat vagy ennek ellenkezőjét is föl 

ismerhetendem a jövő évben. 

Alma fajaim mind termőrügyesek már, a körte fajokon azomban csak itt 

ott találtatik egy egy termőrügy: ezek fára dolgoztak az idén. Egy két év 

mulva azomban már ezekről is termést remélek.  

Alakítson faj fákat! Meg lássa mily élvezetet fog evvel szerezni 

magának!!  

Péteryt András napra mindenesetre idevárjuk: addig is szíves 

üdvözletem neki. 

   

Önnek pedig sok jót kíván! 

      igaz barátja 

 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
„Galagonya-özöndék, (Pieris crataegi, Baumweisling) vagyis a nálunk általánosan ismeretes, 
közönséges, fehér lepke hernyója.” BERECZKI 3. 1884. 87. p.  
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1873. május 30. D-8. számú levél 

 

Mező Tur 1873. Máj. 30. 

Kedves Barátom! 

 

A’ múlt év Oct. 27-én hozzám intézett kedves sorai ólta, hogy ez ideig 

halgattam; valóban alig tudom kimenteni, ’s szégyenlem. Oka az vala, mert meg 

szoktam Kedves Barátommal a’ gyümölcsészetről beszélni, ’s az ólta olly kevés 

említésre méltót tanultam ’s tapasztaltam, hogy nem volt rólla méltó írni. 

De ami legfőbb, Kedves Barátommal az elmult tél, ’s tavasz minden 

Vasárnapján talákoztam az Erdélyi Gazdában. Fogadja kedves Barátom szíves baráti 

jobbomat azon élvezetért, mellyet nékem a’ gyümölcs leírásokkal szerzett. Fokozza 

örömömet azon körülmény, hogy az ismertetett gyümölcsök legjelesebbjeit Kedves 

Barátom szívességéből bírom, nevezetesen 17 faj körtét 2-3 példányban, 3 faj almát 

Parker, Downton peppin és angol arany Pármen, ezeket erőteljes ójtványok koronáiba 

szemezve 2 példányokban állandó hellyökre is kiültettem, hiszem, hogy jövő évre 

megláthatom termésöket. Meg van végre a’ nagy Jobet, és Althán piros ringlója. A’ 

cseresznyék nem sikerültek. 

Most számolok Kedves Barátomnak, hogy mit tettem a’ Gyümölcsészet körül 

ősz óta. Hozzá jutottam a’ Kertészeti füzetek 7 első számai és Kócsi, Községi 

Faiskolája229 czímű könyvekhez. Ezeket át meg át tanulmányoztam. Meghozattam 

vagy megkaptam több gyümölcs ár és névjegyzékeket, mellyek közzül némellyek rövid 

ismertetést vagy csak rangfokozatot, érés időt, nagyságot közölnek. Az Catalógusok, 

mellyek nállam vannak, Glockler230 uré, Forstinger, 231/ Belke Tivadar,  Tisza László,232 

                                              

 
229 Kócsi Károly, (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1829. december 29 – 1871. június 2.) 
református főgimnáziumi igazgató-tanár. 1848–49-ben, mint I. éves jogász vett részt a magyar 
szabadságharcban és annak lezajlása után egy évig az országban bujdosott. 1850-ben Mikó Imre 
gróf egyetlen fia M. Ádám nevelőjének hívta meg; nevelői állása mellett félbeszakadt iskolai 
tanulmányait folytatta, a teologiát jó sikerrel végezte s 1853-55-ig kedvenc szakmájában, a 
vegytanban és természetrajzban tett sikeres előmenetelt. 1855-ben növendékével Berlinbe ment 
ki s az ottani egyetemet együtt látogatták. 1856 őszétől a kolozsvári református 
főgimnáziumban segédtanító, 1860-tól a természetrajz rendes tanára, végül az intézet igazgatója 
lett. Természetrajzi és mezőgazdasági tárgyú cikkei megjelentek a korabeli heti- és 
napilapokban. Fő műve: Községi faiskola. Alapvonalak a gyümölcstenyésztésre. Községek, néptanítók, 
gazdák számára. Kiadták Szabó Sámuel és Jancsó Lajos. 58 ábrával. Kolozsvár, 1871. (A m. kir. 
földmívelésügyi miniszterium által 400 forinttal jutalmazott munka. 2. kiadás. U. ott, 1894., fia 
Kócsi Andor által kiadva. Függelékkel és egy térlappal. SZINNYEI 
230 azaz Glocker Károly (tollhiba) 
231 Forstinger János kertész, gyümölcsfa kereskedő, gróf Zichy Ferenc, majd gróf Zichy József 
főkertésze Vedrődön (Pozsony vm. nagyszombati járás, ma: Voderady, Szlovákia.) lakik.  
232 Tisza László (Geszt, 1829. június 29. – Gmunden, 1902. augusztus 28.), Tisza Kálmán 
testvéröccse. A szabadságharc kitörésekor kir. táblai fölesküdt jurátus volt, a nemzetőrség 
megalakulásakor beállt katonának, később mint főhadnagy a Nádor-huszárokhoz, majd a 
Miklós huszárezredbe lépett át. 1848. december 31-én a szerencsétlen móri ütközetben tizenkét 
sebbel maradt a csatatéren, de megmenekült az elfogatástól és a Nagyvárad melletti 
Püspökfürdőben gyógyították. A világosi fegyverletétel után hadifogságba került, de mint 
sebesültet elbocsátották. Ezután Berlinben  egyetemi tanulmányokat folytatott, majd 1852-ben 
Erdélybe tért vissza és gazdálkodott. A Mezőségen lévő birtoka híres volt, különösen 
lótenyészete. Birtokán gyümölcstermesztéssel is foglalkozott. Az Erdélyi Gazdasági Egyesület 
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Kovács Jósef (régi), Ritter Mátyás233 és Debreczeni és Kolozsvári Kertészeti Egyletek, 

Lukácsi, Huszti József234 írása, és egy Erfurti ’s több magáruséi, ezeket többször 

átnézegettem a’ téli estéken, összehasonlítottam ezáltal névleg a’ fajokat, némileg 

ismerem, azok közzül a’ jelesebb fajtáknak neveit németül vagy francziául is meg 

bírom külömböztetni, ez a’ fák megrendelésénél könnyebbséget,’ s némi kis nyelv 

tudományt szerzett nékem. 

Gyümölcsfajaimat Glocker urtól a’ tavaszon következő fajokkal szaporítottam, 

őszibaraczk, saját választása szerint: Narbonne, Admirable rouge, Lindleyi, Madeleine 

à très gros fruit, Double Montagne, Pavie Monstreuse, Peche de Malthe, Vineuse de 

Fromentine, Peche de Egypte, Nectarin blanche, Albert Gallantin és Royal George, a’ 

körtékből: Schöne Angevine, Neue Fulvia, Csíkos Angoulemi herczegnő, Madame 

Treive, Professor Hortoles, Charles Baziner, Rostizer, Sterckmans vajoncz (ezt k. 

barátomtól is birom) és Fürstenzelli bergamott. Pendár alma. Oberdick és From ranett, 

Yellow horverst exellentissime. Cseresznyékből Lauerman, Sylvian Palluau, Drogans 

sárga ropogós, Badacsoni óriás, Choque, Kis örsi szépség, Schöne Ohio, Fehér édes szív 

cseresznye, összesen 32 faj. Elültettem 2200 szál csemege és 1000 szál borszőllő 

vesszőket 2 lábnyira fordított földbe. Hozattam Glocker urtól 3 barátom számára 110 

darab nemes ojtványt. Most az Erdélyi Gazdának gyümölcs ismertető számait a’ 

kertészetet kiválólag kedvellőknek azon figyelmeztetéssel adtam át olvasni, hogy az ott 

ismertetett jelesebb fajokból szemző vesszőkkel szolgálhatok, egyszóval körömbe 

igyekszem a’ nemes faju gyümölcsfákat szaporítani ’s meg kedveltetni. Ennyi a’mit 

tettem, reménylem hogy szemzéssel még teszek ez évben valamit. 

Glocker ur fái felnyerték itt nállunk az Egri235 nevet. Nem csak az, hogy majd 

mind megeredtek, hanem a’ tavaj hozottak közzül ez évben többen bemutatták és 

mutatják termésöket. Ez előtt 1 héttel hoztak Póról be jól érett cseresznyét, meggyszín 

piros, hosszukás és hosszu száru középnagyságu jót. Van az őszi és kajszi barackfáin 

is, különösen feltűnő a’ pöszmétéje több fajba. 

A’ Kovács József urtól hozatott fák felerészben elhaltak. 

Alakítottam kedves Barátom figyelmeztetése után 2 alma és 1 meggyfa fajfákat 

mindenikben 10 ágra, felfordítom crinolin alakra236 abroncshoz kikötözve; már jó 

nagyok és nemesített fák, ezeket hajtó szemzés által akarom fajfákká idomítani. Belke 

                                                                                                                   

 
alapítói közé tartozott 1866-ban képviselőnek választották. Leánya, Ilona, gróf Tisza István 
felesége volt. D. NAGY A. – HANKÓ J. , 1998; REISZIG E. – ZSÁK J. A. 1901 
233 Ritter Mátyás (Szempc, 1866. szeptember 22. –?). 1886-ban Modorban (Pozsony vm.), a 
tanítóképző intézetben pedagógiai képesítést is szerzett. Szempcen (Pozsony vm. ma Senec, 
Szlovákia) kertész, gyümölcstermelő. A szepczi községi és a római katolikus iskola kertészeti 
segédtanítója is volt. Cikkeket írt a Kerti Gazdaságba, a Falusi Gazdába, a Kertész Gazdába. 
(KOMLÓSSY F. 1896. 486. p. [Fizetős forrás: Arcanum] https://bit.ly/2Ktq1qI) és http://real-
eod.mtak.hu/5673/1/EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0842_Esztergom_foegyhazmegyei_roma
i_katholikus_iskolak_tortenete_322.pdf 
234 Huszty József, Békés város veterán kertésze. Dörgő 1873. dec. 27-i levele szerint faiskolai 
katalógust is adott ki. Kacziány Nándor (1822–1908) törvényszéki bíró s egyben gyümölcsész, az 
ő közreműködésével szerkesztette: A gyümölcsfatenyésztés rendszere című munkáját. (n. 8r. 106 l.) 
Arad, 1865. Ny. Réthy L. 
235 egregius (latin) = dicső, kiváló, jeles, rendkívüli (rövidítése) 
236 krinolin = crinoline. Divattörténeti szakszó. Harangszoknya, abroncsszoknya: lószőrrel 
átszőtt kelméből készült, méternél szélesebb acéldrót vagy halcsont vázzal kimerevített, a 
farrésznél kitömött, nagy szalagokkal feldíszített szoknya 18–19. században. 

https://bit.ly/2Ktq1qI
http://real-eod.mtak.hu/5673/1/EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0842_Esztergom_foegyhazmegyei_romai_katholikus_iskolak_tortenete_322.pdf
http://real-eod.mtak.hu/5673/1/EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0842_Esztergom_foegyhazmegyei_romai_katholikus_iskolak_tortenete_322.pdf
http://real-eod.mtak.hu/5673/1/EgyhaztortenetEgyhaziIrodalom_0842_Esztergom_foegyhazmegyei_romai_katholikus_iskolak_tortenete_322.pdf
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Tivadar ur catalógusa mondja, hogy kapható nálla 30 faju Downing237 híres amerikai 

pomológus által küldött almákból nemes ág. Mit mond Kedves Barátom meghozassam 

é? Nem fogok vélle csizmadiát? Különben majd én is szeretnék a’ gyümölcsészet 

köréből némi tapasztalást felmutatni, vagy legalább annyit segíteni, mint Kedves 

Barátomnak Torontál megyei barátja. Tehát alma fajfákat amerikaiból csinálok, ha 

ugyan van neve, mert én névtelent ugyan nem használok. 

A’ meggyfát Kedves Barátom szívességéből – fajaival szeretném hajtó szemre 

szemezni, hiszem, hogy nem veszi tolakodásnak ezt kedves Barátom, mert ha németül 

tudnék Oberdicktől238 vagy Lukastól239 meg hozattam vólna tavasszal, de 

Magyarországon a’ valódi fajokban a’ K. Barátomén kívül nagy okom lévén kételkedni, 

nékem azok nem kellenek. Így kénytelen vagyok Kedves Barátomhoz menni, hogy 

                                              

 
237 Charles Downing (1802. július 9. – 1885. január 18.) kertész, pomológus. Öccse, Andrew 
Jackson Downing (1815 – 1852) pomológus és kertész „The Fruits and Fruit Trees of America 
(1845)” című híres gyümölcsészeti munkájában részt vett, majd annak halála után folytatta az 
újabb kiadások gondozását, bővítését. Az apjuk, Samuel Downing által a New York állambeli 
Newburghban alapított neves kereskedelmi kertészetet 1850 körül tudományos 
fajtagyűjteménnyé alakította, mely többek között 1800 alma- és 1000-nél több körtefajtát 
tartalmazott. 
238 Oberdieck, Johann Georg Conrad (Wilkenburg, 1794. augusztus 30. – Herzberg, 1880. február 
24.) német pomológus. Göttingenben teológiát és természetrajzot tanult. 1814-től a lüneburgi 
Michaelisschule-ban tanított. 1819-ben wunstorfi helyettes-, majd ugyenebben az évben 
bardowicki lelkész. Már itt foglalkozott kertészettel, sőt gyümölcsnemesítéssel, de kertje 1822/23 
hideg telén csaknem elpusztult (erről később tanulmányt is jelentetett meg). A megújítás után 
több gyümölcsfajt és -fajtát (köztük 300 almafajtát) termesztett, nemesített, s az ültetvényt 
területileg növelte. 1831-ben sulingeni, 1839-től nienburgi lelkész volt. Kertjének fajtaállományát 
mindkét helyre továbbvitte, nienburgi gyűjteményes kertjében több mint 4000 fát nevelt. 1853-
ban jeinseni szuperintendens lett, ekkor is áttelepítette fajtagyűjteményét. 1870/71 telén ismét a 
rendkívül hideg tél okozott nagy veszteségeket gyűjteményében. 1878-ban nyugdíjba ment, de 
Herzbergben megtelepedve aktív pomológiai tevékenységet és publikálást végzett. Művei: Die 
Probe- oder Sortenbäume (2. kiadás Stuttgart 1871); Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung das 
besten Obstes für das nördliche Deutschland. (Regensburg, 1852); Illustrirtes Handbuch der 
Obstkunde. (8 kötet, Ravensburg és Stuttgart 1859–1875); Supplement (u. o. 1870); Deutschlands 
beste Obstsorten. (Lipcse, 1881.) stb. – Lucas közreműködésével 1855-től adta ki a „Monatsschrift 
für Pomologie und praktischen Obstbau” című folyóiratot. Irodalom: PALLAS 13. kötet. Bp., 1896. 
323. p; SZABÓ 1995-a 241. p.; HESS, W. 1887 (Megtekintve 2012 szeptember]  
239 Lucas, Eduard dr. (Erfurt, 1816. július 19. – 1882. július 24.), az egyik legjelentősebb német 
pomológus. 1831-től fogva a Dessau melletti Luisiumban kertészetet tanult, Greifswaldban, 
Erfurtban és Münchenben dolgozott, 1840-ben Regensburgban a botanikus kert vezetője, 1843-
ban pedig a hohenheimi gazdasági akadémia kertészeti tanára lett. 1860-ban Reutlingenben 
(Württemberg) megalapította Németország első pomológiai intézetét. Ennek vezetését később 
Frigyes nevű fiának adta át. Megalapította a „Deutsche Pomologenverein”-t, melynek 1877-től 
vezetője is volt. – Főbb művei: Die Lehre vom Obstbau (Medicussal együtt írta, Stuttgart 1886., 7. 
kiad.); Der Gamüsebau (Stuttgart, 1882., 4. kiad.); Der Obstbau auf dem Lande (Stuttgart, 1876., 
5.kiad.); Kurze Anleitung zur Obstkultur (Stuttgart, 1891.,9. kiad.); Auswahl werth voller Obstsorten 
(Ravensburg, 1871., 4. iad.); Die Lehre vom Baumschnitt (Suttgart, 1884., 5. kiad.); Einleitung in das 

Studium der Pomologie (Stuttgart, 1877.); Vollständiges Handbuch der Obstkultur (Stuttgart, 1881., 2. 
kiad. 1886.); Aus meinem Leben (Stuttgart, 1882.); Oberdieckkel együtt 8 kötetben jelentette meg 
az Illustrirtes Handbuch der Obstkunde című, több mint kétezer gyümölcs leírását tartalmazó 
művét (1858-1875, Stuttgart-Ravensburg). Oberdieckkel együtt 1855-től 1879-ig szerkesztette az 
Illustrirte Monatshefte für Obst-und Weinbau című periodikát, és 1865-től fogva szerkesztette a 
Pomologische Monatshefte című, igen népszerű szaklapot. Szerkesztése alatt jelent meg továbbá a 
Taschenbuch für Pomologen und Gartenfreunde. Die Lehre vom Obstbau (A gyümölcsészet tana) 
című szakkönyvét Villási Pál magyar nyelven is megjelentette átdolgozott kiadásban (Bp., 
1879.). Lukácsy Sándor Gyümölcsfaiskolák címmel jelentette meg Lucas nyomán írt művét (Pest, 
1859.). PALLAS 11. kötet, Bp., 1895. 703. p.; SZABÓ 1995-a.241. p. 



LEVELEZÉS 
 
 

98 
 

tiszta forrásból merithessek gyümölcsészeti szomjam kielégítésére. A’ hedelfinger 

heiczenra240 és baltavári cseresznyékre is nagyon fáj a’ fogam, meg vagy nehány féle 

kajszi és nagy szemű szilvára, birskörtére. 

Ha valamelly faj gyümölcsöt alföldünk érdekében kiváló tanulmány tárgyává 

kíván tenni Kedves Barátom, legyen szíves küldeni szemző vesszőt azon 

figyelmeztetéssel, hogy azt mielőbb termésre kell hozni. Az én kertem földje nem 

könnyű laza heves föld, mint ott Kovácsházán, hanem északi vége igen kövér hűvös 

iszapos agyag, 4 lábon alól omlós márga, déli vége pedig trágyával erössen kövérített 

szikes, alól 3 lábon omlós márga. Illyenek a’ földek a’ Tisza Körös  és több fojók 

partján. 

Aprill elején 1 hétig vóltam Pesten. Mennyire megörültem midőn a’ muzeum 

természetiek tárába vagy 50 fajgyümölcsöt találtam kiállítva – viaszból, köztök a’ 

Parkert is, eggy szerre a’ mellette lévő Franczia kormossal. Hoztam nehány 

dinnye faj magot, megpróbálom a’ dinnye teresztést is, annyival inkább, mert a’ 

nállunk keresztül ment legelő felosztás által vagy 100 hóldnyi Körös fojó  laposra 

estem, mellyből 20 holdnyi fel van szántva, dinnye termesztésre kiválóan alkalmas, a’ 

többi kaszálló.  

A’ Bécsi kiállításra a’ gyümölcsészet kedvéért nagyon szeretnék elmenni, de 

most nem igen van pénzem, mert egy kis földvétellel ’s tanya építkezéssel vagy 3 ezer 

frt kiadásba bele mentem, de van nekem Bécsben egy fiatal emberem, a’kitől reménylek 

a’ gyümölcsökről bővebb tudósítást kaphatni. Ígéri Lukácsi ur is, hogy ha előfizetőit 

szaporítjuk, közöl valamit, de azt előre tudom, hogy ha lessz is valami, nagyon 

általánosan lessz megírva. 

A’ cseresznyékhez nagyon meg nőtt a’ szeretetem, talán azért, hogy 870 ültetett 

és beszemzett fáim pálcza vastagságból karvastagságig nőttek, ’s minden fáimat 

elhagyják növésökben és hogy teremnek a’ fagyok daczára is, a’ hernyók pedig nem 

bántják. Hernyók nincsenek annyian mint tavaj. Almánk a’ vízpartokon lessz bőven, 

ugy körte és kajszi középszerű, cseresznye megy kevés, szilva semmi, a’ szöllő nagyon 

termett, a’ fagy alig látható kárt tett benne. 

Az őszi baraczk fákról azt írtam a’ multkor, hogy azokat kell jobban elszaporítni, 

a’mellyek habár 2od rendűek is – magvetés által szaporíthatók, ’s nem térnek el az 

eredeti anyától. Nehéz az őszibarack nemesítést a’ népnél behozni és rövid életü is, még 

magvetés által hamar elterjedhet. Sajnállom, hogy Barátom azt nem ismertette, 

reménylem hogy jövőre ismertetni fogja, akkor nem csemetét, hanem magot vennénk. 

Van-e Kedves Barátom fáin gyümölcs, különösen ujabb fajok termettek é? hogy a’ jövő 

évben olvashatjuk é ujra gyümölcs ismertetéseinek fojtatását? 

Az Erdélyi Gazdában elkezdett cseresznye fajok leírása osztályozása nagyon 

szükséges, mert a’hány gyümölcs catalógus, annyi néven nevezik el a lehet egy 

fajúakat. 

Ezek után az Isten áldja meg kedves barátomat 

     szerető barátja  

       Dörgő Dániel241 m.k.  

                                              

 
240 Hedelfinger heiczen = valószínűleg félreolvasás Oberdieck gótbetűs német írásából: 
Hedelfinger Riesen (Kirsche) 
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[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 203 mm nagyságú  lapra írta levelét, 

amelynek üresen hagyott helyén Bereczki Máté vastag ceruzával írt 

feljegyzése található: „Válasz 8/6. 873”]. 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1873. június 8. B-9. számú levél 

Mező-Kovácsháza, Jun. 8. 1873. 

 

Kedves barátom! 

 

Mult hó 30-ról írt érdekes sorait megkaptam. Jól volt, hogy megemlíté: 

mikor kapta utóbbi levelemet, mert én folyvást abban a gondolatban voltam, 

hogy ez év tavaszán is írtam volt önnek. Leveléből látom, hogy biz én sem voltam 

jobb a deákné vásznánál; mert én is ugyancsak régen írtam önhöz, pedig lett volna 

mit! Hanem hát annyi felé levelezek, hogy hacsak folyvást kimutatásban nem tartom: 

kinek írtam már s kinek nem? – bizony nem csoda ha el is feledkezem egynémely 

jóbarátomhoz írni. – Először is hát kérdéseire felelek, aztán majd elmondom a 

magamét utójára. 

Meghozassa-e Downing almafajait? Felelet: nem, mert ezek leírása még 

se német, se franczia nyelven nem közöltetett. Az angol nyelvet nem értem én 

sem, ön sem, Downing pomologicus munkájából olvashatnók azon almafajok 

leírását. S így ha teremnek is nálunk ama fajok: valódiságukról nem lesz 

módunkban meggyőződést szerezni, pedig ez a fő. Aztán olyan istenverte 

angol nevök van, hogy magyar ember soha sem bírná megjegyezni magának. 

Nekem Belke több év óta te s tu barátom, szívesen elküldötte volna azon 

fajokat ingyen, ha azokat kértem volna tőle: de nekem csak oly gyümölcsök 

kellenek, melyeknek személyleírása megvan a nálam meglevő számos gyümölcsészeti 

munka egyikében vagy másikában. Mihelyt termőre fordul egyik másik fajom: azonnal 

nyakon csíphetem őt s összehasonlítván személyleírásával könnyen ráismerek 

valódíságára vagy arra, hogy álnevet bitorol ő kigyelme. –  

Alföldünk talaja s égalja vagy légmérsékéhez leginkább illő fajok 

kitanulmányozására nagy örömmel fogadom ajánlkozását, s hogy ezt mi módon 

eszközüljük, a végett elkerülhetetlenül szükséges, hogy önnel itt Mező-Kovácsházán, 

kertemben találkozzam s értekezzem. 

A bécsi kiállítás helyett, ajánlanám, nézné meg az én állandó gyümölcs 

tárlatomat, itt a kertben fáimon! Többre megy evvel százszor, mint a 

                                                                                                                   

 
241 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1909. április 18-i 
(25. évf. 16.) számában megjelent. 
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szemkápráztatásra számított, különösen kiválogatott gyümölcs példányok 

puszta szemléletével. A külömböző gyümölcsnemekből összesen vagy 200 faj 

mutatja be itt első termését. Több is lett volna: de különféle csapás érvén kertemet, 

melyekről itt hallgatok, csak 200 fajhoz van némileg biztos reménységem. Némileg 

mondom; mert még több csapás is jöhet. 

Itt fogja láthatni, hogy a fajok fölismerését illetőleg; mennyire 

szükségesek, mennyire czélszerűek a fajfák. Itt ismerkedhetik meg 

legkönnyebben a fajfák242 alakításának egyszerű és biztos módjával, s a jó isten 

győzné hamarjában elmondani: mivel és mivel nem? –  

Tur nem messze esik Kovácsházához saját lovaival is eljöhet. Van azok számára 

itt elég bőven takarmány; önt pedig szívesen fogja látni principálisom is, mint az én 

kedves vendégemet, aztán Vertán Endre jó barátom is, a ki két puska lövésnyire lakik 

csak tanyánktól. Azt előre is kijelentem, hogy ide ne jöjjön egy napra. Itt legalább 2–3 

napot okvetlenül kell töltenie, ha azt akarja, hogy tanulságos legyen idejövetele. 

Ha pedig vasuton akar jőni: csak Kétegyházáig  kell jönnie, hol leszálván mindig 

talál oláh fuvarost, a ki 4–5 forintért el fogja hozni Mező–Kovácsházára a Sármezey 

Antal tanyájára, mely tanya Mező-Kovácsházához ¼ órányira esik csak. Innen aztán 

majd elszállítatjuk önt a vasutig mi magunk. 

Egy bécsi ut költségével az idejövetelt háromszor is megtehetné ön ez év 

folytán, s hiszem jobban ki lenne vágya elégítve, mint három bécsi uttal. 

Én kimondhatatlanul el vagyok foglalva; sehová sem mehetek kertemtől: de azt 

okvetlenül megteszem, hogy megszégyenítem önt, ha sokáig késik s én 

megyek Turra illetőleg pedig P. Poóra,243 hová Vertán Endrével a nyár folytán 

átrándulni szándékozom. 

Négy-öt faj cseresznyém már elért, most érnek a hólyag meggyek 

(meggycseresznyék), melyek fájuk edzett voltánál, évenkénti rendes és bő termésöknél s 

gyümölcsük szépsége és finomságánál fogva kiválólag megérdemlik, hogy alföldünkön 

nagyban elterjesszük. Lesz sok féle szilvám, kevés körtém és még legtöbb almafajom 

bőven. – 

                                              

 
242 Fajfák – rendszerint helyszűke vagy takarékosság miatt – olyan fák, amelyek koronaágaira 
hasonló fajtákból több fajta van oltva. Bereczki egy-egy anyafáján, fajfáján 5–30 fajta volt 
található. (SZABÓ Pál) „Fajfának nevezzük az oly fát – legyen az erdei vad gyümölcsfa vagy nemesített 
fa –, melynek koronaágaira a hasontermészetű gyümölcsnemekből több-kevesebb számú fajt ojtottunk, pl. 
egy, már termő almafa, melynek koronaágaira 10-20 vagy akár 4-5 száz almafajt is ráojtottunk" 
(BERECZKI 1. 1877). A módszert ugyan már Entz Ferenc ismertette (Kertészeti Füzetek, 1857-
1859) s a német gyümölcsészek még korábbról közölték, a magyar gyümölcsészetben valójában 
Bereczki Máté honosította meg és alkalmazta eredményesen. Megnevezését mai felfogás szerint 
„fajtafa"-nak kellene azonosítani. A jelenkori örökléstani kutatások alapján kételyek is 
felmerültek az ugyanazon alany (a törzsfa) és a ráoltott más-másfajta tulajdonságú nemes ágak 
kölcsönhatásaiból eredően. Bereczki Máté is tapasztalta, és jelezte is, hogy: „Bizonyos különben az 
is, hogy a fajfákra helyezett fajok nem mindnyájan díszlenek egyenlő mértékben: egyik édes dajkájára, 
másik inkább mostohaanyjára talál." (Bereczki1877). A gyakorlatban a módszer jól bevált és a 
fajtamegismerést legalább oly mértékben szolgálta, mint a füvészek préselt mintanövényei (a 
herbáriumok). NAGY-TÓTH F. 2006 80. p. 
243 A Mezőtúr környéki tanyavilág egyik pusztája, ma Kétpó (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 
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Őszi-baraczk nem vidékemre való. Mióta kertem talaját a földárja fölverte: azóta 

hijjába ültetek őszi baraczk fát, – mind kivész, még az itt magról kelt fácskáim is. Ezek 

fajaival tehát nem bíbelődöm többé. Kajszi kevés lesz. 

Gyümölcs fajaimat szándékozom folytatólag ismertetni, ha az Erdélyi 

gazda elfogadja. Most szándékozom egy czikket írni a lapba alvó244 szemzés 

ellen, melynek haszontalan voltát ezer módomban volt kitapasztalni. – Ha 

megírtam azonnal elküldöm önnek elolvasás végett s ön aztán ha elolvasta 

szíves lesz rendeltetése helyére az Erd. Gazda Szerkesztőségéhez elküldeni. 

Addig is kérem, mondjon le a hajtó szemzésről!245 

Van-e még valami, a mit levelére válaszolnom kellene! – Igen; a szemző 

vesszők végett. Ezekre nézve azt mondom, hogy jöjjön el s a mi megtetszik 

vigyen mindenikről. Később majd küldök aztán én is oly fajokról, a melyekről, 

hiszem, hogy szintén meg fognak majd tetszeni. – 

Ime! már is sokat írtam; pedig már most saját magamról kellene még 

írni: de ez a fene hideglelés ugy elgyengített, hogy még az írásba is bele 

fáradok. Megyek egy kissé pihenni a kertbe. Aztán majd folytatom. 

Folytatom hát. – 

A mult év ősz vége felé Francziaország széléről Metzből felszólítást kaptam 

Simon–Louis testvérektől, kiknek Metz mellett Plantièrsben nagyszerű faiskolájok van, 

hol a világ majd minden nevezetesebb gyümölcse képviselve van, – hogy lennék 

lapjoknak, a „Revue de l’arboriculture246-nak (magyarul: „Fatenyésztési szemle”) 

munkatársa s ismertetném meg velök Magyarország jelesebb gyümölcseit. Bár 

mennyire hizelgő volt rám nézve a fölszólítás: mégsem akartam elfogadni érezve, hogy 

a franczia nyelvben nem vagyok oly jártas, hogy azon könnyedén írhassak, mind a 

mellett megigértem nekik, hogy levél útján szivesen közleni fogom velök, a mit hazai 

gyümölcsészetünkben oly jelesnek találandok, hogy általános elterjesztésre érdemes 

voltánál fogva megérdemli, hogy a francziák is ismerjék, ha még nem ismerik s ez 

ismertetést azonnal megkezdtem a Sikulai almával és a muskotály Beszterczei 

szilvával, melyek külföldön még nem voltak eddig ismeretesek. Ismertetésem a fene 

franczia külön czikk alakjában közlötte lapjában nevem alatt! Lapját ingyen küldi s az 

általam nála megrendelt 120 legkitünőbb gyümölcsfaj ojtóvesszejét, melyért közel 30 

Ftot kellett volna árjegyzéke szerint fizetnem, – ingyen küldötte meg azt mondván, 

hogy az általam neki küldött Sikulai alma és Besztercei muskotályos szilva 

ojtóvesszőkkel ki van egyenlítve az ő általa nekem küldött ojtóvesszők ára. 

Ez aztán nyereség, barátom! Nem annyira rám nézve, mint szerencsétlen 

hazánkra nézve, melyet a külföld a pomológia terén alig alig ismer. Most legalább lesz 

                                              

 
244 Az „alvó” szó áthúzva és oda írva: „hajtó”. 
245 A mondat a levél margójára írva. 
246 Revue de l’Arboriculture. Fruitière, monumentale et forestière journal spécial de pomologie 
et de dendrologie. Ed. par l’Établissement horticole des frères Simon-Louis à Plantière près 
Metz. 1872-ben indított pomológiai havilap. 
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egy hang, az én szerény hangom, mely hazánkat a pomologia terén külföld előtt 

képviselni fogja. –  

Másik, a mi sokkal fontosabb ennél az, hogy a Német pomologok 

társulata, melynek öt év óta én is tagja vagyok, legutóbbi nagy gyűlésén 

engemet is beválasztott bizottmányi tagjai közé Magyarország részére. Nem 

látszik meg ebből, barátom! hogy milyen igaz ama latin közmondás: „Nemo 

propheta in sua patria?” Előbb megismernek külföldön, mint saját hazámban, 

hol folytonos tevékenységem mellett csak az az egynehány, szenvedélyes 

gyümölcskedvelő honfitársam ismer, kik nevemmel a szaklapok utján szoktak 

találkozni. 

Igaz, hogy a pomologia olyan tudomány, mely nem egyes hazáé vagy nemzeté: 

hanem az összes emberiség tulajdona. A ki a pomologiát bár hol is előmozdítja, az az 

összes emberiségnek tesz hasznos szolgálatot, de, nekem mégis százezerszer kedvesebb 

volna, ha minden tehetségemet egyedül hazámnak, hazám gyümölcsészetének 

szentelhetném. Müködésem elismerésének bármily csekély jele százszor inkább 

érdekelne, mint ha az külföldről talál meg. Igen; mert akkor azt látnám, hogy szellemi 

tevékenységem, szenvedélyem tárgya, a gyümölcsészet hazámban is pártoltatik, 

hazámban is figyelem tárgya kezd lenni.  

De lám még csak annyira sem birok vergődni, hogy munkásságomnak 

valamely lapnál állandó tért kaphatnék, hogy nem kellene azt az egynehány 

gyümölcsészet kedvelő honfitársamat is egyszer a Kertész gazdába másszor az 

Erdélyi gazdába vándoroltatnom. Ime! Mióta az Erd. gazda heti lap lett: azóta 

épen semmit se dolgozhattam bele. A mit közlött is, azt is még a mult év végén 

küldöttem meg neki. A szerkesztő pedig kijelentette, hogy csak apró gyümölcsészeti 

tudnivalókat (à la Girokuti, ócska kalendáriumokból összeböngészett egyes 

kalászokat!) közölhet tőlem, mivel a megváltozott lap tere nem enged 

hosszasabb értekezéseket. Én viszont kijelentettem neki, hogy, ha írok, egy 

ívnél rövidebb czikket nem küldhetek neki, mert a tárgyat, melyet tollam alá 

veszek, minden oldaláról megakarom világosítani, hogy tanuljanak belőle ne 

csak átugorjanak rajta, mint érthetetlen apró semmiségen. Már most nem 

tudom, hajlik-e szavamra vagy sem? Ha nem?! akkor ismét más lapnál kell 

kopogtatnom. 

Tisza Lászlóval is volt egy érdekes ügyem catalogja végett, melyet taval 

decemberben az Erd. gazda mellett szétküldözött: de ezt majd csak élő szóval 

mondhatom el. Sokkal hosszabb, hogysem egy levél keretébe beilleszthető 

volna. 

Ojtásaim, melyeket a Simon-Louistól, 247 Oberdiecktől, Lucastól, Glockertól 

kapott vesszőkkel tettem gyönyörűen sikerültek mind, s kivéve a cseresznye féléket 

                                              

 
247 Simon Louis = francia pomológus és gyümölcsfa kereskedő. Metzben, Franciaországban, élt 
és alkotott a gyümölcstermelés iránt elkötelezett Simon-család. Több nemzedéken átívelt 
tevékenységük. Cégüket 1666-ban alapították, az „aranykora” azonban a 19. századra tevődik. 
A négy Simon testvér közül a legfiatalabb Gabriel unokája: Joseph–Leon Simon (Metz, 1834. 
július 4. – Nancy, 1913. március 14.) volt az, akinek eredményei a világ élvonalába emelték a 
„Simon Louis és Testvérei” elnevezésű cég tevékenységét. Rendelkezésünkre áll a cégnek 1868-



LEVELEZÉS 
 
 

103 
 

és szilvákat csaknem valamennyi fajból maradt egy-két megfakadt ojtásom. A 

szilvák és cseresznyékből azomban négy faj majd egészen kiveszett s kettő 

veszendőben lenni látszik. Összesen 150 fajnál többet ojtottam el az idén s 

szaporítottam már is népes gyűjteményemet.  

Most bontogatom föl a kötés alul apródonkint a már jól megindult 

ojtások utolját. Vannak köztök már is többen, melyek hajtásai már szemzésre 

is alkalmasak volnának. – Ha önnek uj fajok tetszenek ezekről is szolgálhatok 

szemzővesszővel. Nálam van utlevelök: ha valódiak lesznek majd föl 

ismerjük; ha nem; akkor ujból meghozatjuk máshonnan is.  

Szíves üdvözletet részemről Péterynek! Önnek pedig sok jót; 

       

Igaz barátja 

       Bereczki Máté248 

 

U.i.249 Mielőtt a levelet postára küldhettem volna: fönebb említett czikkem 

elkészült, annálfogva az eredeti fogalmazványt visszavárás mellett ezennel 

elküldöm önnek a letisztázott czikket szintén most küldöm az Erdélyi 

gazdába. B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
ból két, és 1934-ből egy katalógusa. Értesülésünk szerint az 1940-es évek végén került ki a család 
kezéből a kertészet, amikor ezt követően profilváltás is bekövetkezett. A Bereczki Mátéval 
kapcsolatba kerülő Joseph-Leon Simon tudományos felkészültségű és közmegbecsülésnek 
örvendő polgára volt Nancy városának. Bizonyítják ezt megjelenő tudományos dolgozatai, a 
Becsületrend lovagja kitüntetés és az, hogy a Nancyban működő Kertészeti Társaság 
tiszteletbeli elnökévé is választották. A család ma még élő leszármazottja elmondta, hogy őse, 
gyümölcstermesztéssel kapcsolatos szeminárium megtartására elutazott Magyarországra, 
amelyet egy általa már elfeledett helység csárdájának a nagytermében tartott egy héten 
keresztül. A francia pomológia tudományos művelése a 19. században a világ élvonalába 
tartozott. Ezért összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mind Bereczki Máté s rajta keresztül 
baráti köre, melybe Dörgő Dániel mezőtúri birtokos is tartozott, mind a magyar pomológia 
Joseph-Leon Simon és André Leroy tudományos felkészültségű kertészeken keresztül közvetlen 
kapcsolatba került a világszínvonalú francia pomológiával. Ez pedig nagyban elősegítette azt a 
tényt, hogy Bereczki Máté és baráti köre képes volt megteremteni és tudományos alapokra 
helyezni a magyar pomológiát. – Irodalom: BARBÉ 1934; CATALOGUE 1868; 
ETABLISSEMENTS 1934. – [A család még élő tagjával való találkozásról Pápai Lajos 
(Montrichard, 41400 France) adott hírt, akinek köszönöm szíves közreműködését. – Tolnay 
Gábor.] 
248 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet megtalálható SZABÓ 1995-a. 46-48. p.  
249 Az utóirat a levél margójára írva. 
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1873. augusztus 21. D-9. számú levél 
M Tur,1873. Aug. 21.  

 

Kedves Barátom! 

 

Mindenek előtt fogadd szíves baráti köszöntésemet azon jóságodért, hogy 

engemet saját tűzhellyemnél felkerestél és így alkalmat nyujtottál egymást személjesen 

meg ismerhetni. 

Hogy illyen sokáig halgattam nem hanyagság vagy feledékenység, de a’ nállunk 

itt léted ólta nagy mértékben uralkodó cholera az oka. Mint a’ nyul a’ bokorban 

huzódtam meg kis családommal nagy remegések közt, hogy vallyon mikor lő közibünk 

a’ kérlelhetetlen vadász a’ cholera. És íme a’ jó Isten nagy kegyelme béfedezett, s 

megoltalmazott mind ezideig, akkor, midőn a’ szomszédságunkba-városunkba, csak 

nem minden ház kiadta áldozatait. Nőm a’ mult heteken bár bele esett, de szerencsésen 

kigyógyult, a’ kis barna leányom és kis fiam váltólázba vóltak, de már kiláboltak 

belőlle. Városunkból cholerába csak nem 1000-en haltak el, még most is hallnak 

szórványosan 10-12 fő naponta, de azok a’ tiphusba esettek többnyire. Vólt napunk 50-

60 halottal. A’ rosszul sikerült mezei gazdálkodás lassan halad, sok munkás elhalt, a’ 

megmaradtak betegesek, vagy kedvetlenek, egygyik nejét, másik gyermekét temeté, 

szóval a’ mezei munkát a’ temetkezés, sír ásás, betegek haza hurczolása vette el eddig 

jó formán, hanem most már ugy látszik, hogy a’ járvány kidühöngte magát. 

Országos pomologus tekintéjed nagy mértékben emelte a’ Turi gyümölcs 

kedvellők előtt renommémat, midőn látták, hogy felkeresésre méltattál. 

Nyílt őszinteségem parancsolja, hogy előtted fedezett titkom, és reád vonatkozó 

gondolatom kimondjam. Határozott úr-modorod után kurucz gyereknek ítéltelek. 

Vágytam vélled találkozni, de irtóztam a’ gondolattól, hogy a’ személjes találkozás 

után fen marad é köztünk azon simpathia, melly egymás közt váltott leveleinkbe olly 

szépen nyilvánult. Nyertem, vonzó arczod, de különösen egyszerű, de nyílt modorod, 

tégedet előttem még kedvesebbé tett; vajha én is azzal dicsekedhetnék irányodba. 

Vágylak kerted közepette látni, a’mi alkalmasint novemberbe meg történhet, midőn 

majd a’ Bécsi conferenciábúl visszajössz és arról is tudok beszélni. Érzem, hogy 

a gyümölcsészet iránti szenvedélyemet csak a’ te védszárnyaid alatt tölthetem bé, ’s ha 

nem szeretnélek is követnem kellene.250 

Ittléted alatt bár sokat beszéltünk, mégis azután győződtem meg, hogy 

a’ legszükségesebbeket elhalgattuk, különösen sajnállom, hogy kertembe ki 

nem mentünk, hogy az ott lévő 5 éves alma fáim fajfákká alakításáról tőlled 

tanácsot nyerhessek, de ezt ott nállad majd személjesen megláthatom. 

A’ hónapok ólta uralkodó szárazság a’ kukoricza és szőllő termését csak 

nem semmivé tette, az éllyel szép csendes esőnk vólt, most is el van borulva. 7 

faj őszibaraczkom termett, ’s nagy örömmel töltött el, ugy vagy 15 faj szöllő, 

de ebbe felerészben csalatkoztam /:Málnai:/. Almánk az egész városba talán csak 

nekünk van, a’mit én a’ verebek iránti kedvezésemnek, mellyeket gondozok – 

                                              

 
250 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1910. január 1-i 
(26. évf. 1. szám) számában megjelent.  
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tulajdonítok, daczára a’ huzamos szárazságnak nem férgedzik az alma, mert talán az 

almák mojpilléit a’ verebek annak idejébe elkapkodták. Almából bekapunk vagy 100 frt-

ot. Kálmán körtéből is termett két fán, ugy az őszi baraczkfák is tele vannak 

gyümölcsel rakva. Reménylem, hogy ezen eső után a’ fák kérge feladja megint, 

’s lehet alvóra szemezni, csak hogy már én olly elkényeztetett inyencz vagyok, 

hogy csak a’ tőlled kapott tápszert bírom megemészteni. 

Óhajtanék tőlled egy nehány dísz almát és szilvát /ha ki nincs is 

próbálva/ ugy a’ leg nagyobb szemü cseresznyékbűl is szemző gajjacskát 

kaphatni. Meg fogsz bocsátni, hogy személjesen érette nem mehetek részint a’ 

hátra maradt gazdálkodás gondjai, részint a’ bár szórványos cholera és 

családom állapota azt jelenleg nem engedik.  

Pétery Károly barátomról sem hallottam semmit, alkalmasint nincs 

semmi baja, mert ha vólna, az tudtomra esnék. 

Hát Sármezei ur családja ugy Vertán urék is hogy vannak? 

Ezek után áldjon meg az én jó Istenem tégedet Kedves Barátom, ’s ugy 

munkálkodásodat is. 

      szerető barátod 

       Dörgő Dániel m.k. 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 251 x 203 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelynek üresen hagyott helyére Bereczki Máté vastag ceruzával írt 

megjegyzést: „Dörgő Dániel 28/8.873.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

 

1873. augusztus 28. B-10. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, aug. 18.251 1873. 

 

Kedves barátom! 

 

Harmadnapra, hogy tőled haza jöttem egy éjszakai hűtés folytán istenes 

német hasat kaptam. Alig mult ez el; már is ujból kilelt a hideg. Vagy két hétig 

se enni, se aludni, se semmi féle munkát végezni nem tudtam, annyira 

kifogyott minden erőm s elveszett minden kedvem. Midőn aztán láttam, hogy 

itthon se magamnak, se másoknak mit sem használhatok: elhatároztam 

magam fürdőbe menni, levegőt változtatni. Aug. 3dikán indultam hazulról s 

mentem egyenest Zólyom megyébe, a Szliácsi252 fürdőbe Vertán Endre 

barátom után, a ki Turon létem idejében elutazott volt. A fürdőből tegnap 

                                              

 
251 A keltezés napja valójában 28. 
252 Szliács = Zólyom vármegye, Garamhalászi és Hajnik egyesülése, ma Sliač Szlovákiában.  



LEVELEZÉS 
 
 

106 
 

érkeztem haza lábbadozó állapotban: de reménynyel telve, hogy „aligha meg 

nem maradok” már. Itt kaptam egy sereg levél közt, a kedves, baráti soraidat, 

melyekre ezennel sietek, (habár röviden is ez uttal,) válaszolni. 

Örvendek, hogy a járvány sulya szerencsésen elvonult fölöttetek. Adja a 

kegyes ég hogy ezután is ótalmazva legyetek minden szerencsétlenségtől! 

Nálunk is kiadta már dühét meglehetősen a járvány, noha szórványosan még 

minden nap akad egy-egy halálozás. A jó isten eddig meg ótalmazta ugy 

principálisom, mint Vertán Endre jó barátom családját a járvány pusztításától. 

Ebben a veszedelmes időben szép gyümölcs termésem, főkép a nyáriak, 

jóformán ott pusztulnak, rothadnak el a kertben. Temérdek dinnyénk egyre 

érik: de senki sem meri meg is kóstolni s házi asszonyunk lelkiismeretével 

nem tartja megférhetőnek a termésből pénzt csinálni, áruba bocsátani nem 

akarja a szép isten áldását. Soha ily szép sárga és görög dinnyéink nem 

termettek még kertünkben, sem ily nagy mennyiségben! Ha már mi nem 

élvezhetjük; legalább volna olyan vidék, hol élvezete nem volna el tiltva s 

akadályozva! Bezzeg nem kellett távollétem alatt attól tartanom, hogy 

tanulmányozandó gyümölcseimnek hült helyét találandom hazajövet. Alig 3 

faj pusztult el hazajövetelemig azon fajokból, melyeket tanulmányozni 

óhajtottam, mint a faj első termését. 

Engedj meg, kedves barátom, ha ez uttal nem küldhetek számodra ojtó 

vesszőt. Mihelyest haza jöttem azonnal kisérletet tettem válik-e még az 

alanyok hejja; mert vagy 1500 db vadonczot okvetlenül be kellett volna már 

nekem is szemezni: de távollétem alatt majd mind megfásultak alanyaim s 

kérgét már csak a prunus Mahaleb (sajmeggy),253 adja föl. Ezeket hát nyakra 

főre be kell szemeznem cseresznyével, meggyel, különben evvel is elkésem. 

Hát még a correspondentia!254 Igen sok ismeretlen kéztől érkezett 

levelem távollétem alatt, melyekre mulaszthatatlan becsületbeli kötelességem 

válaszolni és pedig kimerítőleg; mert ezen idegenekben szenvedélyem 

tárgyának, a gyümölcsészetnek, meleg barátokat remélek megnyerni. 

Lábbadozó állapotban levő embernek tulságosan is elég ennyi teendő. 

Remélem hát nem veszed rosz néven, ha ez uttal ojtó vesszőt nem küldök 

annál is inkább, mert hiszem, hogy a tulért fa, egyetlen zápor következtében 

semmi esetre sem fogja már föladni a kérgét nálad sem. Majd tavaszszal 

ellátlak ismét a legjobb fajok vesszejével. 

Ennyi volt, a mit leveledre válaszolni óhajtottam. 

 

                                              

 
253 Prunus mahaleb = sajmeggy, pipaszármeggy. A fa alakja 5 – 7 (–10) m magas és széles, 
amelynek kérge repedezett. Hajtása terpedt, lehajló; a fiatal hajtás finoman szőrözött. Levele 
kerek vagy széles tojás formájú, 3 – 8 cm hosszú, tompa vagy röviden kihegyezett. A levélalap 
lekerekített vagy gyengén szíves. Széle rovátkolt. A levél színe fényes mélyzöld, a fonákja 
világosabb, az ereknél szőrös. Virága fehér, 15 mm széles, illatos; 6 – 10 tagú ernyőkbe 
rendezett. A tartólevél kicsi. Virágzási ideje: május. Termése tojás alakú, 6 mm átmérőjű, fekete, 
általában kesernyés. A kőmag sima. Származása: Európa, Kis-Ázsia, Kaukázus, Türkisztán, 
Mezopotámia, Szíria, Irán. (Nyugat-Magyarországi Egyetem) 
254 Korrespondencia = összeköttetés, kapcsolat. Itt: levelezésként értelmezhető. 
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Add át szíves üdvözletem kedves családodnak! aztán a jó isten áldjon 

meg minden jóval mindnyájatokat!  
 

     Szívből kívánja 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

1873. október 13. D-10. számú levél 

Mező Tur, 1873. Oct. 13.  

 

Kedves Barátom! 

 

E’ folyó hó 5., 6., 7., 8-ik napjait nőmmel a’ Bécsi tárlaton töltöttem; különösen 

fele időmet a’ gyümölcs kiállításnak szenteltem, a’ reggeli időt pedig a’ Római 

gőzfürdőbe töltöttük el. Azon reményben vóltam, hogy vélled ott bizonyosan találkozni 

fogok, de ha ott vóltál is a’ tenger nép áradat között fel nem leltelek. Különben Lukácsy 

urral egy rövid perczre 7-ikén találkoztam ’s kérdeztelek tőlle, ’s azt mondá hogy nem 

vagy Bécsbe; hinnem kell tehát hogy otthon maradál, a’ mit nagyon sajnállok, mert 

vélled élvezetes tanulmányokat reménylettem tehetni, és ismeretségeket szerezhetni, 

így elvonultam, s’ látásból is az öreg de eleven Bátorkeszi pappal255 ismerkedhettem 

meg. 

Én a’ kiállított gyümölcsök között első hejre teszem a’ Belgák körtéjét,256 Tirolok 

almáját,257 és Badacson szőllőit /:Bogyai Lajosé,258 rendezve Belke ur által:/. Ha a’ Juri 

itélletében másképp jár el, bizonnyal részre hajló.  

                                              

 
255 „Az eleven bátorkeszi pap”Kovács (Kováts) József református lelkész volt, akitől Dörgő 
Dániel több ízben rendelt oltványokat, akinek országosan ismert faiskolája volt ebben az 
időben. 
256 Belgák körtéje = Az 1873 tavaszán nyílt és hat hónapig fennállt Bécsi világkiállítás 
Gyümölcsészeti osztályán szereplő belga körtefajták. 
257 Tirolok almája = Feltételezhetően Masánczki alma. A kor katalógusaiban szereplő almafajták 
közül lehet még a Tiroli peppin téli alma vagy a Tiroli rózsaalma. Hinkert, F. Wilhelm szerk.: 
Systematisch-geordnetes Handbuch der Pomologie. München, 1836. [248. p. No. 482.] és [138. p. 
No. 245.] 
258 Bogyay Lajos, várbogyai (Haláp, Zala m., 1803. jan. 9.– Zalahaláp, Zala m., 1875. dec. 19.) cs. 
kir. megyefőnök. Jogot végzett, majd feleségével Bogyay Eleonórával és hat gyermekével 
szülőhelyén élt. Korszerű gazdálkodást folytattak, halápi birtokán már alkalmazta a vetésforgót 
is. Az 1840-es években a zalai konzervatívok egyik hangadója volt. 1844-ben a tapolcai járás 
főszolgabírájává választották. 1847 júniusában a másodalispáni hivatalért folyó küzdelemben 
alulmaradt a liberális jelölttel szemben. A szabadságharc leverése után, 1849 szeptemberétől 
egészen 1861-ig ő volt Zala  megye cs. kir. megyefőnöke. Hivatali szolgálataiért cs. kir. 
kamarássá nevezték ki, és Ferenc Józseftől megkapta a „vaskorona rend lovagja” kitüntetést. 
Lásd: NEVEZETES zalaiak. A Deák Ferenc megyei Könyvtár (Zalaegerszeg) adatbázisa, 
http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok  (Letöltve: 2018. március) 
http://tudastar.dfmk.hu/zalaiak?p=114   Gyümölcsösét ismertette Lukácsy Sándor: Méltóságos 
várbogyai Bogyai Lajos cs. kir. kamarás úr badacsonyi szőlőgyűjteményének lajstroma. (Pest, 1863. 47 
lap). 

http://dfmk.dfmvk.hu/elektronikus-konyvtar/adatbazisok
http://tudastar.dfmk.hu/zalaiak?p=114
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Írd meg ha csakugyan nem vóltál Bécsbe, ebben az esetben élvezeteimről ’s a’ 

látottakról hosszasabban fogok írni. Ha ott vóltál, akkor bölcsen halgatok, sőtt tölled 

várom tanulmányaidnak véllem való közlését. 

Gyümölcsből különösen almából nőm 200 frt-ot vett be, borunk csak 32 akó 

termett. Az e’ vidéken leg elterjedtebb alma faj, nevezetesen a’ Daru almából én is 

küldtem a’ kiállításra 18 darabot.  

Ha Péteri Károly barátom elmegy Vertán urékhoz ez ősz fojamában, vélle 

megyek, hogy gyümölcsfáid közepette szoríthassak vélled baráti jobbot. 

Isten véled 

      szerető barátod 

       Dörgő Dániel m.k.259 

 

[A levelet Dörgő Dániel 278 x 207 mm nagyságú, kettőbe hajtott papírra írta. 

Így a levélnek négy oldala lett. Jelen esetben csak az 1. és a 2. oldalra írt. A 4. 

oldalon van Bereczki Máté vastag ceruzával írt írása: „Dörgőnek válasz 16/10 

873”. 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1873. október 16. B-11. számú levél 

 

„Mező–Kovácsháza, Oct. 16. 1873. 

 

Kedves barátom! 

 

Éppen írni akartam hozzád! Megelőztél: annál jobb. – Nem voltam 

Bécsben; mert kifogyott nálam a „nervus rerum gerendarum.”260 Midőn a fürdőből 

haza jöttem, még akkor volt a tárczámban vagy 130 ft. Gondoltam magamban: Ebből 

még ki fog jutni a világkiállítási menetelemre is. Azomban csakhamar rá megérkezik 

Bécsből a könyvárusomtól a „Le Verger”261 (=Gyümölcskert) czímű híres franczia 

gyümölcsészeti munka, melyet a könyvárus előbb kötetlenül 123 Ftért igérkezett 

megküldeni s melyet én csak ugy voltam hajlandó elfogadni, ha bekötve 110 ftért 

megkaphatom. Ezen ajánlatomra a könyvárus mit sem felelt s azt is hittem hogy nem 

is fog felelni; mert tán sértve is érezhette magát ajánlatommal. És íme, két hónap 

mulva megérkeznek tőle a könyvek bekötve 110 Ftért, mely összeget még utánvétbe 

sem tette: hanem én, minthogy megbízott bennem, rögtön elküldöttem neki. Igy kelle 

aztán elmaradni Bécsbe menetelemnek! Hanem hát semmi! – Adott nekem idehaza a jó 

                                              

 
259 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1910.február 27. 
(26. évf. 9. sz.) számában megjelent. 
260 Nervus rerum gerendarum = a pénz (tulajdonképpen: a dolgok mozgatója). 
261 Mas, Alphonse (1817–1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture et de 
pomologie dirigée par M. Mas. 1865–1870. Az előbbi időintervallumban megjelent 8 kötetes, 
jelentős francia pomológiai kiadvány. 
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isten oly gyümölcskiállítást, melyből többet lehetett tanulnom, mint a mennyit a bécsi 

kiállításon tanulhattam volna. 

No de azért a Magyar haza még sem volt ott képviselő nélkül. Mint leveledből 

értesülök ott volt Lukácsy és Girokuti is, a Castor és Pollux262 is;  a kutya és macska is, 

kik idehaza folyvást marják egyan263 egymást: de remélem Bécsben összeölelkeztek 

abbeli örömükben, hogy mindkettőjöknek sikerült az ország pénzén oda feljutni;  az 

ország pénzén heteket sőt hónapokat ott eltölteni. Majd meghallod, ha élünk, mily 

hasznos tanulmányokkal térnek ezek onnan idejében vissza! 

Nekem is ott lett volna helyem a Német pomologok congreszusában: de hacsak 

meg nem tanulnám én is a hatalmasok csizmája talpáról a port nyalni: magam 

emberségéből ez uttal oda ugyan nem voltam képes feljuthatni. Csücsükéltem itthon: 

de azért ne gondold, hogy kárba veszett a hazára nézve itthon csücsükélésem ideje. Én 

is tettem ez alatt tanulmányokat, melyeknek – arról lelkemből meg vagyok 

győződve –, tán szintén veheti a haza annyi hasznát, mint a Lukácsy–Girokuti 

testvérpár bécsi tanulmányainak. Nem hinnéd, mennyire büszkévé tesz a 

gondolat, hogy e tanulmányokat egyedül önemberségemből birtam tenni, 

megszerezni. Csak még három ily sikeres gyümölcstermő év! aztán én is 

kiléphetek a világ piaczára avval a mit tudok s amit tanultam. Addig százszor 

jobb nekem, ha elvonultan maradhatok s tanulmányomban nem háborítatom! 

Elég erről ennyi. –  

Minthogy oly szives vagy s megigéred, hogy személyesen eljösz 

Péteryvel (s mert ő lassan mozdul talán egyedül is): szivesen fölmentlek attól, 

hogy irásba foglald világkiállítási élményeid. Majd el mondhatod élőszóval is: 

de bizonyosan számítok igéreted teljesítésére. – 

Az a daru alma264 őszi-e vagy téli? Ha téli, kérlek hozz belőle egypár 

középnagy példányt, melyről aztán ama fajt fölismerhessem s annak idejében 

leirni tudjam. Oly kevés a hazai gyümölcsfaj! nagyon megérdemlené, hogy 

világ szerte ismerjék az oly fajt, melyből csak egy házi kertbeli termés után 200 

Ftot is be lehet venni. Én nem ismerem még: pedig mindenesetre szeretném 

megismerni. 

Mult hónapban egy kedves pomolog barátom Belke Tivadar a 

Keszthelyi gazdászati intézet tanára látogatott meg. E hónapban pedig Kövér 

Gábor265 örvendeztetett meg látogatásival. – 

                                              

 
262 Kasztór és Pollux = dioszkurok (gör.) = elválaszthatatlan, testi-lelki jó barátok (a görög 
mitológiában szereplő ikerpárról; egyiküknek, Kasztornak a halála után a másik, a halhatatlan 
Polluxnak a kérésére az istenek megengedték, hogy napjaikat felváltva hol az alvilágban, hol az 
Olümposzon töltsék).  
263 Feltehetőleg: ugyan  
264 Daru alma = BERECZKI I. kötet 421. p.  
265 Kövér Gábor, rétháti (Réthát, Temes vm. ma Tisa Nouă, Románia, 1836. március 14. – Arad, 
1888. április 2.) polihisztor, Bereczki Máté gyümölcsrajzolója, 1872–1881-ig országgyűlési 
képviselő, földbirtokos. Gyergyói örmény eredetű családból származott. Négyévesen árva lett, 
br. Huszár József Arad vármegyei földbirtokos gondosan nevelte fel. Bécsben politechnikát 
végzett, az elzászi Mühlhausenben mérnöki tanulmányokat folytatott és végzett 
finommechanikai műszerészként (óratervező) jött haza. Párhuzamosan fuvolaművésszé képezte 
magát Bécsben. 1857-ben itt az Aurora együttes tagjaként szerepelt. Jótékonysági előadásokon 
szerepelt és itt ismerte meg a koloratúr-szoprán hangú énekes, Justh Stefániát. Feleségül vette és 
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Még tán nem is tudod, hogy az Erd. Gazdánál befejeztem 

pályafutásomat. Megbántott a szerkesztő. Majd el mondom szóval, hogy 

hogyan és miként? –  

Az egyik hónapban (oct.) elsürűdött fáim ritkitásával foglalkoztam s ha 

így tart az idő tavaszi teendőim legnagyobb részét még az őszön remélem 

elvégezhetni. Most ugyan vagy két nap óta békét hagytam a kerti munkának, 

mert egyik szempillám gyulladást kapott s így a szobát kell őriznem. Hanem 

azért itt sem heverek. Egy szemmel is jól megy az írás. Egygyel mondom, mert 

a másik le van kötve. 

Szíves üdvözletem kedves családodnak; aztán Péterynek és 

Dömötörnek.266 

 

Sok jót kíván  

      Igaz barátod 

       Bereczki Máté”267 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1873. december 24. D-11. számú levél 
 

„MezőTur, 1873. Dec. 24. 

 

Kedves Barátom! 

 

Ugyan csunya ember vagyok, hogy adott szavamat – tégedet, kertedet 

meglátogatni – mindeddig be nem váltottam. Valóban, ha nem szégyenlem is 

ezt, de minden esetre kényelmetlenül érzem magamat miatta én – kit 

gyümölcsészet iránti szenvedélyem majd minden gyümölcs kiállításra elhajt, 

most Pestre, majd Bécsbe, elmulasztám ez évben szép számmal termett ujdon 

gyümölcsösödet látni, valóban sajnállom, annyival inkább mert félek, hogy 

leírásait sem olvashatom azoknak tölled mint tavaj. Hova mennyünk? Van é 

már lapod a’mellyben tapasztalataidat másokkal közölheted? én meg hogy 

                                                                                                                   

 
három gyermekük született: Miklós, József, Berta. Az Aradi Lövész Egyesület elnöke, Arad 
város törvényhatósági bizottságának tagja volt. Lásd GUDENUS J. J. 2000. 257. p. és Örmény 
gyökerű országgyűlési követek és képviselők. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek VII. évf. 74. szám 
2003. április. 21. p. Lásd még Bereczki Máté 1875. december 8-i (B-31. számú) levelében! 
266 Dömötör László, ügyvéd. Mezőtúri, majd pesti lakos, Puszta-poón földbirtokos, később – az 
adósságok miatt eladott birtokon – bérlő. Egy időben Dörgő Dániel barátja. 1857/58-ban a 
Nagykőrösi Ref. Gimnáziumban érettségizett, s 10 év múltán részt vett annak könyvtára 
számára rendezett segélyezési akcióban. Lásd Arany János Ref. Gimnázium honlapja. 
Osztálytalálkozók története. http://www.ajrg.hu/119 [Megtekintve 2012 decembere]. Cikkeket is 
írt,pl.a Gyümölcsészeti és konyhakertészeti Füzetekbe a vadászatról, és a gyümölcstermesztésről. 
Személye pontosan nem azonosítható be. 
267 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet megtalálható SZABÓ 1995-a. 49–50. p. 

http://bookline.hu/szerzo/gudenus-janos-jozsef/62067
http://www.ajrg.hu/119
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előfizethessek reá. Talán legjobb vólna a’ Földmívelési érdekeink,268 ha már 

éppen színes kertészeti lapunk, az e’ mult héten más rovatott nyitott a’ 

kertészet részére. 

Péteri Károly barátommal, ha módomban lett vólna és András napra 

elmenni nem mehettem vólna el, mert van nékem egy Endre269 nevű fiatal 

kedves mostoha testvérem Gyomán, hol kedves Anyám270 is lakik, bár előre 

meg mondám neki, hogy most egyszer nem megyek át neve napjára, mert 

máshova akarok menni, mégis el kellett mennem, mert több Turi jóbarátom 

látogatták meg őtet akkor, ’s ezektől ― minthogy nélkülem kimaradtak vólna 

― szégyen nélkül elnem maradhattam vólna. 

Bécsbe Oct. 3-6-án 4 egész nap vóltam; a’ délelőtti órákat a’ gyümölcs 

tanulmányozására fordítám, mert akkor nem látogatták olly tömegesen, mint délután. 

A’ főurak szerették nézni, ott láttam egyszer a’ császár apját271 is egy nyulbőr kalapba 

fóltos csizmába, Schwarzenberg272 és több herczeg kíséretében, az almákat tapogatta 

jobban. Jegyzeteket tettem, különösen a’ Belgák körtéjeből és a’ Badacson szőllőjéből,273 

melly Belke Tivadar ur által igen szépen és czélszerüen vólt kiállítva. Ebből 

rendeltem is 16 faj szöllőt a’ szemnek legkitűnőbbeknek látszók közzül, 2 szálával 

lugosnak, küldtem pénzt is, de még nem kaptam meg a’ vesszőket, hanem a’ 

Födémesről274 kiállított legszebb őszibarackokból 5 faj kertemben el van már ültetve. 

Forstinger ur által küldve Magyar országból Födémesről volt Beurre Davis nevű 

körte a’ legszebben kifejlett példány 3 darab ’s talán a’ mi Erdei vajonczunk a’ 

Fondante Comice és Clairgeau is szép volt. 

A’ Belgák körtéje gyümölcse óriás nagyra vóltak hizlalva többnyire és igen 

ízletesen kiállítva. Nem így a’ Lukácsi ur collectiv kiállítása, hol ’sib vásárhoz 

hasonlón minden össze vólt hányva, az almák közt makói hagyma és zöldség paszuly 

s.at. A’ sok lom közt ráakadtunk nőmmel az általunk küldött Daru almára, 18-at 

küldtem, akkor már 16 vólt, különösen hiányzott közzülle egy jegeczesedett, mellyet e’ 

                                              

 
268 Földmívelési Érdekeink = később Földművelési Érdekeink, hetilap. Alcíme: Mező- és 
erdőgazdasági képes hetilap. A magyarországi összes lótenyész-bizottságok hivatalos közlönye. Alcíme: 
1884-től: Mező- és erdőgazdasági képes hetilap. A Magyar Korona Területén Foglalkozó Gazdatisztek és 
Erdészek Segély- és Nyugdíj Egyesületének hivatalos közlönye. Budapest, 1873 — 1894 között. Szerk. 
1873–1877: Máday Izidor , 1878–1885: Wagner László, 1886–1894: Bosányi Endre. 1893–1894-ben 
társszerkesztő Szivos Béla. Utolsó száma 1894. szeptember 30-án jelent meg. Ez év októberétől a 
Földművelési Érdekeink és a Gyakorlati Mezőgazda egyesült és Magyar Gazdák Lapja címen 
folytatta megjelenését. Társlapjai: Falusi Gazda, Tejgazdaság. 
269 Mostoha testvére: Debreczeni Endre 
270 Anyja: Kun Mária.  
271 Ferenc Károly József főherceg (Bécs, 1802. december 7. – Bécs, 1878. március 8.) I. Ferenc 
József császár és magyar király apja.  
272 Schwarzenberg, Leopold Edmund Friedrich herceg (Bécs, 1802. november 21. – Worlik, 1873. 
november 17), császári és királyi tábornagy (Feldmarschall), a Mária Terézia rend lovagja, a 19. 
században kinevezett utolsó osztrák tábornagy, Ferenc Károly főherceg baráti köréhez tartozott. 
(WIKIPÉDIA) 
273 Badacsony szőlője = BORSZŐLŐFAJTÁK 2005., 150–155. p. és CSEPREGI P. –ZILAI J. 1989. 
163, 166, 196-200, 419–420. p.  
274 Födémes –-nincs közelebbi meghatározás, így feltételezhetően Pusztafödémes (Pozsony vm, 
galántai járás – Ma: Pusté Úľany, Szlovákia) lehet, amely a Zichy grófok vedrődi uradalmának 
része volt. Itt működött Forstinger János főkertészként. Nevét a „fedém” finnugor eredetű 
magyar szóból eredeztetik, melynek jelentése „erdei élőfa, amelyben méheket tartanak”. 
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fajba még nem vettem észre eddig. Különös! 4-szer néztem végig a’ kiállított összes 

almákat, és az egész kiállításon nőm és én Darualmát a’ mienken kívül nem találtunk, 

Halasról275 volt csucsos név276 alatt kiállítva hozzá leghasonlóbb, de ez is hegyesebbre 

jött. Ide zárva küldök kedves Barátomnak 2 közönséges és két kis Daru almát, 

mellékelve össze hasonlítás végett 1 pogácsa és 1 Török Bálint almát is. Kérlek, 

határozd meg a’ Daru almának pomológus nevét. A’mennyire lehet segitek a’ 

következőkben a’ meg határozásod könynyítése végett. A’ Daru alma 2 szerte 

nagyobbra is nő mint az itt küldött nagyobbacska, melly középnagynak mondható, van 

több faja, mellyből egy faj kevesebb pirossasággal, de csucsosabb nyulánkabb testtel bír. 

Nékem van 10 darab 30 éves fáju és 3 kissebb fa. Minden második évben terem. Ez 

évben vólt egy olly fám, melly 50 frt ára almát adott le, az igaz, hogy ez évben a’ kézzel 

szedett almának vékáját 3 frt-tal fizették; a’ hullottat pedig 2 frt-tal, a’ mint mondám 

200 ftr. áru gyümölcsöt adott el nőm, ’s ennek több felénél Daru almából jött be. A’ 

mult télen a’ fák gyökeréig a’ földet felásattam és a’ verebeket kunyhómban és odvas 

fűzfákba elszaporítottam. Felnőhetett a’ fák körül vagy 500 verébfia: ennek 

tulajdonítom dus alma termésünket és azt, hogy ritka almába volt pondró, mert 

másoknak egyáltalában nem termett almájuk. 

Huszti József Békés városi veterán kertész irott Catalógjában a’ Nagy 

Sóvári alma után zár jel közé írja /:Daru:/, a’ Sóvári alma név megvan a’ 

Debreczeni catalóg közt is, talán ez a’ valódi neve. 

Fájának levelei vastagok és kissé hosszukás rügyei pirossak és erőssen a’ 

fához lapulók, fája erős növésű, gomba alaku koronával, mint a’ Kálmán 

körtefa. A’ hernyók valamivel jobban szeretik a’ pogácsa almafánál, de mégse 

olly felette nagyon mint finomabb fajokat. E’ gyümölcsöt Sept. 30-án szüret 

végére le kellett szedni és a’ meleg sindeles padláson tartani, hol fagyig állott, 

és nincs ráncza, melly nem szokása, most kamarába van. 

Isten áldjon meg kedves Barátom, Bóldogabb évet mint e’ vólt. 

 

       Dörgő Dániel”277  

 

                                              

 
275 Halasról, nincs közelebbi meghatározás, így a következő helységek lehetnek: 
 I./ Halas nevű helységek: a./ Bihar vm, berettyóújfalui járás; b./ Szepes vm, szepesváraljai járás. 
II.,/ Halas nevű helységek különböző előtaggal: a./ Alsóhalas, Ung vm, szobránci járás; b./ 
Felsőhalas, Ung vm, szobránci járás;  c./ Feltételezhetően a többszáz éves gyümölcstermesztő 
hagyománnyal rendelkező Kiskunhalasról (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) van szó, ahol a kor híres 
almaféléi „a körmös, eper, bőr alma, rozmaring, sóvári, borízű, pamutalma, asztraháni, piros 
tükör alma, fahéj alma, jászvadóka, aranypármin, Törökbálint (ez a nép ajkán jeges alma), 
harang alma, véralma vagy cigány alma (piros bélű), nemes sóvári, batul alma, dáma alma, sós 
alma, szentiváni, Sándor cár, Jonathán” voltak. In: Kiskunhalas története 3. Tanulmányok 
Kiskunhalasról a 19. század közepétől  20. század közepéig. Szerk. Ó. Kovács József, Szakál 
Aurél. Kiskunhalas, 2005. 249. p. 
276 A 19. század végén az almák besorolása közül Diel csoportosítása volt a legelterjedtebb. Ez 7 
főcsoportot, s ezek mindegyikében több vagy kevesebb alcsoportot képezett. Ezek között a 6. 
csoport volt a Csúcsos alma, melynek jellemzői: A kocsány ellenkező oldala felé hegyesedő; 
vagy egyszínű vagy a napos oldalon pirosas; édes, borízű vagy savanykás. (RÉVAI). 
277 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1910. április 3. 
(26. évf. 14.) számában megjelent.  
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[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 201 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelyen megtalálható Bereczki Máté vastag ceruzával írt feljegyzése is: 

„Válasz 22/1. 874.”]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1874. január 22. B-12. számú levél  

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 22. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Lábbadozom, de, mert rendkivül elgyengültem a szobát kel őriznem 

folyvást. Nagyszerű hülésem volt! Minthogy az írás nem fárasztó munka: 

szerencsére legalább evvel foglalkozhatom. Írok hát Dec. 24ről kelt szíves 

soraidra. –  

Hogy meg nem látogattál, annak nem annyira én, mint te vallottad kárát: Én 

örvendettem volna, ha láthattalak volna viszont: de te nemcsak ennek, hanem 

egyébbnek is örvendhettél volna. Fogadom, hogy több tanulságot vittél volna 

innen haza magaddal, mint azon kiállításokról, a hol megfordultál, költöttél, időztél.278 

Itt ugyszólván mit sem kellett volna költened s az idő, melyet itt töltendettél 

nem lett volna kárba veszett idő. Kitudja, jövő évre kedvez-e az ég kertemnek 

s birok-e neked fölmutatni annyi különféle szép gyümölcsöt, mint az idén 

mutathattam volna. –  

Már most csak arra kérlek, hogy, ha jőni fogsz, legfölebb Dömötört hozd 

el magaddal s ne hozz schleppet279, mely gátoljon itt időzésedben. (Mert 

inkább ne is jőjj, ha legalább két-három napot nem akarsz itt tölteni. Én nem 

örvendenék annak a rövidke „Staats-visit”-nek, a mint a német mondja. Én 

megakarom neked mutatni minden kincsemet: erre pedig nem elég nehány 

óra, sőt egy-két nap is kevés. Ha sokan jönnének egyszerre, – habár helyet 

tudnék is adni, – aligha bírnál itt egy napnál tovább időzni. Társaid arra alig 

vállalkoznának, hogy soká időzzenek. Aztán meg kérdés: telnék-e kedvök 

abban, a miben tudom, hogy neked bizonyosan kedved telnék. Rándulj át 

magad tavasszal! nyáron, őszön töbször is. Ez lesz a legjobb. Még egyszer 

mondom, hogy nem fogod megbánni. – Az általad Bécsben látott Davy (s nem 

Beurré Davis körte valósággal nem más mint az „Erdei vajoncz”. Az előbbi 

név csak hasonneve ez utóbbinak. – A küldött „Daru” almáknak rendkívül 

megörvendettem. Nagyon köszönöm, hogy küldötted őket. Én nagyon 

hiszem, hogy ez tőzsgyökeres magyar faj lesz. A rózsaalmák családába 

tartozik okvetlenül: de a könyveimben leírt rózsaalmáktól nagyon különbözik. 

                                              

 
278 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet megtalálható SZABÓ 1995-a. 50. p.  
279 Schleppe = (ruhán) uszály, (átvitt értelemben gúnyosan) kíséret. Itt ez utóbbi értendő.  
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Egyedül a németek „Tiefblűte” nevű almájának leírása látszik egy kevéssé 

ráilleni a Daru almára: de husának szine s fájának vegetatiója elüt a „Daru” 

almájétól. Nálam meg van ez a német faj: de még nem termett. 

Hogy a „Daru” alma valóban magyar faj lesz onnét gyanítom, mert mint 

írod, többféle változványa is van. Ez csak régiségét mutatja a fajnak: mert az 

áll, hogy a hol egy bizonyos faj rég időktől óta el van terjedve, az ott magvai 

után többféle változványban elő szokott fordulni. Igy pl. a kecskeméti pogácsa 

almának is vannak változványai, melyek egészen magukon hordják az 

ősgyümölcs typusát, de érés időre nézve rendkívül különböznek. 

Hogy a „Daru” alma magyar faj lesz; gyanítom abból is, hogy Huszti280 a 

Sóvári almát is Daru almának ismerte fel. Ez a Sóvári alma pedig külföldön 

aligha ismeretes. Csak hazánkban bukkan elő neve egyegy catalogban. Én még 

leírását sehol sem bírtam megtalálni s igy noha nálam is van Sóvári név alatt 

egy faj (mely azomban még nem termett, bajosan tudnám megmondhatni, 

hogy milyen hát az a valódi Sóvári alma. Elég az hozzá, hogy ez is magyar faj, 

a Daru alma sem látszik egyébbnek. Ennélfogva nagyon szépen megkérnélek, 

hogy hozatnál vagy ojtóvesszőt vagy egyegy ojtványt Huszti Sóvárijából is 

aztán a debreczeni faiskolából is. Már a vegetátióról képes leszel fölismerni: 

valljon a ti Daru almátok csakugyan Sóvári alma-e? Ez utóbbi név régibbnek 

és helyesebbnek is látszik mint a „Daru” elnevezés föltéve, hogy Sóváron 

valósággal el van szintén terjedve a daru alma. Én a Daru almát a világszerte 

való elterjesztésre nagyon méltónak találom s ha kisüthetjük azonosságát a 

Sóvári almával, azonnal megismertetem a külföldel, a mint megismertettem 

már ez előtt a Sikulai almát és Muskotály beszterczei szilvát a francziákkal (az 

előbbit „Pomme de Sikula” az utóbbit „Quetsche müsqué de Hongrie” név 

alatt) legujabban pedig terjedelmes leírását közlöm a „Revue de 

l’arboriculture” -ben (=Fatenyésztési Szemle) a Kecskeméti téli pogácsa 

almának. Ad vocem281 pogácsa alma, a mit te hozzám küldöttél, valódi 

kecskeméti téli pogácsa alma. A Török-bálint (=Rother Stettiner) szintén valódi 

volt, a melyet küldöttél. Hihetőleg árnyas oldalon termett a példány, melyet 

küldöttél, mert nem volt meg a Törökbálint élénk pirossága; de azért husa, íze 

teljesen bizonyítá valódiságát. –  

Kérlek, ha én elfeledném is ujra kérni, légy szíves nekem egy pár galyat 

(többre épen nincs szükségem), mihelyt rá érsz, egy kevés szalmába 

begöngyölve, küldeni nekem a te „Daru” almádról. Aztán, ha ojtó vesszőre 

neked, vagy Dömötörnek szükségtek lesz: kérlek tudassátok minél előbb, 

hogy idejében elküldhessem; mert később a sok teendő végett, mely rám vár, 

nem volnék képes óhajtásotokat ugy teljesíteni, a mint én szeretném. –  

Az „Erd. Gazda” uj, illetőleg, a valódi szerkesztője Gamauf,282 igen 

szépen kér megint, hogy írjak lapjokba. Küldök neki néhány föltételt, mit, ha 

                                              

 
280 A név mellé tett jellel a margóra írva: „Békés városi kertész”. Huszty József Békés város 
veterán kertésze.  
281 Ad vocem (latin) = erről jut eszembe (szó szerint: „a szóhoz” kapcsolódva).  
282 Gamauf Vilmos (1843 – Bécs, 1893), 1871-től a kolozsmonostori gazdasági intézet tanára s az 
erdélyi gazdasági egyesület titkára, az „Erdélyi Gazda”  szerkesztője. 
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hajlandó lesz elfogadni, – megint csak rászánom magam, hogy írok a ma 

lapban. Sporzon Pál283 a Keszthelyi gazd. Tanintézet igazgatója szintén ad ki 

egy kis gazdasági lapot „Gyakorlati Mezőgazda”284 czim alatt (előfiz. ár egész 

évre 4 ft.). A napokban nekem tisztelet példányt indított utnak: tehát oda is 

fogok majd írni, ha egészségem kedvez. 

 

Sok jót! neked és kedves családodnak, 

      igaz barátod  

 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

1874. február 28. D-12. számú levél 
 

Mező Tur, 1874. Febr. 28. 

 

Kedves Barátom! 

 

Január 22-én kelt szíves soraidra csak most válaszolok. Örülök szívemben, hogy 

jobban lettél ’s reménylem, hogy azólta helyrejött egészséged. Az elmult telet én és 

családom minden betegség nélkül huztuk át. Majdnem egyedüli szórakozásom a’ 

társas vadászat vólt, rendeztünk hajtó ’s kör vadászatokat, ’s elejtettünk körülbelül 

500 nyulat. Mégis elrágták a’ nyulak az ősszel a’ Körös  mellett fekvő laposra ültetett 

600 nyárfámat. Kertünkben kárt nem tett, mert a’ vadászati tilalmat olly formán 

tartottuk fel, hogy felszabadítottuk mindenki számára vadászni. 

A’ társas vadászatokon, daczára annak, hogy meglehetősen elhíztam, engemet 

választottak rendezőnek, vezérnek, ’s talán azon mozgást igénylő hivatalnak 

köszönhetem friss egészségemet. 

A’ testnek vólt tehát elfoglaltatása, teendője, de hát a’ léleknek? annak nem vólt 

annyi, mennyit kívánt vólna, mert olvasni gyümölcsészeti munkákat szerettem vólna, 

a’mi – bár számos munkákból álló – Cassinói könyvtárunkba nincs, a’ kezemhez kapott 

                                              

 
283 Sporzon Pál, idősebb (Galgóc,  Nyitra vm. ma Hlohovec, Szlovákia, 1831. január 12. – 
Magyaróvár, 1917. március 25.), a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgatója 1867 és 1874 
között. Itt jelentette meg a „Gyakorlati Mezőgazda” című szakmai lapot. 1874 és 1890 között az 
akadémiai rangra emelt magyaróvári intézethez helyezték át a mezőgazdasági üzemtan és 
erdészettan tanszékre. 1890-ben nyugalomba ment. 
284 A Gyakorlati Mezőgazda, gazdasági lap. Megjelent 1872–1874 között Keszthelyen, 1874–1888 
között Magyaróváron, 1882-ig havonta háromszor, majd hetente. 1872–1888-ig Sporzon Pál 
szerkesztette, később Kovácsy Béla. A gazdasági akadémiák tudományos fóruma volt. 
Munkatársai akadémiai tanárok, élvonalbeli szakemberek. Szakcikkei közérthetően s 
ugyanakkor tudományos színvonalon a legkorszerűbb ismereteket nyújtották. Tartalma: a 
mezőgazdaság minden ágára kiterjedő szakcikkek, tárca, lapszemle, könyvismertetés, 
közgazdasági hírek, vásári tudósítás, hirdetések, szerkesztői üzenetek. 1894 októberében 
beolvadt a Magyar Gazdák Lapjába, de 1900-ban (mint a Magyar Gazda utódlapja) újraindult 
1908-ig. 
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nehány gyümölcsészeti munkákat, catalógusokat a’ megelőző két télen már annyiszor 

át olvastam ’s összehasonlítottam, hogy nem találok bennök ujat, a’ kertészeti 

gazdasági lapokba pedig nem írtál sem te, sem mások gyümölcs ismertetéseket a’mit 

szeretnék legjobban olvasni. Kérdem tehát tőlled, hogy a’ mult évi sikerült gyümölcs 

termésed utáni ismereteidet hol, mikor teszed mások számára is tanulmány tárgyává? 

Hiszen e’ szűk keretű lapokban talán hellyet sem adnak eleget néked, vagy leírásodnak! 

Most elmondok némelly észrevételeket, te jobban tudod hellyesek é vagy sem? 

Az Edel Crassán és Bordeauxi herczegnő nem egy ugyanazon faj-e? Láttam a’ Tirolok 

nemes borsdorfi /:masanszki:/ almájokat, és éppen ugy nézett ki, mint a’ nállunk 

már termesztett s Erdélyből származott Batulen. Hasonlítsd össze ezeket. 

Most halj egy okoskodást: Sok jeles gyümölcs gyökérről szaporítható, mint a’ 

beszterczei szilva, borízű alma, s.at. át kellene ezen tulajdonságokat vinni más nemes 

gyümölcsökre is, tudni illik minden tájéknak kedvencz gyümölcseire, de hogy? 

gyökérbe ójtva, midőn a’ szemes rész felszabadul, azaz magából is gyökereket ereszt, el 

kellene vágni belőlle a’ vad részt, ’s újra kiültetni, ezen fának gyökerei később ha 

vastagodnak és megsértetnek, gyökhajtásokat hoznak, így egy illyen fa gyökerei után a’ 

hanyag emberek kertjébe magától is soká fentarthatná magát, és bár eleinte munkát 

igényelne, de azután nem kellene nemesítni, csak ültetni a’ hajtásokat. Vagy ha 

dugványozás által gyökérhez lehetne jutni? az is megtenné ezt. Lásd barátom illyen 

gondolatok jönnek azon gyümölcsészet kedvellő agyába, a’ki nem olvashat külföldi 

műveket, ’s így zárva van előtte a’ tudás fája. 

Olvasom a’ lapokból, hogy a’ keszthelyi gazdasági intézettől meg akarják vonni 

az állami segélyt, így talán a’ Belke Tivadar ur által kezdeményezett hiteles faiskola is 

elpusztulhat, nem aggodalom, de valódi dühös harag tölt el illyenek után. Milliókat 

lopnak magok ’s más idegenek számára, a’ haza felvirágzására valóban jótékonyan ható 

intézetektől megvonnak nehány ezer frt. segélyt, melly összeggel ha őket próbálnák 

megvesztegetni, kicsiségük miatt el se fogadnák. El kell jönni a’ számadás napjának 

okvetetlen. Demokraticus érzelmű ember vagyok, de képesebb vólnék eltűrni egy 

Absolut, de becsületes kormányt. 

Glocker urtól vagy 3 ember számára rendeltem ojtványokat, ’s írja, hogy kiüríti 

faiskoláját, honnan szállítom ezután mint ügynök a’ fácskákat? te nem adhatsz, talán 

Forstinger ur jó fog lenni? ird meg. Igaz, Forstinger urtól a’ Bécsbe látott őszi 

baraczkok után rendeltem nehány őszibaraczk fát, mint Vénus emlő, Bellevitry, 

Admirable Jaune, Bécsbe azon felfedezésre jutottam, hogy a’ Debreczeni Egylet sem 

valódiakat ad ki, nem szándékosan, de mert ők mástól ollyat kaptak és nem vólt idejük 

mint néked észlelésre. Így a’ Debreczenből hozott Vénusz emlő termett nállam bár 

kitűnő, de nem valódi gyümölcsöt, mert a’ valódinak virágos végén egy íznyi hosszu 

csucsa /:csecse:/ van, mit a’ Belgáknál is láttam. 

Itt küldök kívánságod szerint két rendbeli Daru alma óltó gajjacskát, mellyek 

bár észleléseim szerint egyforma növényzetűek, de mégis az eggyik hosszabb 

gyümölcsöt hoz így leánycsecsű Daru almának is hívják. Huszti Jósef urtól és 

Debreczenből neked kell összehasonlítás végett a’ Sóvári almákat meghozni, a’ te 

tudományod ’s figyelmed kell ezek összehasonlítására. Ha élünk, fogok küldeni még itt 

Turon elterjedt gyümölcsöt az ősszel, hát ha ujra akadna valami általad nem ismert 
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hazai ős gyümölcs. A’ Daru almáról itt annyit mondhatok, hogy a’ köznép az almafa 

ójtványokat csak ugy veszi meg szívesen, ha Daru almafa az. 

Bécsbe különbféle nemzetek kiállításából a’ következő körte díszfajokat szeretném 

megszerezni. Diel, Colmar Arenberg, Clairgeaux , Doyenne Gris, Colabasse 

Tugard, Grote Mogul, Medaille d’Or, Dorothea Nouvelle. Kérlek, ha ezekből 

van, küldj számomra gajjacskákat, valamint a’ Sikulai és Karika almákból285 is, ugy 

két korai és 4 más legnagyobb bogyójú, veres és fekete cseresznyéket. Szeretnék még 

nehány szépség, nagyság által kitünő alma fajokat, rövid törzsre nevelendőket tőlled 

bírni. 

Tájékoztatásul ide írom a’ tőlled már meg kapott és nállam 

megfogamzott fajokat. 

 

Souvenir de Congres Douillard Alexandrine 

Vilmos Bordeauxi herczegnő 

Angoulemei herczegnő Sterckman vajoncz 

Triumphe Jodoigne Keveron páratlan ber. 

Marschalek Cour Giffard vajoncz 

Zephirin Gregoire Chaumonteli vadoncz 

Erdei vajoncz Júliusi Esperes 

Csíkos Armin Császárkörte valódi 

Ananas de Courtrai Althan piros ringlója 

Angol téli aranypármen Nagy Gobet 

Parkers  

Downton peppin  

 

Így összesen 22 fajt bírok tőlled eddig. Sajnállom, hogy a’ mult évben tőlled 

nem szaporíthattam, hajtószemre nem adtál, alvó szemre pedig nem vált a’ haj fel. 

Feltartom magamnak a’ bátorságot, hogy május végével hajtó szemre való gajjakért is 

megkereslek, nehogy ugy járjak, mint tavaj.  

Most tavasszal is légy olly jó a’ fentebb említettekből küldeni gajjacskát, 

mellőzve a’ már tőlled bírt 22 fajt. 

Pétery Károly barátommal mostanába nem találkoztam, így rólla semmit sem 

írhatok. Hát Csávolszki képviselőnk hogy tetszik? Olvassátok é a lapját? Ugyé ’sákba 

macskát nem árul, kimondja a’mit tud félelem nélkül? 

Olvastam Sármezei és Vertán uraknak a’ honvédek részére tett ajánlataikat, 

örültem néki, kérlek ismeretlen léttemre is add át hazafiui üdvözletemet számokra. 

Ezen levelemet csak Márt. 3-án tettem postára, ma hozván gajjat kertemből. 

Ezek után áldjon meg az Isten, 

      igaz barátod 

       Dörgő Dániel m.k. 286 

 

                                              

 
285 Karika almák = Bereczki javaslatára nevezi Dörgő Dániel a kurtaszárú (Courtpendu) fajtájú 
almákat így. Lásd Királyi kurtaszárú karika alma! 
286 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1910. szeptember 
11. (26. évf. 37. szám) számában megjelent.  
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[Dörgő Dániel egy félbehajtott 254 x 201 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelyen a szabadon hagyott helyre jegyezte fel Bereczki Máté vastag 

ceruzával írt megjegyzését: ”Dörgő Dani Dömötör. Válasz 9/3. 1874.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1874. március 5. B-13. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Mart. 5. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Köszönet a „Daru” alma vesszőkért! aztán különösen szíves soraidért is! 

– Tudod mi apasztaná le leghamarább hájadat? Nem a vadászat!  ne gondold: 

hanem a mire legkevesebbet szeretsz gondolni – a levélírás. Ha hetenként egy 

oly levelet írnál, mint most írtál nekem, bizonyos lehetsz benne, hogy 

megfogyatkoznál térfogatodban! Próbáld meg! kettős nyereséged lesz belőle. 

Beletanulsz az írásba s írhatsz bátran a gazdászati sőt politicai lapokba is, 

aztán nagy örömet szerzesz az által nekem, igaz barátodnak, ki ünnepet ül, 

valahányszor levelet kap tőled. –  

Bár kirágnák tövestől a nyulak valamennyi nyárfádat, főkép, ha ezek 

közel esnek gyümölcsfáidhoz. Féreg szaporító fák azok barátom! – Ha 

használhatatlan lapos, vizes a földed, ültess bele rekettye füzet vagy más 

vesszőiért kosár vagy kaskötésre alkalmas füzet. Ez bizonyára hasznosabb 

beruházásod lesz, mint a szuféreg szaporító fák ültetése. –  

Azt hittem, hogy már meg is írtam neked miszerint az „Erd. Gazda”-val 

kibékültem! Gamauf Vilmos a valóságos szerkesztő készségesen elfogadta 

föltételeimet, melyek alatt az ő felszólítása folytán megigértem, hogy ujra 

hajlandó leszek a lapjába írni. Már írtam is bele egy czikket a „Fák 

terméketlenségéről” s a nyár derekán megkezdem valódiakul fölismert 

gyümölcseimnek folytatólagos ismertetését. 

Minthogy azomban a Keszthelyen megjelenő „Gyakorlati Mezőgazda” 

szerkesztője Sporzon Pál is fölkért a lapjában közreműködésre s dijjazni is 

fogja dolgozataim: már most, minthogy ennek is megígértem, – két lapba is 

írok a gyümölcsfa tenyésztésről s gyümölcseim egy részét ez utóbbi lapban 

szándékozom ismertetni. – Az „Erd. Gazdára tehát bízvást előfizethetsz 

megint: a „Gyakorlati Mezőgazdát” szintén ajánlhatom neked, még pedig 

nemcsak azért, mert én is írok bele; hanem azért is, mert talpra esett kis lap, 

melyet jeles gazdászati író s nem kicsapott ispány (mint milyen Girokuti volt) 

szerkeszt s melylyel bizonyosan meg lészsz elégedve. Előfizetési ára egész 

évre ennek is 4 ft. – Ez utóbbi lapban is jelent már meg 2 czikkem a 

„Faültetésről” s egyik megelőző számban a szerkesztőhöz írt levelem volt 

közölve. 
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A mi kertem s tanulmányaimtól nélkülözhető időm fönmarad; írásra 

fogom szentelni. Csak egészségem legyen, majd telelármázom a 

gyümölcsészettel eme lapok olvasói fülét!! – 

Kétszáz fajjal megint megszaporodik az idén gyűjteményem. A 

legnagyobb contingenst Francziaország adta az idén, még pedig mikép már 

emlitém is, – ingyen.  

Az Edel Crassane (= Nemes Crassanne) hasonló: de nem egyenlő faj a 

Bordeauxi herczegnővel. Mindkét faj termett már nálam . Az utóbbi jobbnak 

mutatta nálam magát, s mint az előbbeni. – A Tiroli Masánszki sem egyenlő a 

Batullen almával. Jobb a Batullen, mint a Tiroli masánszki. 

Nem minden fa bír avval a természettel, hogy gyökeréről megújítsa 

magát. A körte és alma fa csak ritka esetben hajt ki gyökeréről. Ezeket bajos 

volna és nagyon háladatlan munka is, gyöksarjról elszaporítani. A birs, szilva 

és cseresznye félék könnyen elszaporíthatóak így is. Magról is gyakran kap az 

ember az eredeti fajhoz hasonlót: de ezen szaporítási mód is hosszadalmas 

unalmas, s csak ritkán kielégítő. Oly könnyű módjai vannak már az ojtásnak, 

hogy ojtás által gyorsan, biztosan gyönyörködve a legkielégítőbb 

eredményeket tapasztalhatja az, aki a fajokat elszaporítani s föntartani 

komolyan el van határozva.  

Azt szeretnéd te barátom, hogy a mi gyümölcsfáink is olyanok legyenek, mint a 

Banán fa, vagy kenyérfa a meleg égöv alatt, hogy t. i. egyszer életedben ültessed el s ha 

200 évig élsz még akkor is éljen fád, s ha elvénült s kivágatott: akkor is képes 

gyökereiről magát megujítani s az unokákat megkimélni a faültetés fáradalmas (?) 

munkájától. Vége a paradicsomi életnek! Elhegedült annak st. Dávid! Ültetnünk, 

ojtanunk, dolgoznunk kell bizony nekünk folyvást, s jó példával elöljárnunk, hogy 

gyermekeink is hasonlót tegyenek utánunk!! Ez az ember rendeltetése a földön! és nem 

ám! a henyélés s az egyszer véghez vitt munka után mindjárt az örökös pihenés, 

heverés, poshadás és semmit nem tevés! 

Boldogembernek287 a földön csak azt nevezhetjük, a ki a munkában talál élvet, 

gyönyört: a munkában, melylyel helyrepótolhatjuk azt, a mit a természet tőlünk 

megtagadott; a munkában, mely egyedül képes nemes és nagy dolgokat teremteni:288 

tehát ne törd eszed többé a körte és alma fáknak gyöksarjak által való 

elszaporításán. Mi haszon van abból is hogy a szilvafa gyökereiről 

elszaporítható?! A ki magára hagyja a kihajtott gyöksarjakat kertében; egyszer 

csak azon veszi észre, hogy úgy elszaporodnak azok, hogy egymástól nem 

férve, mielőtt teremhetnének, egymást ölik meg. Ezek folytonos irtása pedig 

épen nem csekélyebb fáradságba kerül, mint kerülne a gyöksarjak 

kibocsátására nem hajlandó alanyra tett vagy teendő ojtás és az ily ojtásról 

nevelt fák elültetése. –  

Glocker tudtommal csak az alma és körtefák szaporításával akar 

fölhagyni: de nem ám az őszibaraczk, cseresznye, megygy és szilvák 

szaporításával. Forstingerst tisztelem: de ismeretlen ember levén a külföldi 

                                              

 
287 Tollhibával Bereczki a szót „boldogembember”-nek írta. 
288 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet megtalálható SZABÓ 1995-a. 50. p.  
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gyümölcsészek közt és gyümölcsészet irodalmában, róla se jót, se roszat nem 

mondhatok neked. – Ott van Belke! mert én nem hiszem, minden alávalósága 

mellett is a mostani országgyűlésnek, hogy annyira lesülylyedt volna benne 

minden jó iránti érzelem, hogy a Keszthelyi gazd. tanintézet eltörlésébe bele 

egyezhessék! Aztán ott lesz helyetekben Nagy Zsiga,289 a ki tőlem, minden 

nemes gyümölcsfajt (a valóban nemes fajokat értem!) apródonkint meg fog 

kapni s hiszem, faiskolája hitelének érdekében hitelesen is el is fog szaporítani 

és terjeszteni. Ő tőle vegyetek ojtványokat! 

A grote vagy inkább grosze Mogul nem más, mint a Német téli 

Muskotály körte; haszontalan dísz gyümölcs, parasztnak való; nem tartottam 

érdemesnek meghozatni a többi körte fajok közül, melyeket leveledben 

fölemlegetél s melyek nálam már megvannak, csak azon fajokról küldök még 

ezuttal vesszőt, melyek már nálam termettek, vagy melyek valódiságában 

okaim vannak bízni. – Ajánlom a küldendő fajok lelkiismeretes megőrzését. 

Azok nemcsak, hogy határozottan valódiak, de kitünő, hozzánk is való (azaz 

hogy alföldi körülményeinkhez is illő) gyümölcsfajok. – 

No de fáradt vagyok. Most már csak este írhatok. Napközben isten szent 

templomában, a szabad ég alatt vagyok elfoglalva. 

Eleget írtam már, úgy hiszem, különben is: tehát? Az én jó istenem 

áldjon meg kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

       

igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1874. május 17. D-13. számú levél 
 

Mező Tur, 1874. Május 17. 

 

Kedves Barátom! 

 

Bizony csunya ember vagyok, hogy olly rég ólta nem írtam hozzád levelet, de ezt 

ne tulajdonítsd bennem irántad való figyelmetlenségnek, mert mártius hóban küldött 

kedves soraid, 29 faj ójtó gajjad meg kapása ólta őszintén meg vallom, hogy vélled 

                                              

 
289 Nagy Zsigmond (Zsiga), vecsei. (?–1895. június 3.) 1867–1873-ig református lelkész 
Szentleányfalván (Arad vm.), majd 1874. november 1-től az Orosháza melletti Bánfalván. A 
bánfalvi (1901-től Gádoros) református vallásúak 1858-ban önállósodtak (korábban Szenteshez 
tartoztak) és vallásuk gyakorlására szerveztek egy lelkész-tanítói állást, aki az istentiszteleteket 
egy lakóházban tartotta. A reformátusok igen kis száma miatt valóban nehéz anyagi 
körülmények között élhetett Nagy Zsigmond lelkész-tanító 1875-ben. Ő volt az itteni faiskola és 
méhész egylet alapítója. Mezőgazdasági szakcikkei a Kerti Gazdaságban; az Alföldben; a 
Földmívelési Érdekeinkben; a Magyar Gazdában és a Kertész Gazdában jelentek meg, melyek 
részletes adatait lásd SZINNYEI! 
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foglalkoztam legtöbbet. Ójtó gajjaid lázban tartottak és tartanak. Majd a’ Márciusi 

zivataroktóli félelem, hogy nem bírtam ojtani, ojtó gajjak eltartása, elojtása, kióldása, 

rügy fakadásokat látni, azután a’ fagytóli féltése, most a’ hernyóktóli megóvása ébren 

tartott, minden második nap megnézem őket: Képzelheted tehát, hogy két hó ólta 

mennyiszer emlékezhettem reád. Most miután minden gajjacskádból 2 v. 3 csemetét 

látok fakadni, ’s részben buján hajtani, minden elemi csapásoktól eddig megóva, sikert 

látva kétszeresen mondhatok köszönetet szíves küldeményedért. Most már az 1872-

tőbe küldött szemző vesszeiddel 50 faj gyümölcs fajt birok tőlled, mellyekkel – az almák 

kivételével – gazdagnak tartom kertemet. Az Angoulemei herczegnő és a’ nagy 

Gobet termést is hoztak, bár kicsin 2 éves csemetékbe ójtattak. A’ tőlled nyert faj 

gyümölcsfák az élvezet mellett nagy tanulmányban is részesítnek engemet, ugyan is 

1871 olta Bátorkesziből,290 Tótfaluból,291 Debreczenből,292 Rákospalotáról,293 

Vedrődről,294  és Enyingről295 mintegy 150 állítólagos fajt birok, a’ tieiddel kezdem 

őket apróra összehasonlítani, így a’ rügyek, gajjak, a’ levélzet szemlélete által 

méjebben hatolok a’ fák ismeretébe, ’s meglátom, hogy mellyik telep hiteles. Bátorkeszi 

egészen elesett, sajnállom, hogy Debreczen is nem hiteles forrásból merített, így a’ 

Debreczenből kapott Clairgeau nem valódi, reá ojtottam a’ tiedből egy ágára, a’ tied 

pirossas gajju a’ Debreczeni zöldes sárga, majd meg látom a’ levélzetét. Hanem a’ 

Debreczeni Esperes ezüstös, egy a’ te Júliusi espereseddel , mind kettő őszi baraczk 

levélzetű. Málnai ur fáinak nagyobbrésze hiteles, de gyenge, törsű, fele elszárad. A’ 

Lukácsi ur Koninck vajoncza sem igazi. Csemege szőllőiből 10 közzül 2-tő jó. Vedrődi 

fák majd mind elszáradtak. Jó lélekkel csak Glocker urat merném ajánlani. Lásd, 

mijen ismeretekre ’s bírálatra képesítnek fácskáid? Hát még ezután? Egy levelembe 

leírtam egy Turon termett Klauzál kertből nyert csemete gyümölcsét, ezt határozottan 

mondhatom gajjaid összehasonlítása után, hogy Nemes Crassan, de első gyümölcse 

volt. 

Leírom egyébb tapasztalataimat is. A’ mult héten kertembe egy almafa alatt egy 

sárga czinkét láttam élettelenül. Felvettem ’s még meleg vólt. Visgáltam halála okát, ’s 

a’ nyakán egy kukoricza szem nagyságú szennyesfakó színű poloskát találtam, de mely 

mind a’ házi, mind más eddig látottaktól külömbözött, még vér sem vólt benne, nem 

lehetett nagyobb egy jó köles szemnél, és mégis megölhetett egy hasznos madarat. Oda 

adtam mind a’ bogarat, mind a’ madarat egy bogár gyűjtőnek. Már látom, hogy a’ 

kertésztnek a’ madarakat és bogarakat is kell tanulmányozni. A’ fekete légy296 itt most 

                                              

 
290 Kovács (Kováts) József (1807–1888) református lelkész, gyümölcsnemesítő faiskolájából. 
291 Málnay [Málnai] Ignác, dr. (1811–1884) orvosdoktor és földbirtokos  faiskolájából. 
292 A Debreceni Kertészeti Egylet faiskolájából. 
293 Lukácsy Sándor (1815–1880) kertész, pomológus, író rákospalotai telepéről. 
294 Forstinger János főkertésztől, a Zichyek vedrődi (Ma Voderady, Szlovákia) uradalmában.  
295 Glocker Károly (1809–1879) kertész enyingi faiskolájából. 
296 Európai cseresznyelégy (Rhagoletis cerasi). A legismertebb cseresznye kártevő. 
Magyarország minden részén előfordul, és jelentős károkat okoz. A fertőzöttség mértéke akár 
az 50-100%-ot is elérheti. Egynemzedékes kártevő, a talajban, báb alakban telel. A rajzás április 
közepén kezdődik (12 Celsius fokos talajhőmérsékletnél) és nyár végéig eltarthat. Csak azok a 
bábok alakulnak át, melyek 0 Celsius fok alatt teleltek. A fagypont felett telelt bábok két telet is 
a talajban töltenek. A nőstény a petéket egyesével rakja a gyümölcsökbe, majd kémiai anyaggal 
(feromonnal) megjelöli, így egy gyümölcsben csak egy nyüvet találunk (ritkán kettőt). A nyüvek 
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javában rajzik, sok van, de nem succedál297 neki az idő, hideg szél és eső elveri őket; azt 

hittem eddig, hogy az csak a’ kertek réme, ’s tegnap győződtem meg kint jártomba a’ 

kertektől fél mértföldnyire -– hol fa nincs – csak gyep – ott és nagy mennyiségben is 

van. Hát ott mibe tojik? hol kél ki a’ kukaczcza? hol nincs szilva és körte? Eddig 

pusztítottam különösen a’ sárga potrohu tojóját, melly különösen a’ bujt hajtású 

spanyol meggyek gyenge ragadós leveleit szerette nyalni, ’s ott melegbe meg haggya 

magát fogatni. Itt nállunk meglehetős sok pókhernyó298 van a’ gondatlan emberek fáját, 

különösen a’ szilva fákat okvetetlen lekoppasztja és behálozza, így a’ jövő évi termést 

is tönkre teszi, eddig én ennek fészkét fel nem fedezhettem, ’s nem tudtam pusztítni. 

Azt is hittem, hogy felül mulja az emberi erőt elpusztítása, pedig az sem ollyan 

nehéz, csak idejébe kell pusztítását kezdeni, míg az első pár levélen van, ’s nem 

vándorolt tovább. Egy fáról teszem 50 csapatot leveszünk kezdetbe, ha elmulasztjuk, 

tovább vándorol, 50 telep hellyen csinál 500-at, végre az egész fát beköti. Azt hisszük, 

hogy 1000 csapat is van rajta, pedig csak az eredeti 50 csapat van rajta. Tehát mihelyt 

látható pusztítni kell, így kétszeri sorba vevés után, ha egészen ki nem pusztíthatjuk 

is, fáinkat megmenthetjük a’ megkoppasztástól. Midőn a’ bábok kikelnek, az esteli 

tüzelést megkísértem. Szomszédjaim kezdenek reám halgatni, és ugy cselekedni. A’ 

verebeknek – más éneklő madarak hiányába – nagy pártfogójuk lettem, van kunyhóm 

jukaiba vagy 20 pár. Részben nékik köszönhetem nagy almaterméseimet, különösen, 

hogy nincs az almákban féreg. - Még most is van néhány Daru és pogácsa almám. 

Óhajtanám tudni, hogy a madaraknak millyen alaku ’s nagyságu fészkelő hellyeket 

csinálnak deszkából más országokban? Ha olvastál rólla, írd meg, alkalmazni 

szeretném, különösen a’ kertem északi oldalán levő 14 öl magas nagy, dus lombu 

nyárfákon, hol ugy a’ szél, mint a’ ragadozó madaraktól fedezve vannak. Az én fekete 

nyárfáimba egyáltalában nem találok szut. Sokat elmondtam a’mit te jobban, 

részletesebben tudsz; de azért jól esik – mint saját tapasztalataimat nálad bizalmasan 

elfecsegni. A’ verebeknek a’ cseresznyefátóli elriasztását következőleg eszközlöm; 

czérnára fekete tollat és tojáshajat, ’s nehány őszi fokhagymát zöld száránál fogva 

felaggatok, mellyek ott kiszáradva, a’ cseresznyével leszedendők, használhatók. 

Most pedig intézek hozzád nehány kérdést, melly tapasztalatomon kívül van, ’s 

szeretném tudni. Van néhány vadmeggyre koraiakra ojtott cseresznyém és spanyol 

meggy fácskám, miután a’ törs nem vastagszik a’ nemes ág szenved.Szabad é a’ törset 

kigombolni és mikor? A’ Mückebergi nagy cseresznyéd olly vitorla nagyságu széles 

leveleket hoz, hogy annak nem vékony párosítással összeragasztott gajj, de árbocz kell. 

Szabad é rólla nehány levelet levenni vagy millyen hosszuságban kell a’ nemes hajtást 

vissza csípni, hogy a’ szél ne törje? A’ Mückebergi nagy cseresznye gajjad olly vastag 

és nagy bélű vólt, hogy csak 2 vad cseresznyegajjat találtam párosításra vélle össze 

illőt, meg próbáltam lapozni, levágtam 2 éves vadhajtásról egy kis hajat fástól a’ 

cseresznye nemes ágról nyári szemzésnél használt nagyságban egy szemet, - és bár 

gondolkoztak vagy 6 hétig, de most már meg mozdultak, valamint egy marienhöhei 

                                                                                                                   

 
10-12 napig fejlődnek, majd a földre esve sekély mélységben (kb 5-10 cm) bebábozódnak és 
áttelelnek. 
297 succedo (latin) – alávet, állít, enged, engedelmeskedik, sikerül, beüt és több jelentése között a 
magyar köznyelvben „szukcedál” formában használták – sikerül, beüt értelemben. 
298 A Pókhálós almamoly - Yponomeuta (Hyponomeuta) malinellus (Zeller, 1838) hernyója. 
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nyergezés is. A’ cseresznyének – daczára, hogy élvezése rövid ideig tart és pénzt nem 

ád, mégis bolondja vagyok, talán azért, hogy nem eszi a’ hernyó és hamar meg lehet 

gusztálni a termésit. Egy ölnyi magas vad fába vígan hajt a’ mückebergi, marienhöhei 

és Hedelfingeni, oda nem adnám semmi árért, alig várom a’ két első ismertetését tőlled. 

Szeretném tőlled nemcsak levélbe, de valamellyik lapba leírva olvasni: hogy 

millyen hellyiség leg czélszerűbb a’ téli gyümölcs nagybanni eltartására? Melly helly 

elő állítása ólcsó és czélirányos legyen, mellyben a’ gyümölcs se ne fonnyadjon, se ne 

rothadjon, se meg ne faggyon? ’s ne kelljen padlásról pinczébe, kamrába spaiszba299 

hurczolni, törni, hanem teleljen ott, hova teszik, mert csak 20 véka gyümölcs 

költözgetése is dolgot ád. Én erről így gondolkozom: ásatok 3 láb mélységű gödröt, 

befedem fával, náddal ’s annyi földet hányatok reá, hogy fagymentes legyen. 

Kisasszonynap300 körül elkészítem, hogy kiszellőzzön, deszka poczkokkal ellátom. De 

vajjon kell é rajta szelelőjuk? Meg fogom ezen kívül próbálni, ha nagy alma termésem 

lessz egy láb méllységű és szélességű árkot ásatni, alól falevél, azután egy sor alma, 

felül vékony fa levél, azután föld sirhalom formára, hogy a’ víz bele ne fojjon. De ezt 

csak Daru v. pogácsa almával, tavaszi nyitáskor 5 Daru almát – mint egy dió zöld 

hajával olly nagyságút – fordított fel a kapa, ép vólt és eleven mint a’ hónapos retek, ha 

ugy el mert ott kullogni301 egész télen, lássuk mit tessz akkor, ha mi takarjuk el. 

Szeretném végre tőlled lapokba is olvasni: azon őszibaraczkok leírását ’s 

megnevezését, mellyek tulajdonságaikat magjaik vetése által is épen megtartják. Ha 

netalán e’ részben kevés volna a’ tapasztalásod, ott van nagyszerű külföldi 

gyümölcsészeti könytárad, hivatkozz reá ’s közöld magyarul. 

Venio nunc ad fortissimum.302 Hivatásod, a’mint már többször elmondtam, a’ 

valódi gyümölcsfajokat, mellyek hazánk különösen az alföldi róna talajához legjobban 

alkalmazkodnak, ugy eggyesek - mint különösen alakulandó /:Nagy Jósef:/303 faiskolák 

és községieknél is elterjeszteni. Ismereteidet másokkal is közölni, ezt eggyik másik 

lapban teszed is, ez kevés az üdvösségre. Meghalunk, azok a’ lapokba megjelent czikkek 

                                              

 
299 spájz (német eredetű) – éléskamra 19. századi magyar írásmódja. 
300 Kisasszonynap = szeptember 8. 
301 kullogni = leverten, ernyedten, esetleg másoktól elmaradva, nehézkesen, lassan menni. 
(Magyar nyelv értelmező szótára. IV. kötet Bp., 1961. 497. p.  
302 Venio nunc ad fortissimum = Most pedig rátérek a legfontosabb dologra. 
303 Nagy József, mezőeörsi (1824-1904) földbirtokos, ügyvéd. A nemes Nagy család a Győr 
megyei Mezőörsről került Mezőtúrra 1736-ban. Nagyatyja orvos (borbély) volt, ezért  egy 
időben a „B. Nagy” nevet is használták. Mezőtúron született. Alsó- és középfokú iskoláit is itt 
végezte el kiváló eredménnyel. 1843-ban a kecskeméti református főiskolán folytatta 
tanulmányait. Jókai Mórhoz meleg barátság fűzte Kecskeméten, ennek bizonysága az az arckép, 
amit a festőnek készülő Jókai festett Nagy Józsefről. 1844-45. években a késmárki főiskolán 
fejezte be jogi tanulmányait kitűnő eredménnyel. Az ügyvédi vizsgát 1847-ben tette le, ezután a 
mezőtúri református egyház szolgálatába állt. Az 1848-49-es szabadságharcot mint nemzetőr 
főhadnagy küzdötte végig. A kitűnő ügyvédi diploma ellenére sem folytatta a jogi pályát. A 
föld, a természet szeretete a mezőgazdaság irányába terelte. Több ízben felajánlották neki a 
polgármesterséget, amit soha nem fogadott el, de városa közügyeinek intézéséből mindig 
kivette a részét. Városi és megyei képviselő, presbiter, az 1863, 1876, 1885. években az egyház 
főgondnokává választották, 1898-tól örökös főgondnoki címet kapott. A gimnázium javára 
többször nagy értékű alapítványt tett. Az 1896-ban átadott újvárosi templom felépítése is az ő, 
és felesége – Várady Emilia – áldozatkészségét dicsérik. Az 1870-es években földbirtokán 
gyümölcsös kertet létesített, és a gyümölcsfákat – Dörgő Dániel közvetítésével – Glocker 
Károlytól szerezte be.– Irodalom: MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 112-113. p. 



LEVELEZÉS 
 
 

124 
 

szétszóródva megsemmisülnek vagy czélszerűen későbben nem használtathatnak, 

kertünk avatatlan kezekbe kerül, kik nem hogy a’ faj nevét, de a’ fát sem fogják 

fentartani. 

Kedves Barátom, te egész életedet - szeretett hazánk bóldogítása szempontjából – 

a’ gyümölcsészetnek szentelted; tapasztalataid ’s leírásaid hitelessége országszerte 

okvetetlen el fog ismertetni. Légy tehát ollyan jó: alkoss egy müvet, melly nem fog 

elmulni. Eddig szerzett tapasztalataid, gyümölcs ismertetéseid - ha eddig nem tetted - 

tartsd kéziratban olly rendel, hogy az önálló kötetben is kiadható legyen. Ennek ugyan 

még nincs itt az ideje, mert ismereteidnek most vagy és leszel a’ dandárjába, de azért 

tartsd rendbe az eddigieket, csatold hozzá a’ jövőket. Ha az Isten még számos évekig 

meg tart, a’ kiadással várjunk, ebben az esetben, ha vagy 1000 fajra szaporodik; 

megveszi vagy valamelly könyvárus vagy fedezi a’ kiadási költséget egy némelly 

jóbarátaid. Ha pedig időközbe meghalnál, hagyd rendben tartott irományaidat ollyan 

emberre, kiről meg vagy győződve, hogy azt ki fogja nyomatni. Ez nékem – hiszem 

több ismerőseidnek is - határozott kívánsága. Jól ismerlek, hogy nem vagy becsvágyó, 

de nevednek, a’ haza felvirágzásához olly nagy mértékben hozzájáruló eddigi ’s ezutáni 

működésednek állandó emlék kell. Ehhez én gyenge erőmmel hozzájárulok annyiban, 

hogy a’ nállam meglévő gyümölcs fajaidat míg élek pontosan névleg is meg tartom, ’s 

részben eltérő talajamonni fejlődését számodra aztán ottan megírom. 

Aprill 29-én és 30-án itt is nagy fagy vólt. A’ Turi szöllős kertekbe a’ gyümölcs 

termést majd mindenütt – a’ mi csapat kertünk kivételével – elseperte.Nállam a’ 

szőllőbe 1/10-ed kárt okozott, a’ sárga kajszi nagyobb része lehullott, de a’ pirossas itt 

nagyobb mértékbe elterjedt kajszi mind megmaradt, meggy és cseresznye van még 

elég, csak némelly tavaj ültetett buja és gyenge hajtásunak sárgult meg a’ levele. 

Szilvába pondró van, az kevés lessz, hanem körte – ha ugyan a’ fekete légy bele nem 

tojogatik – a’ sok lessz, ugy alma is sok. A’ fagytól talán azért menekült meg kertem, 

mert a’ hideg levegő áram a’ város felől jött. Nállam még a’ diófa levele se fagyott el, 

másutt egészen fekete lett, ugy a’ határba is mindenütt az akáczfa. Eső határunkba 

még tegnapig csak annyi vólt, hogy 1-2 czol304 méjségre ázott a’ föld meg, de a’ mult 

este ólta most majd délig fojton hidegen esik, csak havazásra ne forduljon, mert szint 

ugy szikrádzik az eső, azt hiszem, hogy már barázda fenékig meg ázék a’ puhább föld, 

de a szikes földekre még sok kell. Búzáink gyengék, gyomosok, de még közép termés 

lehet, tavaszi sok hellyt jó, amit a’ mártiusi hó előtt vetettek a’ késeik részben keltek ki. 

Kukoriczát kezdik a’ puha földekbe kapálni, a’ keményebbekbe ezután kél ki. A’ fekete 

tücskök305 különösen Pusztapón nagyban elszaporodtak, különösen a’hol göröngyös 

vólt a’ föld, ’s árokpartokon hol az ákáczfa 2-3 éves hajtásainak külső gyenge hártyáját 

lerágták. Az apró marhák a’ tücsköktől felhíztak, de nem győzik enni, hanem jött 

                                              

 
304 Czoll = Zoll = hüvelyk, hosszmérték. Általában 1/12 láb, metrikus nagysága 2 – 3 cm között 
változott. 
305 Melanogryllus (Acheta) desertus – Fekete tücsök. Egy nemzedéke van, lárva állapotban 
(utolsó, utolsó előtti stádiumban) telel a talajban. Polifág kártevő, a legkülönbözőbb növényeket 
(zöldségfélék – répa; gyümölcsök – szamóca) károsítja. Száraz időben a répatestet barlangosra 
rágja, aminek következtében rothadás léphet fel másodlagosan. Lásd Növényvédelmi állattan. 
Gyakorlati jegyzet. Készült a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Nappali és 
Kiegészítő Levelező Tagozat hallgatói részére, Kiad. Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Rovartani Tanszék Bp. 2007. 22. p. 
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segítség, halászmadarak, ugynevezett csér, sirály. 2-300 száznyi csapatokban sora 

veszik különösen a’ kukoricza földeket és lelecsapva kapkodják a’ tücsköket, mellyek 

Dömötörnek sok kárt is tettek, és azt hitte rólluk, hogy sáska lessz bellőllök. 

Hát nállatok hogy áll a’ világ? Maradt é gyümölcsöd? Tett é kárt a’ fagy?  

Az Erdélyi gazdát még meg nem hozattam, a’ Dömötörét olvasom, nem érdekel 

engemet egy betűje se, ha csak te nem írsz bele. Mikor kezded már meg gyümölcs 

ismertetésedet? Akkor azonnal fizetek elő. Hány fajt szándékozol az idén ismertetni? 

A’ cseresznyét és kajszit már meg kezdhetnéd, hogy szemző gajjakat is vitethessenek 

mások tőlled? 

Belke urtól a’ Bécsi kiállításon látott csemege szöllő legkitűnőbb fajokból 14 fajt 

megkaptam. 3, 4 szálával részben gyökereztetve, hajtanak. 

A’ vad alanyokból egésszen ki fogytam, nem is ültetek többet, van készletben 

faiskolába 2 v. 300 fácskám, pótolhatom belőllök a’ hiányt, azután ott lessz Nagy 

Siga.306 De azért koránt sem mondtam le az ojtásról, ojtok ezután is, ha ugyan 

nyerhetek tőlled nemes ágakat, de csak próba fákra. Van vagy 15 ismeretlen alma fám 2 

czol vastag és annyi körte fám, ezeken gyakorolhatom nemes gusztámat ’s 

öregbíthetem tapasztalataimat. 

Szívem vágy téged kerted közepében láthatni, ugy könyveidet, mint fácskáidat 

magyarázatod mellett megnézegetni. Nem ígérem ugyan meg, de lehet hogy Junius 

dereka körül kocsin meglátogatlak, melly esetben egy héttel előre tudósítalak. 

Óhajtanék egy legkorábbi sárga baraczkot és egy fehér színűt bírni, ugy 

okvetetlen szükségem lessz néhány dísz almára, mellyet jövő tavasszal koronába 

ójtanék. Miért ez? Nem elszaporítni, hanem czégérnek. Már a’ tavasszal is majd 

minden tőlled kapott körte ágaimat mellyeket lemetszettem, elhordták elójtani. Te 

megváltó, én apostolod. De hiába, ha imponálni akarunk, ollyan czégér kell, mijen 

másnak nincs. 

Családomnak nincs semmi baja, megvagyunk szokott állapotunkba, 

egyszerüségünkbe, hanem nőm terhes, egy pár hétnél tovább bajosan viszi.  

A’ mult hóban itt Turon vólt Csávolszki képviselőnk, Simonyi Ernő és 

Mocsári307 kíséretében. Beszéltek a’ piaczon mind hárman. Elősször Csávolszki előadta 

                                              

 
306 Vecsey Nagy Zsigmond (Zsiga) régies névírásban. 
307 Mocsáry Lajos (Kurtány = Kurtánypuszta, Nógrád vm., Füleki járás, 1826. október 26. – 
Andornak, Borsod vm., mezőkövesdi járás, 1916. január 7.), politikus, középbirtokos, a 19. 
századi függetlenségi politika kiemelkedő alakja. Egyetemi tanulmányait Pesten végezte. A 

forradalom és szabadságharc alatt betegsége miatt külföldi fürdőhelyen (Gräfenberg) 
tartózkodott. 1851-ben feleségül vette Wesselényi Miklós özvegyét. 1861-től mint felirati párti 
képviselő az 1848-as törvények visszaállítását követelte. 1865-ben Tisza Kálmánhoz 
csatlakozott, majd állást foglalt a kiegyezés megkötése ellen. 1867-től 1869-ig Borsod vármegye 
alispánja, később Miskolc országgyűlési követe. 1869-től 1872-ig a balközép párt balszárnyán 
állt. Mint publicista ezekben az években a Deák-párt és Tisza Kálmán pártja közötti fúzió 
megakadályozására irányuló politikát folytatott. A fúzió előtt kilépett a balközépből és jelentős 
szerepet játszott a Függetlenségi Párt megalakulásában, melynek hosszabb ideig elnöke is volt. 
Mocsáry Lajos a perszonálunió híve, az osztrák-magyar közös ügyek ellensége maradt. 
Rokonszenvezett a Monarchiában élő csehek és lengyelek föderatív törekvéseivel, s ezek 
autonomiáját a magyar függetlenség szempontjából szükségesnek tartotta. Követelte az 1868-i 
nemzetiségi törvény végrehajtását, fellépett a magyarosító kormánypolitika ellen. Neve 
szimbóluma lett a magyarság és a volt nemzetiségek megbékülésének. - Főbb művei: A magyar 
társasélet (Pest, 1855); Nemzetiség (Pest,1858); Programm a nemzetiség és a nemzetiségek tárgyában 
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politikai véleményét, vázolta a’ jelen szomoru hejzetet ’s felszólítá választást 

nyilatkozni. Osztják é hitvallását? Ha nem, akkor ő visszavonul a’ Turi 

képviselőségtől, mert meggyőződését még választói véleményéért sem áldozza fel. 

Beszéde csengő hangok, előadása fojékony, kifejezései határozottak, de kíméletlenek, 

sőtt sértők, talán ez lehet oka: hogy Péteri Károly barátunk nem ír lapjába mostanába? 

Azután beszélt Simonyi Ernő. Gyengébb, de népies hangon, mégis a’ 

legelegánsabb parlamenti modorban, mentül több megczáfolhatatlanabb érveket, 

visszaéléseket, okokat hozott elő, azt annál finomabb, sima szavakkal adá elő, mellyek 

földig nyomták az ellent, mellyet visszautasítni sem lehet, mint némelly durva modort. 

Simonyi Ernő ideálképem, nagyszerü ember, ki a’ bűnt felderítni, azt megkorbácsolni 

legjobban tudja. A történelembe csak Catóval hasonlíthatom össze. Igazság, bátorság, 

megvesztegethetlen hazafi érzelem, tudomány ’s at. minden csodálatos módon egyesül 

benne. Mocsáriról nem sokat mondhatnék, félmágnás, daliás, de nem rokonszenves 

alak nékem. 

Na, Kedves Barátom, ha soká késtem a’ levélírással; most ugyan utánna 

pótoltam, nem lehet panaszod a’ rövidség ellen, válaszodat kérdéseimre elvárom. 

 

      Isten vélled, barátod 

       Dörgő Dániel m.k.308  

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 212 mm nagyságú lapra írta levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1874. május 20. B-14. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza, Máj. 20. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Minthogy hosszas hallgatásodért bőkezűleg kielégítettél: tehát avval 

jutalmazlak részemről, hogy leveledre rögtön válaszolok. 

Először is azon kezdem, hogy az idén kertemben egyetlen egy gyümölcs 

sem lesz! Ha csak másnál, más vidéken nem tanulmányozok: itt ugyan egy 

                                                                                                                   

 
(Pest, 1860); A kérdések kérdése (Pest, 1866); Egy baloldali programm (Eger, 1869); A reformpárt (Bp., 
1872.); A közjogi vita (Bp., 1872); Néhány szó a nemzetiségi kérdésről (Bp., 1886); A régi magyar nemes 
(Bp., 1889); A függetlenségi párt (Bp., 1890); Az állami közigazgatás (Bp., 1891); A közösügyi rendszer 
zárszámadása (Bp., 1902); Válogatott írásai (Kemény G. Gábor bevezetésével, Bp., 1958). - 
Irodalom: KOSÁRY D. 1946; KEMÉNY G. G. 1961; TÓTH E.  1967.; MAGYAR ÉLETRAJZI 2. 
kötet, 223-224. p. 
308 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet a MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE című hetilap 1910. október 2. 
(26. évf. 40. sz.) számában megjelent. 
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darabka gyümölcsöt sem tanulmányozhatok. Deus nobis haec otio fecit!?! 309 – 

Elvett a fagy mindent. 

Ez évben csak a taval termett s valódiakul fölismert, de taval le nem írt 

gyümölcseim leirását közölhetem. Közleni fogom pedig az Erdélyi gazdában 

és a Gyakorlati Mezőgazdában. Kár, hogy legalább ez utóbbit nem rendelted 

meg. Az ebben közlött egyik czikkemből láthattad volna, hogy csakugyan 

helyesen vélekedtél akkor, midőn gyümölcseid megmaradását annak véled 

köszönhetni, hogy a város felől jött a szél a kertedre. – 

Örvendek, hogy küldött fajaim sikeresen ojtottad el. Nekem is csak az az 

egy vigasztalásom maradt, hogy a fagy előtt elojtott 200 kitűnő fajból, 

melyekkel gyűjteményem ez évben gazdagítám, egy sem veszett ki. 

Szerencsésen kikerülték a fagy pusztitását. 

Olvastam, de te is olvastál s rajzban is láthattad a Kertész Gazdában, 

hogy milyen fészkeket csinálnak a mindenre ráérő németek a madaraknak. 

Olvastam és te is elolvashatod nálam az Illustrirte Monatshefte310 valamelyik 

kötetében (a tárgymutatóból majd megtaláljuk) ugyanezt: de én egyszeri 

olvasásra sehogy sem értettem a módját; aztán meg nálam teljes lehetetlen is 

volna azt eszközölni (annyi madárlesi macska jár kertemben!) tehát biz én 

nem is törtem rajta az eszem. Többet érne annál egy szigoru törvény teljes 

szigorral végrehajtva, melyben az éneklő madarak tojásait vagy fiait elszedő 

gyermekre 50 virgács méretnék, ha nem hallgat a tanító intésére, ki őt a 

madarak kíméletére oktatá. 

A Mückebergi nagy cseresznyével dicsőséget fogsz aratni a turiak előtt. 

Vigyázz rá! adj mellé karót! kösd hozzá lazán, több ízben is, föl egész a 

tetejéig. A rendkívül nagy levelek közül minden második levéltányérjából 

ollóval 2/3-ad résznyit bízvást lenyírhatsz. Az egyharmad résznyire 

megcsonkított levél ép úgy megteendi a szolgálatot, mintha az egész levél 

épen maradt volna: de ha a levél tányért, mind levágnád, az már gyengítené a 

fád növését bizonyosan. A nemes hajtás hegyét pedig a világért se csípd le! 

Erős oldal ágakat fogna fád hajtani rendkívül sűrű lombos lenne s így a 

szélnek méginkább utját állná s könnyen letörhetnék. Hagyd őt szabadon 

fölfelé nőni, a meddig neki tetszik s ha erős vadonczra ojtottad: másfél öles 

hajtást is nyersz róla őszig. Azt írod, hogy a cseresznyét nem bántja a hernyó! 

Nem ám a közönséges: hanem van ő neki saját hernyója. Utálatos, nagy, fekete 

hernyó. Egyetlen fészek képes annyit elállítani, hogy egy jókora fát tisztára 

megfosztanak minden levelétől. Nálatok tán még nem volt? Lesz ott is, ha nem 

vigyáztok rá. 

A gyümölcs raktárakról vagyis azon helyekről, hol a gyümölcsöt télen 

nyáron tartogatni szokták, majd fogok írni bizonyára: de előbb legyen 

                                              

 
309 Deus nobis haec otio fecit. = Az isten nekünk ezeket a dolgokat oltalmul csinálta. 
310 Illustrirte Monatshefte für Obst- und Weinbau. A kor legjelentősebb pomológiai szaklapja. Az 
Eduard Lucas (1816 – 1882) által alapított Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau-nak 
(1855–1865) folytatása, amely ezen (Illustrirte Monatshefte für Obst- und Weinbau) a címen 
1865–1874 között jelent meg, ezután Pomologische Monatshefte (1875–1905), majd Deutsche 
Obstbauzeitung. (1906–1922) címen futott. 
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elegendő fánk és ezeknek elegendő termése, hogy szükségét érezzük az ily 

helyiségekről is gondolkozni. Az általad tervezett helyiséggel aligha leszel 

kielégítve! Kárát vallod abban gyümölcseidnek okvetlenül. Hűvös, száraz, de 

nem szellős, nem penészes vagy dohos hely kell a gyümölcsnek, hol a 

légmérték a fagy pont alá soha sem ereszkedhessék le; hol patkányok egerek s 

egyébb pusztító állatok soha még orrukat se dughassák be. Holmi fűzfa alma s 

egyébb paraszt gyümölcs verembe töltve is kitelel: de mi ilyent ne 

termesszünk! hagyjuk ezt az erdélyi oláhoknak! hadd éljenek ők is a maguk 

módja szerint!  

Olyan őszi baraczkot, mely magva után is megtartaná az anyja eredeti 

sajátosságait, hijjába keresel. Egyegy jót találsz magról kelt fáid közt: de örülj, 

ha 100 közül csak egy is beválik. Ojtani kell azt.  

Az Erdélyi gazda-ban a megelőző 2 hónap folytán Nagy Ferencz311 igen 

érdekes gyümölcsészeti czikk sorozatot közlött. Kár volt nem olvasnod! Az 

alany törzsét, ha az vékonyabb, mint a ráojtott nemes ág; vagy a nemes hajtást, 

ha ez vékonyabb, mint az alany a melyre ojtva van, – szabad kigombolni, sőt 

okvetlenül ki is kell gombolni. E kigombolást bár mikor teheted, ha nem alszik 

a fa élete, mert ekkor nem érne semmit, sőt ártalmas volna: de mihelyt a 

nedvkeringés megindul azonnal megkezdheted a kigombolást s eszközölheted 

tavasz kezdetétől őszig bár mikor tetszik. Csak mélyen be ne vágd a kérget! 

Hanemhát a meggyre ojtott cseresznyét gombolhatod! ha minden héten 

ujra meg ujra gombolnád is, okvetlenül kivész az előbb vagy utóbb. A meggy 

nem tűri magán az édes cseresznyét. 

Leveled egyébb részére majd élő szóval adok feleletet, ha meglátogatsz. 

Ideje is volna! Különben még egyszer csak azon veszed észre magadat, hogy 

hozzád megyek cseresznyét enni, be sem várva, hogy te jöjj csupasz vagyis 

inkább meddővé tett fákat látni. 

Az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt szivéből kívánja 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

* * * 

                                              

 
311 Nagy Ferenc, ürögdi (Szentandrás, Doboka megye, 1804. március 8. – Kolozsvár, 1876. 
február 22.), református főiskolai tanár, kertész, borász. Az 1844-ben létrejött erdélyi gazdasági 
egyesület alapítása az ő fáradozásának volt az eredménye, 1854-1860 között titkára, majd 
választmányi tagja s kertészeti szakosztályának elnöke volt. A gazdasági egylet bizottsági 
tagjaként az egyesületi gyümölcs-, szőlő-, bor-, termény-, állatkiállításainak és versenyeinek fő 
rendezője, amelyeket Kolozsváron és Erdély más városaiban egy évben többször is 
megtartottak. Részt vett az egyesületi központi borcsarnok létesítésében és a szőlészeti és 
borászati szemleutakon. Az erdélyi gazdák vándorgyűléseinek létrejötte és több vidéki 
gazdasági egyesület megalakulása szintén neki köszönhető. Országos hírű pomologus és 
borász, elnöki tisztet töltött be az ugyancsak általa alapított torda-aranyosi gazdasági 
egyesületben is. A nemzetközi ampelográfiai bizottság tagja. Ő alapította az erdélyi gazdasági 
egyesület nagy gyümölcs- és szőlőiskoláját. Termékeny teológiai és mezőgazdasági szakíró volt. 
Nagyszámú szakcikke az erdélyi hetilapokban folyamatosan jelent meg. Életrajzát lásd 
SZINNYEI! 
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1874. augusztus 3. D-14. számú levél 

 

„Mező Tur 1874. Aug 3. 

 

Kedves Barátom! 

 

Hogy illyen rég ólta halgatok, – most is előttem igen kedves 

figyelmeztetésedre szóllalok meg: oka a’ határunkat tönkre tett aszály, ’s árvíz, 

ezen anyagi károk által általánosan előidézett levertség, mellybe a’ többség 

által én is bele sodortattam. Ha már jót nem tudtam írni, nem akartam 

résztvevő baráti szívedet panaszokkal terhelni, pedig igazán mondhatom ’s 

érzem, hogy rajtad kívül alig van nehány ember, kinek panaszaimat kiönteni – 

így magamnak könnyebbülést szerezni – mernék. A’ mai nagy részben 

romlott világba, óvakodunk panaszkodni, nehogy sok arczon kárörömöt 

lássunk elő villanni.  

Elmondom tehát a’ mi kevés jó, és sok rossz történt véllem. Ez előtt 5 

héttel kedves nőm 2 kis lányt /:ikrek:/ szült. Eggyik Ilona312 másik Erzsébet,313 

rögtön az eggyiknek dajkát fogadtam, másikat az anyai emlő neveli, megható 

vólt látni az anyai szeretet nyilvánulását, midőn mondám válaszd, mellyik 

gyermeket neveled? szánakozva az eggyik gyermek mellőzésén, könnyek közt 

engedé át a’ dajkának. Most hogy látom, hogy mind a gyermekek mind annya 

szépen felvették magokat szépen fejlődnek, örömöm telik bennök. Különösen 

a’ kicsinek egyformaságiba. Talán szeret engemet családomat az Isten? midőn 

a’ múlt évbe hazánkba városunkba dühöngő járványtól meg kimélt 

bennünket, sőtt ujabb csemetéket plántált családi kertünkbe, akkor midőn sok 

család részben, sőtt egészben kihalt, házi tüz hellyök – mint itt szomszédomba 

is – idegen kézre juta. 

Van tehát 5 leányom 1 fiam, mindnyájan egészségesek, vannak tehát 

cseresznye evőim, ezen gyermekek mind az édes gyümölcsöket szeretik. Ezen 

körülmény a’ gyümölcsészet iránti szerelmemet csak növelheti. 

Most áttérek az anyagiakra. 100 hóld314 kaszállómat 20 hóld vetésemet a’ 

víz elborított, de a’ kaszállón vergődött marhának való annyi széna, hogy a’ 

feleslegből el is adhatok, nem így a szántás vetés, 60 hóld szántó földemen 75 

köböl315 szem termett, nyomtatatlan van még 70 hóld, talán lessz rajta 100 

köböl, 30 hóld kukoriczából vetni való sem, így magam terméséből sertést 

nem hizlalhatok sőtt a’ cselédségnek vetni, ’s kenyérnek való is bajosan telik 

ki, fizetnem kell ezen kívül a’ körülbelöl 500 forintra menő adót, vinni a’ 

háztartást. Alkalmasint reám ró ezen év vagy 2000 ft terhet. Nagy dolog ez 

nékem kedves Barátom, ki soha másnak nem tartoztam, sőtt én adhattam 

                                              

 
312 Dörgő Ilona, született Mezőtúron, 1874. június 30. Erzsébettel ikrek voltak. 
313 Dörgő Erzsébet, született Mezőtúron, 1874. június 30. Ilonával ikrek voltak. 
314 Ez alatt Dörgő Dániel 1600 négyszögöles holdat, tehát kataszteri holdat, értett.  
315 Mezőtúron ekkor használatos mérőegység a köböl (pozsonyi mérő) volt, amely 62,5 liter 
űrtartalmú volt. Ez megfelelt búzából 50,3 kg-nak. Tehát a 60 kh gyenge termése 37 mázsa 73 kg 
volt, holdankénti átlag 63 kg.  
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másnak költsön, még a’ mult évbe is vólt 4000 ft tartalékom, de azon a földem 

mellett földet vettem tavaj. Most ugy érzem magamat, midőn adósság 

csinálásnak nézek elébe, mint ha rabszolga vásárra hajtanának eladni, pedig 

való színű, hogy a’ jövő évi jövedelmemből kérek kölcsön. Mertha 9-et 8-ból ki 

nem vehetek, kérek az előtte valótól 1-et. Akár mennyire össze huzom, ’s 

’sugoritom magamat, nem fed be az egyszerüségnek a köpönyege, így 

muszály ki tóldani. 

Most menjünk a kertbe. Gyümölcsöm Turon legtöbb van, talán a’ fák 

gondozása, madarak pártolása, de különösen kertem fekvése miatt, melly alá 

a’ kitört nagy árviz alá jött, ’s ott hevere 1 pár hónapig, alkalmasint a’ víz 

parton fekvő nagy alma fáimnak alsó talaját meg nedvesítette, a’ fák fekvése 2 

és fél lábbal magassabb vólt a’ víz szinénél az alsó talaj omlós sárga föld, 

márga. 

Mind e’ mellett nagyon sok alma lehullott részint a’ féreg, részint a’ 

forróság miatt, olly melegek vóltak, hogy ha a’ fa alatt vólt egy nap az alma, 

nap felöl való óldala megsült. Hogy a nép pénzetlen, a’ gyümölcs nem kell, 

mind a’ mellett le hullott gyümölcsből bevett legnagyobbik leányom eddig 25 

ftot, termett 5 véka kajszi és 3 véka pongráczi cseresznye,  van 2 ’sák aszalt 

alma, majd csak ollyan nagyszeműek, mint más boldogabb évekbe, 2 nagy 

Kálmán körtefámon és 1 alkalmasint kopercser igen vén fámon sok körte van, 

de ugy látszik fele nagyságra nőnek meg. Beszterczei, veres, ló szemű szilva 

fák gyümölcsei zöld korukba a’ fán meg aszalódtak vagy lehullottak. Nehány 

zöld ringló fa gyümölcse pedig egésszen a’ szokottra kifejlődött.  

Hiszem, hogy még van a’ fáimon vagy 40-50 véka alma, Daru, pogácsa, 

Török Bálint és Buzás, ez legszebb és nagyobb. Féltem óltványaimat, 

különösen a’ körte csemetéket, mellyek közzül többnek a’ törse – mintha ’sírt 

izzadna, bár levelei zöldek, nem hullottak vagy sárgultak el. Nem merem meg 

locsolni, a’ szomszédom locsolta fáit, és bár le is takarta a’ locsolás után, több 

elszáradt. Meg főtt a’ gyökere. A’ határunk körül a’ mult héten mindenfelől 

esett, villámlott, sőtt dörgést is hallottunk, de itt a’ mult év ólta nem ázott meg 

a föld barázda fenékig. Talán mi vagyunk az alföldi róna leg közepén, hogy az 

erre jövő nedvet a’ forró levegő felissza, nem tud eső lenni. 

A’ politikáról csak annyi jelenleg a véleményem, hogy ennyire viszik a’ 

hazát tönkre tenni minden tekintetbe, hogy alkalmasint egy forradalmat 

idéznek vélle elő. 

Isten vélled Kedves szeretett jó barátom, tartsd fel az össze köttetést 

köztünk minél szorossabban 

       Dörgő Dániel m. k.  

 

A 2. oldal szélén: az általad ez évbe küldött oltó gajjak mind meg fogták, 

de már rég beállíták növésöket.” 

 

A 4.oldal szélén: Nagy Sigának nehány Glocker urtól kapott névvel 

ellátott őszi baraczk szemző gajjal szolgáltam. 
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[Dörgő Dániel 267 x 204 mm nagyságú félbehajtott egy lapon írta a levelet, 

amely így négy oldalú lett. Az 1. oldal bal felső sarkába Bereczki Máté vastag 

tollal a következőket jegyezte fel: „válasz 5/8 874”. A levél 4. oldalán alul egy 

nagy tintafolt található.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1874. augusztus 5. B-15. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Aug. 5. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Azon körülményből, hogy oly sokáig hallgattál, azt hittem, hogy a 

lapokban is emlegetett árvíz téged tán megkimélt: leveledből azonban őszinte 

részvéttel olvasom, hogy a turiakat ért csapás téged sem került el. – Ad az 

Isten több jót! Ő, „a ki megszomorított, meg is vigasztal még!” Igy legyen! 

szivem mélyéből kívánom neked. Hogy boldogságod is iker legyen; kívánom 

hogy te és kedves nőd ép erőben, egészségben, jó kedvben érjétek el azon időt 

midőn ikergyermekeiteket szárnyukra bocsátva azok boldogságán is sokáig 

örvendhessetek még! Ezt is szívemből kívánom neked. 

Már most egy tanácsot mondanék.  

Jövedelmed elsöprötte az árvíz; adósság csinálást helyezel kilátásba 

részedről: vond összébb a vitorlát háztartásodban! a mit nagy hiány nélkül 

elhagyhatónak találsz; hagyd el megszokott kiadásaid sorából! Igyekezz csak 

annyi idegen pénzt venni kölcsön, a mennyit a legközelebbi év jövedelméből 

könnyen visszafizethetőnek gondolsz! hanem szellemi élvedről kár volna 

azért lemondanod. Ugy tudom, hogy neked szellemi élveid közé tartozik az is, 

ha a pomológiáról olvashatsz. Fizess hát elő a „Gyakorlati Mező–Gazdára” 

(Keszthely, egész évre 4 Ft.) aztán az „Erd. Gazdára” is. E két lap előfizetési 

díját kérd költsön kedves leányodtól azon 25 forintból, melyet az almáért az 

idén bevett volt. 2–3 év mulva megkétszerezve visszafizetheted neki a 

kölcsönzött összeget. Nekem sem igen sok telt jövedelmemből gyümölcsészeti 

művekre: hanem hát én ugy segítettem magamon, hogy évenkint 100–200 

ojtványt csináltam azon előre tett szándékkal, hogy a mit azon csemetékért be 

fogok kapni: az legyen tisztán és egészen gyümölcsészeti művekre szánva. 

Alig 6–7 éve annak, hogy így cselekszem s ma már szintén el merem mondani, 

hogy Magyar országon alig hiszem, hogy 2–3 embernek is gazdagabb 

gyümölcsészeti könyvtára legyen mint nekem. Igaz! hogy a kétszáz ojtvány 

árát némely évben háromszorosan is megszaporítottam e nemű kiadásaim 

fedezésére. Beszéld rá Dömötör László barátunkat is. Ők ugy is faiskolát 

állítottak. Nekik, hogy e két lap előfizetési összegét kiteremtsék alig kell 20 db 

ojtványnál többet nevelniök e czélra. Ez pedig a sok mellett bizony könnyen 

föl nevelhető. Egy sor csemete nem sok helyet foglal el; aztán annak a beojtása 
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csak egy órai munka! 3 év mulva már megkapják a 8 forintjukat e 20 db 

ojtványból, s vissza fizetik önmaguknak, a mit az idén előfizetéskép kölcsön 

vesznek föl maguktól. 

Most már, mióta nem kell tanítással nappalaim nagy részét eltöltenem, 

gyakrabban írok a lapokban a gyümölcsészetről. Legjobban belekezdettem 

gyümölcseim ismertetésének folytatásába. Közel 100 fajt fogok vagy legalább 

akarok körülményes leírásban ismertetni. Ez évben már egyebet sem 

dolgozhatom e munkán kívül. No de elég ez maga is! –  

Arról, hogy egyik körtefád Kopertscher–e vagy nem? meggyőződést 

szerezhetsz magadnak azon leírásom után, mit a »Gy. Mezőgazdában« róla 

olvashatsz, a legközelebbi számokban. »Liegel téli vajoncza« név alatt 

ismertettem azt. 

No de kénytelen vagyok bevégezni e sorokat; mert az utra kell 

készülnöm. Megyek egy pár napra Kövér Gábor barátomhoz Réthátra.  

Áldjon meg a jó ég kedveseiddel együtt szívből kívánja! 

igaz barátod, Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1874. szeptember 14. D-15. számú levél 

 

„Mező Tur, 1874. Sept. 14. 

 

Szeretett jó Barátom! 

 

Meg döbbenéssel értesültem Pétery Károly barátunknak nővéréhez írott 

leveléből nehéz betegségedről. Sietek kifejezni aggodalommal teljes 

részvétemet. Imádkozunk érted Kedves Barátom, hogy mielőbb meg gyógyulj. 

Teljes férfiunak tartalak, ki előtt nincs titkolni való. Reszketek a’ 

gondolattól, hogy meghalsz. Érzem, hogy mit veszíthet ez által a’ haza.  

Szegény haza. Hadvezéreknek diadalmas hadjáratai, – mellyek után a’ 

pusztulás réme jár -– mi a’ te működésedhez? Melly egy jobb ’s boldogabb 

jövő meg alapításához kézzel fogható tettel járul.  

Hellyedet nem tölti be ez idő szerint senki. A’ nem lehet hogy áldásos 

működésedet teljes delében szakittsa félbe a’ jó Isten, bízzunk nagy 

kegyelmében. 

A’ gyümölcsészet szeretete ismertetett meg bennünket egymással, majd 

hozzám intézett 15 darab becses leveled – melly nékem mind annyi ünnepet 

csinált – fokozta buzgalmamat, végre a’ tőlled nyert 2 ízben küldött 50 

legnemesebb faju ójtó gajjak valódi bóldoggá tettek. Meg vannak mind, ápolni, 

terjeszteni fogom őket míg élek, ’s meg lehetsz győződve hogy lelkiismeretes 
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kezekbe tetted le ezen kincseidet. Vajha meggyógyulásoddal még többnek is 

jutnék birtokába. 

Kerted reám nézve az – mi a’ szomjuhozó szarvasnak a’ tiszta forrás 

vize. Megpróbáltam több forrásokból meríteni, de sok pocsoját kaptam. Nem 

lehet ezen forrásnak bédugulni, elszáradni, nem engedi a’ jó Isten. 

Dömötör László barátom ugy én is megrendeltem az Erdélyi Gazda és 

Gyakorlati Mező gazda lapokat, egyedül benne megjelenendő czikkeidért, ’s 

hogy utólsó számaiban nem olvashattunk belőlle tőlled nem tudtuk mire 

vélni? 

Gyümölcs termésem meglehetős vólt, csak hogy alig lehetett pondró 

nélkül egy szemet is találni és kissebbre is nőttek a’ szokottnál, még is eddig 

leányom 100 frt-ot vett be mint egy 80 tetejes véka gyümölcsért, még van vagy 

20 véka a’ fán. 

Utolsó becses leveledet Aug. 5-én kaptam meg, adja Isten, hogy mielőbb 

kapjak tőlled másikat is. 

Családom ugy a’ két utolsó született iker leányaim meg vannak, 

egészségesek vagyunk. 

Most pedig kedves Barátom óhajtva azt kívánom, hogy adja vissza az én 

jó Istenem mielőbb egésségedet, ’s vélle együtt áldásos működésedet. De 

addig is könyveid ’s becses irományaid fen tartásáról hazafiúi 

kötelességednek tartsd, előre gondoskodj, hogy azok a’ legilletékesebb kezek 

közzé jussanak, bár óhajtásomhoz képpest még sok évek mulva. 

 

Isten vélled, Isten vélled 

      szerető barátod 

        Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 201 mm nagyságú lapra írta levelét. A 

levélpapír 4. oldalán található Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése: 

„Dörgő, válasz 17/9. 874.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1874. szeptember 17. B-16. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 17. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Nagyon köszönöm a szíves részvétedet. Szerencsére ezuttal kárba ment 

sajnálkozásod. Bár mindig oly egészséges volnék, mint jelenleg! Roszul 

értesültél. Nem én vagyok az a beteg, a kit Pétery látogatni jött; hanem testi-

lelki barátom, Vertán Endre, a ki Péterynek is benső barátja. 
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Különféle sürgős teendőim miatt kis szünetet akartam tartani a levélírást 

illetőleg: de kötelességnek tekintettem mégis azonnal megnyugtatni téged: 

azért hát röviden írok ez uttal. – 

Az „Erd. Gazda” és „Gyakorlati Mező gazda”  szerkesztőinél már 18 

gyümölcsfaj hever közlés végett: de, mint látom, nagyon el vannak a lapok 

most foglalva egyébb közlendőkkel. 

Bár volnék oly helyzetben, hogy külön füzetekben adhatnám át nektek 

leírásaimat s ne volnék rászorulva a szerkesztők jóakaratára! Alkalmasint 

előbb olvashatnátok leírásaimat, mint így és ily módon. Hijjába! ha ti 

előfizetők, nem zaklatjátok a közlést, nekem épen nem lehet azt tennem: 

különben még könnyen megharagudhatnának rám s annyit sem közölnének 

tőlem, mint a mennyit most, maguk jószántából közlenek a szerkesztők. 

Jövő hó 1. 2. 3. 4-dik napjain az erdélyi gazdák vándorgyülésére Dévára 

akarok menni, hová az erdélyi pomologok meginvitáltak. Azt mondják, hogy 

nekik elég jó gyümölcstermésük volt az idén és Déván ugy belföldi, tehát 

erdélyi, ugy a külföldi gyümölcsök közül igen sok faj lesz kiállítva. Le akarom 

írni tehát különösen az erdélyi gyümölcsfajokat, melyek ekkoráig, még 

előttem is, csak név szerint ismeretesek, de leirásuk még mai napig csak késik 

az éji homályban. Aztán hozni is akarnék onnan tanulmányozni való 

példányokat. –  

Valljon nem volna-e benned is vállalkozási szellem oda át rándulni 

velem együtt? Bizonyos, hogy jól fognánk ott tölteni azt a néhány napot! 

A jó isten áldjon meg kedves családoddal együtt minden áldásával! 

szívéből kívánja 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1874. szeptember 19. D-16. számú levél 

 

„M Tur, 1874. Sept. 19. 

 

Kedves jó Barátom! 

 

Hozsánna! soha nagyobb örömöt nem élveztem; mint mikor a’ tőlled kapott 

levélborítékon kézírásodat megpillantottam. Megsirattalak mintha meghaltál vólna, 

családommal egyetemben. Tehát élsz. Még pedig fris egésségben, működési körödet 

Erdélybe való meneteleddel szélesítve. Hála légyen a’ jó Istennek. Szeretlek kedves 

Barátom, nem csak a’ gyümölcsészetért, abba kifejtett pontos és lelkiismeretes 

működésedért, nemcsak azért mert jó hazafi vagy, ki tett és olly sokat tesz a’ hazáért, 

hanem rokonszenvből. Tartson meg az Isten sokáig friss egészségben. 

Elkeseredésemben hozzád írt levelemért el ne ítélj, felindulásomban írhattam talán 
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ollyat, ami nem is vólt talán hellyén, de hiszem, hogy megbocsátassz, könnyek közt 

történt. 

Dévára hívsz, szeretnék elmenni nagyon, de szűkön van pénzem, azaz, hogy 

nincs is. Hanem alkalmasint e’ hét utólján küldök ujra nehány dísz és közönséges 

Daru almát, ha elvinnéd, hátha ott rá ismernének. Tegnap szedettem le a’ Daru almát 

és csemege szöllőt. Ma a’ pogácsa almát és téli körtét, hólnap szüretelek, majd minden 

éjjel lopnak a’ kertből őrzés daczára. Amit Kopertser körtének mondottam bajosan az, 

mert az későbben érik, majd rá olvasom ma a’ fa mellett leírásodat. Küldök belőlle 

egypárat. A’ Jodoignei bergamott talán nem a’ Jodoigne Diadala? Ez utóbbit bírom 

tőlled. 

Elvárom tőlled, hogy Erdélyből haza jöveteled után megörvendeztetsz 

egy hosszu levéllel. 

Most pedig köszönöm Kedves jó Barátom azon figyelmedet, hogy 

tudósítál jó egésségedről, bizony nagy levertségtől mentettél fel, erről ismerlek 

fel, hogy igazán szeretsz, köszönöm. 

Áldjon meg a’ jó Isten szívemből kívánom 

      szerető barátod 

       Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 201 mm nagyságú lapra írta levelét. A 

levélpapír 4. oldalán található Bereczki Máté vastag ceruzával írt megjegyzése: 

„Dörgő, Válasz 14/10. 874”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1874. október 15. B-17. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 15. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Mult hó 19ről kelt szíves soraidra válaszolok. Irtad, hogy mielőtt Dévára 

mennék küldeni fogsz Daru almát az ottani kiállításra. Vártam: de nem 

kaptam. Mondhatom azomban, hogy fölösleges is lett volna; mert én 

bizonyosan fölismertem volna a nélkül is, ha lett volna ott akármi más név 

alatt is a ti Daru almátokhoz hasonló. Nem volt biz ott egy sem; pedig a ti 

Daru almátok oly szép gyümölcs, hogyha csakugyan ismeretes volna 

Erdélyben is, bizonyosan küldöttek volna belőle a kiállításra. Mindmind 

inkább kezdem hinni, hogy a Daru alma valóban hazai gyümölcs faj. 

Szeretnék mégis veled még egy próbát tenni: Valljon a németek vagy francziák 

előtt ismeretes lesz-e az? Azért, ha van belőle nélkülözhető ép, egészséges, 

közép nagy gyümölcsöd; kérnék belőle 6 dbot. Hármat elküldenék belőlök 

Lucasnak Württembergbe [Reutlingenbe] meghatározás végett; hármat pedig 
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Plantièresbe Simon-Louis  testvéreknek. Ha aztán innen is azt kapjuk válaszul, 

hogy nem ismerik: akkor aztán majd csinálunk vele nagy szelet külföldön is, 

belföldön is!! Addig hallgatnunk kell róla, nehogy az irodalomban 

kinevessenek, ha véletlenül valamely külföldi, ismert gyümölcs találna az 

lenni mégis. 

Barátom! az erdélyi alma fajok közt valóban igen szép és kitűnő az a 

Batull és Ponyík alma!! A többiek már sokkal igénytelenebbek. Csakugyan 

sajnálkoztam, hogy nem voltál ott te is. Igen sok gyümölcs faj volt kiállítva: de 

több volt a hamis nevű vagy névtelen gyümölcs, mint a valódi. Hogy is 

lehetne az másként, mikor a pomologiával oly keveset törődnek hazánkban is, 

Erdélyben is?! Engem leginkább csak Erdély ősgyümölcsei érdekeltek. 

Nagyon szives fogadásban részesültem az Erdélyieknél! Sok, jeles 

emberrel ismerkedtem meg. Igazán mondom, érdemes volt a költségre, 

fáradságra, hogy odamentem. 

Jövőre Tordán lesz a Vándor gyülés. Meg igértették velem, hogy oda is 

el fogok menni s ha gyümölcstermésem lesz én is fogok vinni a kiállításba 

gyümölcseimből. – 

Azt kérded? hogy a Jodoigne-i bergamott nem azonos-e a Jodoigne 

diadalával? Nem hát! az első valódi téli körte nálunk is és csak középnagy; a 

másik pedig őszi körte s igen nagy. Fájuk is azon szerint különböző. Az elsőé 

lassu növésü, merev vesszejű; az utóbbié pedig bujanövésű s hosszu 

vesszejű. –  

A kiállításról hozhattam volna magammal tanulmányozás végett annyi 

gyümölcsöt, a mennyi tetszett volna: de, mert Erdélyben is nagy szárazság 

volt s a gyümölcsök rendes alakjukat nem mutathatták be; aztán meg 

nagyrészt férgesek is voltak: tehát csak keveset hozhattam: hanem megigérték, 

hogy legalább az erdélyi almafajokból mégis hajhásznak össze számomra ép 

példányokat s el fogják küldeni minél előbb. 

Sok jót kíván mindnyájótoknak! 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

1874. október 20. D-17. számú levél 

 

„Mező Tur, 1874. Octóber 20. 

 

Kedves jó Barátom! 

 

Octóber 15-én kelt becses leveled nékem igen nagy örömöt szerzett. 

Éppen leveled kapása előtt olvasgattam az Erdélyi Gazdában megjelent 

gyümölcs ismertetéseidet; ’s köztök az Amalia Leclerc és Vanderwecken 

pirókja érdekelt eddig az idei gyümölcsök között, ’s képzelheted mijjen jól 
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esett az nékem, hogy tőlled azokat már bírom. A’ többiek közzül a’ Marianne 

herczegnő és Liegel téli vajoncza nyerte meg tetszésemet, de ugy hiszem, hogy 

ezeket ismeretlen név alatt bár, de bírom. Itt küldök a’ Daru almák alatt 3 

darab körtét azon 100 éves fáról, mellyről mondtam, hogy talán a’ Liegel téli 

vajoncza, termett mintegy 5 tetejes véka, de ez évben a’ szokottnál kissebbre 

nőt, és nem ollyan leves, mint máskor, ’s leírásodtól abban különbözik, hogy 

nem annyira czukros mint savanyu. 

Jó hangulatomat emelted ezen nyomorult időben azzal hogy felhívtál 

küldjek Daru almákat, a’ legnagyobb örömmel, ezt szeretem én, hogy alkalmat 

nyujtassz tenni valamit, bár lenne sikere. Itt küldök tehát 11 darab Daru almát, 

van közte egy dísz példány, igen nagy, itt ennél nagyobb az évben csak 1 vólt, 

de az is férges, a’ nagyságra 2-ik alma fejezi ki leg inkább a’ Daru alma jellegét, 

bár ezt is a’ középszerűnél nagyobbnak lehet tartani. Illyeneket küldtem tavaj 

Bécsbe, csak az ezen két nagyobb Daru almába a’ hiba, hogy Sept. utóljától 

fogva a’ gyümölcs szekrénybe vólt zárva a’ Casinóba, ’s ott zárt levegőben 

meg szeplősödött, bár ezt a’ Daru alma ritkán szokta tenni, hanem ha 

nagyobbra hízik, azt a’ minőség rovására teszi, az itt küldöttek között az aprók 

sokkal jobbak, bár ugyan az a’ faj. Azt meg kell jegyeznem, hogy ezen küldött 

almák leg alább 5 fáról valók, de mind Daru almák. 

Itt küldök még 1 darab pogácsa almát (Áthúzva az eredeti levélben és fölé 

írva a következő szöveg: „Nem fért a’ skatujába.”) hogy lásd millyen szépen 

kifejlődik itt nállunk is, nem csak Kecskeméten. A’ pogácsa almába nem vólt 

annyi férges, mint a’ Daru almában és a’ pogácsa lát el télen bennünket 

almával. 

A’ Daru almafa minden második évbe meddő, midőn rendkívül dus levélzettel 

van ellátva, de nem ugy történt az idén, mert bár 5 fám meddő vólt is, de elmaradt a’ 

dus lomb a’ szárazság végett, valamint más fákról is, így én a’ jövő évre nem várok jó 

gyümölcs termést. 

Vólt itt nállunk egy jó gyümölcsészet bajnok, Berkó János Tanító úr,316 de 

meghalt, ez Erdélyből meghozatta a’ Batulent, ki is állította, kóstoltam, 

gömböjű fehér, gyenge piros, középnagy, fehér husu és a’mi legjobban 

jellemzi, nagyságához mérve igen nehéz vólt, hasonlítot a’ tirolok 

Masanszkijához, ebből nékem vólt 2 darab ójtványom, de semmire sem bírtak 

menni, lehet hogy az alany vólt hibás? vagy talán nem szereti itt az éghajlatot, 

talajt? Több próba mutatná meg. 

A’ Köztelken van viaszból egy Daru minta, egy jó barátom mondá ki a’ 

mult hóban ott járt, nem kérdezte, honnan került, de ha a’ Daru almát 

irodalmilag fogod ismertetni, végére kell annak is járnom, honnan került oda? 

Ha netalán oda kerülne a’ dolog, hogy a’ Daru almát ismertetve, ojtó 

gajjak kellenének valakinek, tudósíts azonnal küldök a’mennyi csak kell, de 

csak hozzád, hogy te küld oda a’hová kell, megnevezhetve engemet, hogy a’ 

valódiságról a’ felelősség terhe reám háruljon. 

                                              

 
316 Berkó János, mezőtúri elemi iskolai tanító, gyümölcstermesztő. 
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Itt nállunk rendkívüli szárazság van, a’ föld száraz por, egy szál 

zöldséget nem láthatni. Méhek mind elpusztultak, kevés búzánkat a’ porba 

fanyalogva vetegetjük, több fák elszáradtak és száradó félbe vannak. 

Alig várom, hogy a’ tőlled tavasszal kapott gyümölcs fajok leirását 

olvashassam, mint Tournayi kurta száru, Clairgeau, Clapp kedvencze, 

Mückebergi, Marienhöhei, Heiczen, Victoria királynő kedvencze Kékszilva. 

Most vadászattal foglalkozunk többnyire, vadászelnöknek tettek, így 

vasárnap egy nagy vadászatot rendezek, mellyben hajtókkal 200 ember vesz 

részt, kap tractát. 3500 hóld földről egy hajtás történik egy Körös fojó zugba; ’s 

at. de mondod (Áthúzva az eredetiben és föléje írva: „kérded”)? Mi köze egy 

illyen pomológus tanoncznak mint én vagyok a’ gyilkoló vadászathoz? 

Felelem: védem a’ gyümölcs fákat a’ nyulak pusztításai ellen. 

Nőm, gyermekeim, ugy az leg kissebb 2 iker kisleánykám is egészségnek 

örvendnek, szépen fejlődnek, mondhatom, hogy bár a’ Jóisten ez évben szűk termést 

adott is, de a’ családi boldogságot meg tartá számomra.  

Tartson meg az Isten téged is sokáig fris jó egésségben Kedves jó 

barátom, kit már egyszer megsirattalak. 

      hű barátod 

       Dörgő Dániel m.k.” 

 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 202 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelynek a 4. oldalán található Bereczki Máté vastag ceruzával írt 

megjegyzése: „Válasz 24/10. 1874”].  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1874. október 24. B-18. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 24. 1874. 

 

Kedves barátom! 

 

Nagy örömmel és köszönettel vettem a kívánt almákat. Sajnos, hogy a 

ládikában lötyögősen pakoltad őket, mert az egész küldeményben 4 dbnál 

többet nem találtam teljesen épnek; a többiek mind ütődési foltokat kaptak. 

Különösen sajnálom a küldött dísz példányt, melyen legtöbb ütődési barna 

foltot találtam. Midőn kipakoltam őket, akkor még nem olvastam leveledet s 

azt hittem, hogy a két legnagyobb alma nem Daru alma, hanem valamely más 

tanulmányozni való faj lesz. Egészen elrőkönyödtem aztán, midőn soraidból 

megtudám, hogy a kis óriások is ugyanazon fajhoz tartoznak, hová a törpék. E 

küldeményből tehát Franczia országba már nem küldhetek, mert oda 
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érkeztökig összerothadnának az ütődési foltok miatt: de Reutlingenbe317 

Lucasnak mindenesetre elküldöm az épebbeket mind. Külömben is a németek 

jobban ismerik az almákat, mint a francziák. Ez utóbbiak inkább a körték 

nagymesterei. Köszönettel veszem az ojtó veszőket illető ajánlatodat is, és ha 

szükségem lesz azokra, bizonyára igénybe is kell vennem szivességedet. 

Figyelmeztetlek ez uttal, hogyha ezentul akárhova gyümölcsöt akarsz 

küldeni: akkor a láda fenekét és oldalait ½ hüvelynyire legalább bélleld ki, 

rosz papirosokkal, sarju szénával, vagy ha van, mohával; aztán minden egyes 

darabot előbb finomabb itatóspapírba, aztán egyébb ujság vagy másféle 

elhasznált papirosba is göngyölgesd, hogy többrétű legyen a borítéka. Aztán 

pedig jól jól feszesen szorítsd egymás mellé a gyümölcsöket, s közeiket tömd 

ki feszesen papiros darabokkal vagy sarju szénával s legfölül szintén annyi 

sarju széna tölteléket tégy, hogy a födelét szintén erőszakkal erősítheted a 

ládára. Ekkor aztán hányhatják, vethetik gyümölcseidet az uton: azok meg 

sem motszannak s ütődési foltokat semmi esetre sem kaphatnak. Ha több 

rétegben is akarnál gyümölcsöket rakni a ládába: el ne feledd minden réteget 

legalább egy vagy ½ hüvelyknyi szénaréteggel egymástól elválasztani; mert 

külömben az alsókat a fölsőbbek nagyon megnyomhatnák. 

Ha a Marianna herczegnő és a Liegel téli vajonczáról még nem kaptál 

volna tőlem ojtó vesszőt: írd meg annak idejében! s küldeni fogok; mert ezek 

nagyon nagyon vidékünkre való fajok. A küldött három darab körte semmi 

esetre sem az, a mit én Liegel vajoncza név alatt ismertetek. Pirosságot ritkán 

kap ez, s mikor (– nem annyira mint az általad küldött körték, hanemcsak –) 

kifelé sárgulni kezdenek már teljesen szétolvadók s ízre olyanok mint az 

Izambert (szürke őszi vajoncz) körte, avval a külömbséggel, hogy annak 

savanya még sem oly kirívó éles, mint az utóbbié. A te körtéid sárgák egészen 

s mintha már érettek volnának ugy tűnnek a szembe s még sem 

olvadékonyak; hanem kissé ropogósak és húsosak. Ilyennek találtam legalább 

a három közül a legérettebbnek látszót. Két darabot még továbbra tartogatok, 

noha alig hiszem, hogy sokáig elmaradjanak, mert ezek is ütésfoltokat kaptak. 

Ha később tán olvadékonyabbnak találnám őket, szóval finom 

gyümölcsöknek, – hihető, hogy ezek valódi nevére is rátalálandok. Annyi 

határozottan áll előttem, hogy nem Liegel vajonczai. 

A Batull alma, gyönyörű szép alma. Nálam már két helyről is meg van 

Erdélyből: de növényzete elég edzettnek s éghajlatunkat s talajunkat 

kedvelőnek mutatja őt nálam. Jövőre már terméssel is biztat azon ojtásom, 

melyet három évvel ezelőtt csináltam e fajról. Majd meglássuk mi válik belőle 

vidékünkön. 

Ha Pestre mégy; nagyon kérlek, járj utána annak a viaszból készített 

Daru alma mintának. Kérdezősködjél róla, hogy honnan került? hol van 

leginkább elterjedve idősebb fákban s ha netán más név alatt volna meg az a 

köztelki példány s nem Daru név alatt; ez esetben tudd meg azt a más nevét s 

                                              

 
317 Reutlingen = város Németországban, Württembergben, a Neckar folyó völgyében. 
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közöld velem. – Járjunk egyszer végére, hogy hazai fajjal vane dolgunk vagy 

csak egy rég ismert másnevű vagy idegen gyümölcs fajjal? 

Engem ez az alma rendkívül érdekel. 

 

Szíves üdvözletem kedves családodnak! Sok jót kíván 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. január 6. B-19. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 6-án 1875.  

 

Kedves barátom, Dani! 

 

Légy üdvöz! légy boldog kedves családoddal együtt ez Uj-esztendőben! 

Rég nem hallatsz magadról, már sokallni kezdem a várakozást s ime, bár 

ha kornyadozó vagyok, megint én töröm meg első a hallgatást. 

Mult évi oct 26dikán küldöttem el a hozzám tőled érkezett Daru almák 

legépebbnek maradt 5. példányát Würtembergbe Lucashoz, megízlelés, 

megtekintés és meghatározás végett. Ez időtől óta folyvást várakoztam Lucas 

válaszára, mely Dec. 30ról keltezve tegnapelőtt érkezett hozzám. Na csakhogy 

megérkezett!! – Most már bátran a nagy világ elé rukkoltathatjuk a Daru 

almát, mint édes hazánk egyik háladatos szülöttjét. – Lucas sem ismer hozzá 

hasonló almát. Csak a Wagener almájához szít egy kevéssé, mint mondja, de a 

Papagei Apfelhoz, melynek egyik hasonneve szintén Daru (németül: 

Kranichapfel), épen nem hasonlít; mert ez utóbbi szerinte csak hitvány téli 

gyümölcs. 

Lucas a mi Daru almánkat igen jelesnek s terjesztésre méltónak találja. 

Le is festette azonnal és körülményesen is leírta. Alkalmasint színes rajzban 

fogja közleni az „Illustrirte Monatshefte” czímű jeles pomologicus 

folyóiratban, melynek nálam 18 évi teljes folyama meg van már ekkoráig. – 

Kér tehát tőlem egy csomó (=Parthie) ojtóvesszőt. Azt írja aztán tovább 

levelében nekem: „Sie haben ihn richtig unter die Rosenapfel geordnet.”318 

aztán tovább: „Wenn Sie die Gűte hätten, mir über den Character des Baumes, 

seiner Kronbildung, und seiner Tragbarkeit einiges mitzutheilen, so wäre ich 

sehr dankbar.”319 A mi azt teszi magyarul, hogy mondanám el neki a fa 

                                              

 
318 „Sie haben ihn richtig unter die Rosenapfel geordnet. = „Ön helyesen a Rózsaalmákhoz 
sorolta.”[Rózsafélék családja, Rosaceae Juss. = Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836) 
botanikustól.] 
319 „Wenn Sie die Gűte hätten, mir über den Character des Baumes, seiner Kronbildung, und 
seiner Tragbarkeit einiges mitzutheilen, so wäre ich sehr dankbar.” =  „Nagyon hálás lennék, ha 
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jellemző tulajdonait, hiszen ezt már én is tőled kellene, hogy előbb 

megtudjam. Erre nézve némi kérdéseket teszek, melyekre nézve szívesen 

elvárnám feleleted. 

Mely községekben tudod leginkább elterjedve (Turon kívül) nagy 

fákban a Daru almát? 

Faiskolai ojtványaid gyors növést mutattak-e? aztán szép egyenes 

növésüek-e? 

A nagy Daru almafák nem kapnak-e nálatok s ott a hol még el vannak 

terjedve penészedést és fagy foltokat? szóval egészségesek-e? edzettek-e? 

Milyen a nagy fák koronája, ha magukra hagyva nőttek föl? Terebélyes? 

fölfele törekvő águ? vagy távolról nézve gömb alakú vagy tojásdad, vagy gula 

alaku-e? magas-e a korona vagy alacsony? 

Ágai jól be vannak-e ruházva termővesszőkkel és rügyekkel? s így elég 

sürü? vagy pedig ritkás szellős a korona belseje? 

A fa iskolából kiültetett ojtvány hány év mulva szokott gyümölcsöt 

hozni? Azt már írtad volt s én is megírtam Lucasnak,  hogy rendesen terem a 

Darualmafa évenkint: de rendszerint minden második évben igen bőven 

szokott teremni. 

Vesszeit és leveleit majd le irom én itthon a fajfáról a nyáron. Erre most 

nem lesz szükség. 

Ha már most úgy február közepéig (vagy akár végeig is), alkalmas, 

enyhe időt találsz kimenni a kertedbe; kérlek légy szíves vagy 30 szál 

ojtóvesszőt vágni Daru alma fáidról, ha lehet, a fa tetejéről, olyan 1’-nyi320 vagy 

valamivel hosszabb és végig ép szemekkel beruházottakat. 

15 vesszőt szeretnék kiküldeni Francziaországba Simon–Louis  

testvéreknek, mint a kik annyira megbecsültek engem, hogy a legnemesebb 

franczia gyümölcsfajok közül 200-nál több fajról küldöttek ekkoráig ingyen! 

ojtó vesszőt. 

15 vesszőt pedig majd Lucasnak küldök el Württembergbe 

[Reutlingenbe], kívánata szerint s így összesen 30 szál vesszőt kérek 

egyszerűen csak zsúpszalmába göngyölve, minden moha nélkül, hozzám a 

postán átszállítani. 

Minthogy azomban mindkét helyre megelőzőleg írni akarok s őket arról, 

hogy vesszőt fogok számukra küldeni, eleve akarom értesíteni: kérlek légy 

szíves minél előbb válaszolni a fönebbi kérdéseimre, hogy aztán hozzájuk 

írandó leveleimben a tőled nyert adatokat a Daru alma felöl szintén 

tudathassam eleve itt velök. –  

Egy hosszabb czikket írtam a mult hóban a különféle gyümölcsnemek 

alanyairól s azok egyszerű és könnyű elszaporítási módjairól. Ugy hiszem a 

„Gy. Mező-gazda” fogja hozni, ha hosszúnak nem találja: de ha ez nem; az 

„Erd. gazda” bizonyosan. Figyelmeztesd rá Nagy Zsigát és Dömötört 

                                                                                                                   

 
némi információval szolgálna nekem a fák jellemzőjéről, a koronaformájukról (lombozatukról), 
eltarthatóságukról (jövedelmezőségükről).” 
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bizonyosan, már a tavasz kinyiltával sok hasznát fogják venni ama czikknek 

ők is.  

 

Áldjon meg az isten kedves családoddal együtt ezerféle jóval! szívből 

kívánja 

 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. január 9. D-18. számú levél 

 

„Mtur, 1875. Január 9.  

 

Kedves jó Barátom! 

 

Adjon az Isten néked bóldog esztendőt, különösen jó egésséget, gyümölcsfáidra 

termékenyítő jó időjárást, hogy nemes szíved a’ kívánt élvezetekben részesülhessen, ’s 

ezáltal a’ rokonérzelmüeknek is jusson belőlle.  

Leveled mint mindenkor, de most különösen meg örvendeztetett. Tehát nékem is 

adtál a’ pomológusok seregében egy kis szerepet, leg alább annyit mint a’ harczban egy 

puska lövés vagy a’ pomológia csarnokának felépítésénél egy téglának a’ mester kezébe 

adása.  

Köszönöm. 

A’ Daru almafa elterjedése Turon kívül hogy mellyik községekben van; nem 

mondhatom meg, itt a’ szomszédos városokban Gyomán, Szarvason, a’ 

Nagykunságban van, sőtt Bihar megyébe Kereki hejségbe  is lehet, mert a’ szomszédom 

apja ezelőtt 35 évvel Kerekiből a’ Csanádiak kertjéből321 több nemes alma ójtó gajjat 

hozván; abból egy hatalmas Darualma fának fejlődött ki, a’ Turi Daru alma fákkal 

teljesen meg egyező. Így azt hiszem, hogy valót mondunk akkor ha a’ Daru almafák 

hazájának a’ Tisza és Körös fojók közötti deltát talán Tokajtól Békésig /:ott is van:/ 

tesszük, meglehet hogy ezen vonalokon is tul terjedhet, de azt nem tudom. Az 

ugynevezett Tiszahátról hozott tutajokon szállított almák között Daru alma nincs, 

                                                                                                                   

 
320 1 ’-nyi, azaz 1 lábnyi, Mezőtúron ebben az időben 1 láb=0,32 m. Lásd Mértékek fejezetet a 
forráskiadvány végén! 
321 A 18. században a Csanády család lett Kereki (ma Nagykereki) birtokosa. Csanády Sámuel 
1751-1785 között barokk stílusban építtette át a várkastély tömbjét. Körülötte gazdasági 
épületeket emeltek, s az egészet fallal vették körül, beleértve a csaknem nyolc holdas kertet is. A 
települést a Kis-Körös árka választotta el. Csanády Sándor 1848/49-es megyebiztos, 
nemzetőrkapitány, később országgyűlési képviselő lakóhelye is Kereki kastélya volt. 1850 körül 
a kastély négyszögletes tömbjéhez hozzáépítettek egy klasszicista stílusú oszlopos előteret. 
Később az épület belsejében is sor került kisebb-nagyobb átalakításokra, hogy kényelmes, a kor 
követelményeinek jobban megfelelő, igazi úrilakká tegyék. In: Csorba CS. 2004. 18. p.  
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hogy a’ homokos vidéket nem szereti és így ott nincs elterjedve vagy talán ismerve 

sem, abból gyanítom, mert ez előtt 3 évvel a’ Kecskemétiek hírét halva Lukácsi Sándor 

urtól a’ Daru almának tőllem kértek ójtó gajjat, ’s küldöttem is nékiek vagy 200 

darabot egy pakba322 szétosztás végett. Hogy a’ Daru almafa itt nállunk régi ős 

gyümölcs, mutatja azon körülmény, hogy 100 évet gyaníttató vén odvas Daru almafák 

találhatók, és az, hogy több változványai vannak, mellyek ugyan ízre, érésidőre, 

fájoknak állására ’s növényzetükre nézve egymástól semmit sem különböznek, eggyik 

pirossabb, másik hosszukáson csucsosabb, de ezen tulajdonság is egy ugyanazon fának 

sem minden gyümölcsére áll, mert a’ hosszukásan termő fán is találhatók rendes alma 

termetűek, és viszont. A’ csucsos hosszukás Daru almát, leány csecsűnek is szokták 

nevezni. Huszti József Békés városi veterán gyümölcsész a’ nállam lévő írott 

catalógjában ezen faj gyümölcsöt így írja: Daru /:sóvári:/ Innen eredt azon gyanum, 

hogy a’ Debreczeni Kertészeti egylet faiskolájának 1872/3-ik évi névsorába – a’ 69-73 

számok alatt említett sóvári almák közül a 71-ik nagy Sóvári alma Daru alma lehet, de 

ez még bebizonyításra vár. Mert a’ Daru alma tekintéjes nagyságra, sokszor némellyik 

példány igen nagyra meg nő, ugy hogy megközelíti az itt lévő fontos  vagy tükör 

almákat. Lukácsi Sándor úr a Darualmát Búzásnak mondotta, de úgy látszik maga 

sem hitte el. A’ Búza alma hamar elkásásodik és karácsonyig leérik, míg a’ Daru alma 

tavaszig eláll. 

Elég az hozzá, hogy Lucas ur terjesztésre méltónak találta, tehát ne kutassuk 

hason neveit, bocsássuk világnak Daru alma név alatt, a’ki ráismer más név alatt is, 

bizonyítsa be, hogy egy ugyan az, valamint sok jeles gyümölcsnek nem árt a’ sok név, 

ugy ennek sem von le becséből ha talán két vagy 3 neve lenne. 

A’ bécsi világ kiállításon én 4 napon keresztül néztem a’ gyümölcs kiállítást 

sorba, apróra, de Daru almát a’ tőllem kiállított 18 darabon kívül nem láttam. Halasról 

 volt ugyan egy csucsos leánycsecsű név alatt kiállítva, de az a’ miénknél hegyessebb 

volt. 

Daru almafát én megvallom nem ójtottam, van 12 darab illy nagy fám, ez ugy 

látszik elég lessz nékem, még a’ fiamnak is, nem csak illy nemű almával, de pénzzel is 

segít ellátni. 

A’ Daru alma ojtás a’ népünknél szokásos egy hüvejk vastag alanyba tő 

hasításba, abban az évben 1 öl magas magát segíttség nélkül fentartó hajtást bír hozni. 

Ifjú korában elég hosszu, de mereven álló vesszőket hoz, mellyek minden irányban szét 

álnak, magokat hajlás nélkül fentartják, gula alakra egyátalában nincs semmi hajlama, 

valamint elsűrűdésre sem, így fiatal korában ritkítást vagy nyesést – a’ lefelé irányuló 

vagy a’ többiek rovássára tul hosszura nőt ágak megkurtításán kívül alig kíván. A’ fa 

gajjait 60, 70 foknyi szeglet alatt bocsájtja ki. Termését 7-ik vagy 8-ik évben mutatja 

be; ha ugyan ember vagy féreg meg nem kínozza ’s növésében meg nem akadájozza, bő 

termését 15 év előtt alig lehet várni, mert ezen fa nőni szeret, hogy egy századnál is 

tovább tartó élet idejére a’ későbbi bő gyümölcsözésre magának a’ kellő képességet 

beszerezze.  

Midőn bő gyümölcsözésnek indul, rendesen minden 2-ik évben meddőn marad, 

keveset terem ugyan ekkor is, de ez számításba nem vehető; meddőség alatt jó időjárás 

                                              

 
322 Pak - pontosan: pakk = csomag, poggyász.  
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mellett olly dus levélzetet hoz, hogy az teljes árnyékot tart, szokott is másik esztendőbe 

teremni, hogy az ember magasságnyira hagyott alsó ágak földig hajlanak ’s kiadja a 

mulasztását, én abba a’ kellemes hejzetbe vagyok, hogy fáim elosztották egymásközt a’ 

termést, az mult évbe 5, ez évbe 7 fám fog teremni. A’ török bálint almát termékenynek 

mondják, terem is minden évbe, de két évi termése sem érkezik fel a’ Daru almáéval. 

A’ Daru alma fák teljes termékenységök beáltával is fojton nőnek, bár ekkor 

kurta vesszőket hoznak, ekkorra már beruházzák magokat ágakkal, gajjakkal, mellyek 

megkivánják a’ ritkítást, mellyet én meddő korokban szoktam rajtok véghez vinni. 

E’ fát teljes kifejlődésében hasonlítani lehet sok részben a’ Kálmán körtefához 

/:bon chretien dete :/ nyári, teljes kifelylődésekor gomba alakot vesz fel koronája, ha 

ugyan a’ szomszéd fák nem szorítják, mint fájdalom az enyéimet.  

Leírok egy 35 v. 40 éves szabadonálló Daru alma fát, a’ mellyet 3-at különösen 

ismerek, törse vastagságának átmérője 4 láb magasságba 1 láb, alsó ágait körül minden 

felé 3 ölnyire, csaknem víz irányosan nyujtja ki, mellyek gyümölcséréskor fel vannak 

támogatva, vagy a’ sujj által földig huzva, így egy illyen fa koronájának át mérője 6 öl, 

a’ vénségnek rajta semmi nyoma, férfi korát éli, kérgét mint a’ platán kevés segítséggel 

lerugja, felső és oldal ágai bárha nem egyenesek is, de végső gallyaikkal egy gomba 

alakot képeznek. Fájának nagyságára a’ nállunk lévő almafák közzül egy sem 

szárnyalja tul. Fagyfólt rajta ritkaságképp sem fedezhető fel, penészedésről – hol a’ 

hejzetet szereti szó sem lehet, sőtt a’ pondrók által okozott sebeket is csak hamar 

beforja, hernyók bár jobban bántják mint a’ pogácsa almafát, de nem annyira mint a’ 

renetteket, mellyeket itt nállunk, ha gondozójuk nagyon, de nagyon nem szorgalmatos 

– a’ közös kertekbe a’ hernyók nem csak hogy évről évre lekoppasztanak, így 

terméketlenné tesznek, sőtt ki is irtanak. 

Már elmondtam minden jó tulajdonát, annyira, hogy vannak többen, a’kik ezt 

olvasnák, hogy el sem hiszik, miért? Mert Daru fájok olly talajban van, mellyet az 

nem szeret, így nem terem, a’ fa szu idő előtt eleszi, ’s meg eshetik, hogy az igy okozott 

seb által penészedést is kap.  

A’ Daru almafa vízpartokon, vagy part óldalakon /:mégha gyepes is:/ vagy 

ollyan völgyek partján, hol valaha víz vólt, érzi magát otthon, hol a’ föld iszapos, bár 

kötöttebb így hűvösebb természetű. 

De az én kertemben és ha a’ parttól 100 ölre van a’ fa, nem dicsekszik a’ fenti 

tulajdonnal, valamint a’ puha vegyületű heves földet – mint hiszem a’ tied is illyen – 

sem szereti: ugy hiszem, hogy a’ homokot még ugy sem. Figyelmeztesd e’ körülményre 

különösen Lucas urat nehogy hazugságba látszassunk maradni. 

A’ kívánt ojtó gajjakat mihelyt az idő enyhére fordul, azonnal küldöm, de 

bajosan tudok 1 láb hosszuakat küldeni, mert itt az egész tavaszon nyáron és őszön eső 

nem lévén a’ fák nem nőttek, rövid gajjat hoztak, hanem küldök 30 hellyett 60-at, 

említsd meg Lucas urnak és Simon Louis testvéreknek, hogy inséges hejről való gajjak 

ezek. 

Ha jövő évre vagy bármikor az elhíresztelés következtében tőlled Daru almafa 

gajjakat kérnének írj, küldök én akár ezret, biztosan teljesen jót álva, hogy azok 

valódiak. 

A’ gajjak elküldésekor még írok, ha valamit elfelejtettem vólna. 
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Addig is az Isten áldjon meg. 

Kívánja szerető barátod 

Dörgő Dániel. 

 

[A levél 8. oldalán függőlegesen írva:] 

A’ Daru alma fáról mondhatta Szent Dávid, I-ső zsóltár 2-ik vers,323 

»mert ő ollyan mint a jó termő fa, melly a’ víz mellett vagyon plántálva ő 

idejében, meg hozza gyümölcsét, és el nem szokta hullatni levelét«.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 201 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amelyen Bereczki Máté vastag ceruzával a következő megjegyzést írta: 

„Válasz 20/1. 875”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. január 23. D-19. számú levél 

 „Mtur, 1875. Janu 23.  

 

Kedves Jó Barátom! 

 

Ma dél előtt a’ kocsisommal kimentem a kertembe ’s hernyózó vassal 

szedettem saját szigoru felügyeletem alatt Daru alma ojtó vesszőket, az igaz, 

hogy ma fagyott egy kicsit, de a’ gajjakhoz nem nyultunk, csak a’ bünkös 

végét fogtam meg és hánytam egy kaskába itthon pedig hideg szobába 

pakoltuk be Mari leányommal egy hosszu szivar tartóba, mert nékünk nincs 

zsup szalmánk, sem a’ pakolás módját nem tudom. A’ feszesebb állás végett 

egy kevés száraz szénát tettem a’ gajjak közzé. 

Van nékem a’ többek között egy Darualma fám mellyet kiválólag 

szeretek, mert legszebb, legegésségesebb, 71-be egy határ dombnyi almát 

termett, de ekkor 60 xron adta vékánkint el a nőm, de 1873-ba 3 frt levén egy 

véka kézzel szedett alma, ezen fa nékem 50 frt Ötven frtot adott, 1874-be 

szemenkint volt rajta vagy 2 véka, erről a’ fáról akartam küldeni ójtó gajjakat, 

azért is, mert a’ küldött mustra almákhoz hasonlót terem, de kikoptam a’ gaj 

szedésből, mert nagyon rövidek vóltak rajta, bár a’ leghegyiből szedettem, a’ 

küldött rövidebb gajjak erről a’ fáról valók, melly fa 30 éves, a’ hosszabbacska 

gajjakat pedig egy 15 éves fáról– /melly fa a’ másikkal tökélletes hason jellegű/ 

– szedettem, így vagy 80 darabot bepakoltam, válogasd ki, a’mit alkalmasnak 

találsz, és küld el, hogy az idegen nemzet előtt becsülletet valjunk. 

                                              

 
323 A Zsoltárok könyve I. zsoltár 3. verse: „Mert olyan mint a folyóvizek mellett plántáltatott 
termő fa, mely az ő gyümölcsét megadja idejekorán, és a melynek levele meg nem hervad; és 
minden cselekedete jó szerencsés lészen.”- Szent Biblia azaz Istennek ó és új testamentomában 
foglaltatott egész Szentírás. Magyar nyelvre forította Károli Gáspár. Bp., 1912. Brit és Külföldi 
Biblia társulat. 629 p. 
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A’ küldött vesszők bár két fáról valók, de azért teljesen eggyezők, a’ 

hosszabb csucsos darualmából nem küldtem, mert azok ez évben is teremvén, 

alig hoztak 1 ujjnyi gajjat. Külömben a’ már kinőtt és termőre fordult Daru 

almafák rövid gajjakat szoktak hozni, ez már néki természete. A’ gajjak 

védelmire fel kell hozni, az 1873-74-ik évi szárazságot, a’ mult télen alig ázott 

meg 4 ujnyira a’ föld. Na, de e’ télen már megázott, tegnap is déltől éjfélig 

szakadt az eső. 

Nem tudom, hogy a’ multkor írt hosszadalmas levelembe említettem é 

a’ Daru alma fának azon sajátságát, hogy midőn tavasszal a pogácsa, Török 

bálint almafák rakva vannak virággal, az még akkor puszta gajjaival csaknem 

aludni látszik, tehát későn fakad ki, hasonlitsd össze a’ Kurta szárú (karika) 

almával a’ próba ágakat e’ tekintetben. 

A’ mult héten ágyba fekvő beteg vóltam, a’ torkom dagadt be, majd 

megfuladtam, még most is göthös vagyok, hanem családom egésséges, 

különösen a’ kis iker leánykáim szépen fejlődnek, gyönyörűség reájok nézni. 

A’ képviselőválasztók összeírására kineveztettem, de biz én vissza 

utasítám, mert a’ választási törvényeket jogtalanoknak, igazságtalanoknak 

tartom. 

Kérlek, tégy fére számomra nehány ójtó gajjat a’mit csak ojtás felé küldj 

el. Csíkos Vilmos, angoulemei herczegnő, és Hét egy falat, azután vagy 3 faj 

savanyu husos nagyszemű meggyet, befőzésre alkalmasat, mellyet nem eszik 

meg a’ veréb. Van egynehány vadmegy alanyom. Kérek azután a’ legkorábbi 

sárga baraczkból bármi hitvány rangu és apró is csak jókori legyen és egy 

fehér husu kajszint, a’ feleségem lekvárt szokott baraczkból főzni, ’s 

gondolám, hogy talán a’ fehér husuból szebb lessz, ámbár én ennek a’ 

fehérnek csak hírét hallottam, nem tudom van é? Vagy kétféle ujdonság 

cseresznyét is, és szilvát, de 15-nél többet ne küldj, mert alanyom nincs, és így 

kétségbe ejtenél. 

A’ Gyakorlati M. Gazdát a’ Casinóba járatjuk, az Erdélyi Gazdát pedig 

én, jó vólna, ha ugy alkudnál velök, hogy minden számokba legyen tőlled 

vagy czikk, vagy egy faj gyümölcs ismertetés, nem 3-4 egy számba, azután 

nem győzzük várni egy hónapig is, mert az illyenekre mint én csak azok a’ 

számok érdekesek, mellyekbe gyümölcs ismertetés van. Írd meg, hogy vagy 

véllök? ismertetsz-é? mikor? Mellyiket?  

Ezzek után vagyok szerető jó barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 252 x 202 mm nagyságú lapra írta levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 
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1875. január 27. B-20. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza,[dátum lemaradt] 

 

Kedves barátom! 

 

Köszönöm gyümölcsészet iránti fáradozásodat, köszönöm a vesszőket! 

Sajnos, hogy előbbi leveledből valóban kihagytad a Daru alma egyik 

legfelségesebb tulajdonát, a későn virágzást! Hisz épen a későn virágzó fajok 

azok, melyeket mostanság gyümölcsészek leginkább hajhásznak. Most már 

teljesen hiszem, hogy a Daru alma mindig több gyümölcsöt képes teremni, 

mintsem más, korán virágzó fajok. No de most sem volt későn! Azon 

alkalommal, midőn az ojtóvesszőket elküldendem, majd megemlítem mind 

Lucasnak, mind Simon-Louis testvéreknek e kitűnő tulajdonságot is. 

A számodra küldendő ojtóvesszőkre nézve zavarban vagyok. Egyetlen 

egy meggy fát sem tudok gyűjteményemben, melyet a verebek ne szeretnének 

ellopkodni. Befőzésre csakis az Osztheimi meggyet és a Nagy Gobet-et 

találom fajaim közt legjobbnak. Az első nem sokat látszik különbözni, a mi 

közönséges meggyünktől: de feketébb mint az; a másik lapos, nagyszemű, 

piros. Ezt azomban, mikor nálam első ízben termett, ugy lelopták a verebek, 

hogy mikorra észre vettem alig 3 – 4 szem volt még ép rajta. 

A cseresznyékkel sem vagyok külömben, mert már nem tudom, hogy 

miket küldöttem volt ezelőtt neked. Megtörténhetnék, hogy hasztalan munkát 

csinálok, haszontalan költséget okozok, mert könnyen megeshetnék, hogy 

ismét ugyanazon fajokból küldenék, melyekről már küldöttem s melyek nálad 

már meg vannak. Eddig, a mit küldöttem minden faju gyümölcsnemből, mind 

a lelke java volt Neked, a ki megbízol az én választásomban, nem is 

küldhetnék mást, csak kitünőt. Hanem hát most rendeltem ritka cseresznye és 

meggyfajt vagy 7et Simon-Louisnál . Ő rendesen jó hosszu vesszőket szokott 

nekem küldeni. Ugy teszek hát, ha megérkeznek az ott megrendelt cseresznye 

és meggy vesszők, hogy kétfelé vágom mindenikét; felét magamnak tartom, 

felét pedig neked fogom elküldeni. 

A szilvákból sem tudom, hogy melyek vannak meg már nálad az én 

küldeményemből; azért jó lesz, ha megírod, hogy miből ne küldjek. Aztán 

majd tudom én, hogy miből küldjek: de írd meg határozottan, hogy hány fajt a 

szilvákból? hány fajt a cseresznyefélékből? 

Én ellenkező nézeten vagyok czikkeim közlését illetőleg, mint te. Én azt 

szeretném, ha egy számban minél többet közölnének egyszerre. Ez esetben 

csak azon számokat tartanám meg az illető lapokból, a melyekben czikkek 

vagy gyümölcsismertetések voltak közölve s egy-két év mulva, mikor jó 

csomóra fölszaporodnék az ily számok száma; csakis ezeket köttetném be egy 

könyvbe, míg a sok apró közlemény miatt az egyegy évfolyamot egészen be 

kell köttetnem, megtartanom. Sajnos, hogy egyik lap sem képes közleni egy 

éven át dolgozataimból 12 ívnél. Ez aztán az én munkásságomhoz mérve, 

persze, igen kevés: de hát nekem e miatt nem lehet a szerkesztőket 
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kényszerítenem, sőt kérni is restellem ezt tőlök. Ti, egyes előfizetők már 

inkább fölkérhetnétek arra a szerkesztőket, mint sem én, a ki örülök, hogy 

annyi helyet is adnak, mint a mennyit adtak eddig és adnak ezután is. 

Most is itt hever fiókomban 20 gyümölcsfaj teljes leírása. Meg lehet, 

hogy év végéig sem lesz bevégezve közlésök. Hátha majd az idén jó termés 

talál lenni, a mikor aztán százával kell a fajokat leírnom?! Bizony, ha a lapokra 

leszek kénytelen szorítkozni közlésök végett: alig hiszem, hogy életemben 

végét érhetem közlésöknek. 

Rajtam nem mulik, barátom, hogy kielégíthessem vágyatokat, a kik a 

gyümölcsészet isteni tudománya iránt érdekkel viseltettek! Én szívesen 

dolgozom számotokra: de hát, mikor még mindig oly kevesen vagyunk, a kik 

e tárgy iránt érdeklődünk!!! 

Az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U.i.: Nem helyeslem, hogy a választási actusból kivonod magad! Mi történnék 

szegény Hazánkkal, ha mindenki ugy tenne, mint te tettél, a mint írod?? – B. 

M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

1875. február 6. D-20. számú levél 

 

„Mtur 1875. Febr. 6-án 

Kedves Barátom! 

 

Hozzám intézett azon becses leveled óta - mellyben írád, hogy a’ Simon 

Louis testvérektől rendelt 7 meggy és cseresznye ójtó gajjakat két felé vágod és 

felét nékem küldöd – bánt engemet valami, a’ mit előtted, kit annyira szeretek, 

elnem szabad halgatnom. 

Ha te Kedves Barátom, gyümölcsészeti ismereteid és olvasottságod, 

majd ismerettséged által olly nemes gyümölcs faju ójtó ágakhoz juthatsz, 

mellyek által hazánk gyümölcsészetét gazdagítani fogod, hiszem, hogy az 

gajjaknak minden szemét ügyesen és sikeresen feltudod használni. Csak így 

részesülhetek én, és hozzám több hasonlók azon szerencsében, hogy egy-két 

év multával ojtó vagy szemző vesszőkhöz juthatunk, azokat szélesebb körbe – 

mint a’ vízbe bédobott kő által okozott körhullám – terjeszthetjük. 

Meg vagyok győződve irántami szeretetedről, de ajánlatodat elnem 

fogadhatom, rablónak tartanám elfogadását mások irányában, különösen 

vigasztalhatatlan volnék, ha azok hibáim miatt meg nem erednének. Pedig én 
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– különösen a’ csontáros324 ujdonságokra rendkívüli vágyat érzek, minthogy 

azok hamar bemutatják termésöket ’s nem tagadom a’ hiuság is ingerel 

ollyakat bírni és bémutatni a’ kóstolóba, mi másnak nincs, hogy ez által a’ 

gyümölcsfajok terjesztésében tekintélyesebb szerepem lenne, de azt nem illyen 

áron óhajtom elérni, meg elégszem, ha későbben juthatok azon fajokhoz, vagy 

csak azon esetben fogadhatnám el jó lélekkel, ha biztosítva vólnék arról, hogy 

fel nem használhatod. Ugy is részesültem én már tőlled szép és legjobb faju 

gyümölcsökben, mellyek által felgazdagítva érzem magamat, még pedig 

ingyen, mert letiltottál egy leveledbe pénzt emlegetni, sokszor gondolkoztam 

rólla, miképpen viszonozzam szívességedet? hogy a’ Daru alma gajjakkal 

szolgálhattam eggyik részről ezen örvendettem. Ezután szöllőskert 

csapatunkat325  az melly 175 éves, fel fogom járni, és mint hogy nehány fajt még 

ismerek, mellyet régi gyümölcsnek tartok, a’ legvénebb fákról szedett 

gyümöltsel meg ostromollak, hátha még régi fajt fedeznénk fel? Leg alább 

annyit nyerek, hogy meg mondod melly faju vagy fajhoz hasonlít. 

Leírom itt azon fajú gyümölcsöket, mellyeket szívességedből birok: 
 

Souvenir du Congres Clairgeau vajoncz 
Vilmos Koninck téli vajoncza 
Angoulemei herczegnö Téli esperes 
Triumphe de Jodoigne Amalia Leclerc 
Marschal de Cour Clapp kedvencze 
Zephirin Gregoire Nemes Crassan 
Erdei vajoncz Cecile tengernagy 
Csíkos Armin Wanderweken pirókja (veszendőbe) 
Ananas de Courtrai Angol arany pármén 
Douillard Alexandrine Downton peppin 
Bordeauxi herczegnő Parker peppin 
Sterkman [Sterckmans] vajoncza Brédai renet 
Keveroni páratlan b[ergamot]  Bauman renet 
Giffard vajoncza Orleansi renet 
Chaumonteli vadoncz Tournay-i kurta száru 
Juliusi Esperes Astrakáni piros 
Császár körte valódi Astrakáni fehér 
Napoleon vajoncza Sikulai 
Diel vajoncza  
Althán gróf piros ringlója Mückebergi nagy cseresznye 
Áttetsző ringló Hédelfingeni óriás 
Pond magoncza Marienhöhei szép 
Victoria királynő Elton 
arany cseppje Kóburgi fekete 
Kirke szilvája Heiczen korai 

49 faj 

két 3 példányban 

 

                                              

 
324 csontáros = csonthéjas termésű. Vagyis a legbelső magházfalrész csontkemény burokká 
(csontár) alakul; ez zárja magába a magot. 
325 „Csapat szőlő”: Mezőtúr északi határában lévő szőlőket – ma már inkább gyümölcsös 
kerteket – „Nagy Csapat Szőlőnek”, Nagy Csapat Kertnek” nevezték és nevezik még ma is. 
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Ha részesítesz azon szerencsében, hogy még több fajt is küldesz, küldj 

keveset azok közül mellyeket legméltóbbnak tartasz az elterjesztésre, 

különösen csontárosokat326 óhajtanék. 

3 faju alma, körte, szilva, megy, sárga baraczk és cseresznye untig elég 

magam számára dolgozván, alanyom kevés van, földem pedig már be van 

ültetve, tehát vennem kell kertet, ha pénzem lessz, hova ültethetek, vagy a’ 

szöllőket kell kivágnom, hogy hellyet nyerjek. De azért 10 vagy 15 fajjal 

gazdagodni szeretnék évenkint általad, de csak is általad. Most már az idegen 

hellyekről 71. és 72-ik évbe szerzett fácskáim mutogatják termésöket; a’ 

hitvány fajok kerülnek ójtás alá. 

 

Ezek után Áldjon meg tégedet az Isten.  

 

szerető barátod Dörgő Dániel m.k.” 

 

 

[Dörgő Dániel 270 x 204 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta négyoldalas 

levelét, amelynek 1. oldalán a bal felső sarokban található Bereczki Máté 

megjegyzése: „Válasz 8/2 875”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. március 28. D-21. számú levél 

 

„Mező Tur 1875 Márcz 28. 

 

Kedves Barátom! 

 

Most midőn mások Husvét reggelén a’ templomban vannak imádkozni 

kedves dolgot vélek Istennek tenni, ha vélled Kedves jó Barátommal levél által 

társaloghatok, ’s fentartani igyekszem’ a’ köztünk lévő minden földi salaktól 

ment – önzetlen baráti érzelmet, mellyet részedről az előttem fekvő eddig 

hozzám intézett 25 darab327 becses leveled olly nagy mértékben bizonyít, ’s 

engemet valódi öröm érzettel tölt el. Kívánom hogy sokáig – hóltig tartson 

köztünk ezen kedves viszony. Kívánom hogy érj sok Husvét reggeleket, 

szemlélhesd fáid ujra ébredését, fáradozásaid jutalmát, kedves hazánk jobb 

jövőjét. Ámen. 

                                              

 
326 csontáros = csonthéjas termésű. Vagyis a legbelső magházfalrész csontkemény burokká 
(csontár) alakul; ez zárja magába a magot. 
327 A levelek számát illetően feltehetőleg téved Dörgő Dániel, hiszen az 1874. szeptember 14-én 
kelt levelében 15 Bereczkitől kapott levelet említ. Azóta – tudomásunk szerint – öt levelet 
kapott, így nem lehet 25 levél a birtokában. 
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Az általad nékem küldött 24 faju gyümölcs ójtó gajjakat idejébe hiba 

nélkül meg kaptam, hanem a’ Franczia országból jött cseresznye vagy meggy? 

gajjak fonnyadtak vóltak azokat ugyan ugye kertem feléleszteni. Fogadd 

küldeményedért – mellyel nékem ugy most mint jövőbe örömöt szereztél – 

szívéjes köszönetemet. A’ gajjak küldése ólta itt csont keményre fagyott a’ lágy 

föld, majd 10-11 órakor – midőn engedni kezdett a’ fagy, kovász lágy lett a’ 

föld, ójtásra az idő nem kedvezett, ’s aggodalommal töltött el az ójtó gajjak 

iránt, a’ cseresznyét és meggyet csak tegnap dél előtt párosítám el, ’s a’ 

franczia gajjakat egy már termett cseresznye fa 2 éves gajjaira raktam – még 

pedig vékonyságok miatt lapozással, nem tudom mi eredménye lessz? de 

kevés bizodalmam van hozzá, mert ugy látszik, hogy a’ fagy még az 

alanyokba is kárt tett. A’ szilvát, körtét Kedden rakom el, majd későbben az 

almát. 

A’ téli Februári kemény hideg é? vagy a’ mártiusi reggeli fagy, déli 

meleg, itt ugy látom, hogy tetemes károkat okozott, a’ fiatal kajszi baraczkok 

tavaji ágai feketülnek, valamint némelly körte fajoknak, – mint az Angoulemi 

herczegnő körte gajjainak bele is nem fehér, mellyet ójtó gajjok osztásánál 

szemléltem, alkalmasint fájdalmas tapasztalást és tanulságot nyujthatok 

néked, a’ nállam lévő 49 faj gyümölcs fajaidról, fagy károk iránt. 

A’ hideg ugyan ollyan fajokat pusztít vagy pusztított el, mellyek nem 

éghajlatunk alá valók, leg alább megtanít az idő, hogy melly fajok terjesztésre 

valóba méltók, így felette sopánkodni nincs valami nagy ok, hanem a’ nyulak 

itt nállunk mostan valóban nagy és helyre hozhatatlan károkat okoztak. 

Megnyugtatásodra ugyan mondhatom, hogy kertem a’ nyulak által 

respektusban tartatott, csak 4 fácskámat semmisítettek meg. 3-at pedig meg 

haraptak. Talán féltek töllem, mint vadász társulati elnöktől, hogy rajtok 

véresen meg bosszulom. Elpusztítottunk társas vadászatban 550 nyulat, 

eggyesek körülbelöl annyit, még is maradt annyi nyul, hogy Febr utólján, sött 

Márt első hetében – midőn a’ hó meg keménykedvén, a’ nyul nem tudott 

kaparni hó alól füvet – sok kertekben kar vastagságon alól nem hagyot fát, 

meg ette még a’ szilva fákat is, csak egy csapat szöllőbe 3000 fát pusztított el, 

ha a’ Turi határban az elpusztított fák össze  számíttatnak – a’ mint már arra a’ 

lépést meg tettük, hiszem, hogy 20-30 ezer fa elpusztult.328 Mi vagy ki ennek 

valódi oka? a’ tulajdon szentségét lábbal tipró – aristocraticus szagu vadászati 

törvény, és annak csinálói. Úgy Casinónkban mint a’ városházánál azon 

igyekszem, hogy az ország gyüléshez feliratot intézzünk a’ vadászati 

törvények módosítása végett. 

Ma jön ide Turra Csávolszki képviselőnk, hanem itt sokan 

elhidegedtünk tölle, Péteri Károly barátomat óhajtanánk ujra képviselőnknek, 

hiszem, hogy ha fel akar lépni, meg választása bizonyos, mert ő irányában 

minden féle politikai véleményűek elhalgatnak, hiszem azt is, hogy talán nem 

                                              

 
328 Az 1895. évi mezőgazdasági statisztika Mezőtúr [Mező-Túr] közigazgatási területén 56 493 
gyümölcsfát regisztrál. Ennek fényében erősen túlzónak érezzük a 20-30 ezres fapusztulást, 
amely a nyulak kártétele miatt következett be. – Irodalom: A MAGYAR KORONA 1. 294–295. p.  
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fog vonakodni, ha felkérjük, mert 3 év ólta kipihenhette magát, ’s lehet, hogy 

a’ mostani kormányt nem utálja annyira, mint a’ régit. Különben véleményét 

nem ismerem, nagyon régen nem találkoztam vélle, hanem hiszem, hogy ma 

bejön Turra, ’s véleményét – hogy akar é képviselő lenni vagy nem? meg 

fogom tudni. 

Ha majd valami rossz idő vagy ünnep hozzám intézendő levélírásra 

alkalmas időt nyujt: légy szíves megírni, hogy a’ Guigne Villeneuve, Bigarreau 

Jaboulay, Beaufrotte, Grosse Tardive, Simon Louis testvérektől jött é? Mellyik 

cseresznye? Mellyik meggy? Mikor érik? Millyen színű? millyen nagy? Így a’ 

már nállam megfogamzott Mückebergi és Marienhöhei cseresznyéket is, csak 

röviden, az Erdélyi Gazda és Gyakorlati mezőgazda ugyan fokhegyen 

közölnek tölled ismertetést, minden üres számnál össze szidom őket. 

Óhajtanám tudni a’ Breda alma hason neveit és azt mondja a’ Tisza László 

Catalógja, hogy a’ Bréda, Nelguin és Hawley egy fajok, igaz é ez? Mert 

Glocker urtól van 2 álló hejre kiültetett Douse Hawley alma fám, mellyről ő 

azt mondja Catalógjában, hogy értékes amerikai alma, mellyet azért hozattam 

meg még 73-ba, mert Lukácsi Sándor ur azt mondta, hogy a’ Hawley alma a’ 

Kolozsváron régebben tartott gyümölcs kiállításon jutalmat nyert vólna? 

Az alanyokból vég képpen kikoptam, miután annyi ojtványom van, 

hogy ha felnőnek hellyét sem tudom, eladni pedig nem akarom, nem 

szándékoztam többet ójtani, hanem a’ másoktól szerzett névtelen vagy álnevű 

fákat akarom fajfákká alakítani, ha mint eddig, leszel szíves számomra ójtó 

gajjakat vagy szemző vesszőket küldeni. Különösen van egy berkenye fám 4 

emelettel igen szabájos ágakkal, ezt a’ nyáron bé akarom szemezni, 

reménylem, hogy Csókás József329 szerint a’ nemes ágak nem öröklik az alany 

fojtó ízét. Alkalmasint e’ fába kell vagy 17 faj, ha küldesz Június hóba hajtó 

szemre vesszőket, bészemzem, de csak ollyan fajuakat kérek és fogadok el 

tőlled, mellyeket még nem ismerek, hogy gyümölcs ismertetéseidbe 

segítséggel lehetnék már valahára. 

 

Isten véled Kedves jó barátom 

Dörgő Dániel m.k. 

 

A levél 4. oldalán függőlegesen írva: 

„3 faj gyümölcsöt kiszemeltem, mellyet nállad annak idejébe 

bémutatok.” 

                                              

 
329 Csókás József (Kecskemét, 1824. február 3. - Cegléd, 1905. november 30.), kecskeméti 
parasztgazda, a homoki szőlő- és gyümölcstelepítés egyik magyar úttörője. Kitűnő gyakorlati 
gazda, aki önműveléssel kiváló szakemberré vált. Eredményeit, módszereit rendszeresen 
publikálta. Közleményei, tanácsai a korabeli szaklapokban láttak napvilágot. A téves, maradi 
nézettel szemben bátran hirdette az alföldi, a homoki borok egyenrangúságát a hegyvidékiekkel 
- megfelelő, helyes kezelés esetén. Kiváló gyümölcsfajtákat ültetett és óriási munkát fejtett ki a 
Chasselas csemege szőlő meghonosítása érdekében Kecskemét határában. Jelentős alkotása az 
Alföldön első ízben épített téglapince Ballószögön; a nagyrészt saját égetésű téglából épített 
pincében bizonyította be, hogy lehet jó bort szűrni a homoki szőlőből is. Mintegy 20 szakcikket 
írt. – Irodalom: GESZTELYI NAGY L. 1933); MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 320. p. 
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[Dörgő Dániel 340 x 212 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta négyoldalas 

levelét, amelynek 1. oldalán a bal felső sarokban található Bereczki Máté 

megjegyzése: „Dörgő, Válasz 26/4 és 26/5 875”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. április 26. B-21. számú levél 

Mező-Kovácsháza, April. 26. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Mart. 28ról írt kedves soraidra egyszer valahára időt nyertem válaszolni. 

El nem tudnám hamarjában számlálni, mennyi mindenfélét elvégeztem azóta 

apródonkint! Minden sürgetősebb teendőmmel készen vagyok már. Egy álló 

hónapja, mióta minden levelezést beszüntettem. Most ujból hozzá foghatok az 

íráshoz. Először is a levelezést nyitom meg. A kinek adósa vagyok a válasszal, 

most lerovogatom mind. Aztán fogok csak mesterségembe, ha elvégeztem a 

levelezést. Kezdem nagyban unni a gazdasági lapokba való dolgozgatást. 

Föltettem magamban, hogy ezentul magamnak dolgozom s midőn annyit 

összeírtam, hogy egy kötetnyi munka kikerül belőle: kiadom önállólag, ha 

mindjárt mindenem rá kellene is költenem. Igy azt remélem, hogy élénkebb 

nyomot hagyok magam után a gyümölcsészet mezején, mintsem, ha tovább is 

arra támaszkodom, hogy Szerkesztő uraimék cseppenkint közöljék nagy 

időmegszakítások közt dolgozataimat. Gyalázat, a mit tesznek velem négy–

négy ívnyi dolgozatom hever mind a két lap szerkesztőjénél mult évi dec. óta 

s egy árva betűt nem közölnek abból hónapokon át! Aztán, hogyan keltsen 

érdeklődést az ember a nagy közönségben a gyümölcsészet ügye iránt? Mint a 

kísértő lélek csak ugy elvétve tűnik fel ez az isteni tárgy a lapokban. Az egyik 

föltünésnek emléke is elmosódik addig az olvasók lelkében, a míg ismét egy 

másikra kerülhetne a sor. Ezt nem viselhetem el tovább. Összegyűjtöm az 

elforgácsolva itt ott megjelent dolgozataimat s ha mindjárt nem is rendszeres 

alakban: de együtt, egy csomóban adom át, akarom átadni hazámnak. Eddigi 

dolgozataim is kitennének már egy jókora kötetet s ha az isten a termésnek 

kedvez az idén, vagy kétszáz gyümölcsöt bizonyára megint módomban lesz 

körülményesen leírni. Ennyi munkát 20 év sem bírnának szaklapjaink 

közölgetni a mostani csepegtető modoruk szerint. Nincs más mód, mint 

áldozatot, pénzbeli áldozatot is magamnak hozni imádott tárgyam érdekében. 

Eddig már föláldoztam érte anyagi jövőm, neki szántam minden üres időm, 

minden igyekezetemet. Most még koczkára dobom érte öreg napjaimra 

összekuporgatott csekély pénzemet is. Ugy sem félek tőle, hogy sokáig élek. 

Legyen tehát hazámé csekély vagyonom még életemben. Isten neki! hogy mi 

történik aztán velem: de most ez az én komoly elhatározásom. – E tévelygés 
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után vissza is térhetek már kedves soraidra. – Azt írod, hogy az általam 

küldött vesszők elojtása miatt nagyon aggódtál. Miért sietsz te olyan nagyon 

az ojtással? Lásd én még csak a mult héten kezdettem meg az ojtást! Néha csak 

Május derekán kezdtem el a külországból jött vesszők ojtását s gyakran csak 

június vége felé bírtam mindenik fajt elhelyezni. És én e késői munkát 

sohasem bántam meg. Nálam, ha 100 fajból egy kiveszett, már az igen sok 

volt. – Hisz az ojtóvessző hűvös pinczében nyár derekáig is épen, ép 

állapotban eltartható!! Minek hát sietni az ojtással és annak sikerét a kései 

fagyok és más egyébb viszontagságok koczkájára bízni hamarkodásunkkal! 

Ha a tél után azt vetted észre fáidon, hogy ágaik feketülnek; a kétszer kettő = 

négy bizonyossággal állíthatod, hogy annak az oka nem a tél hidegében, 

hanem a tavali vegetationalis évszaknak rendkívüli szárazságában keresendő. 

Kemény tél volt az igaz: de még sem emelkedett a hideg soha oly magas fokra, 

hogy a rendes viszonyok közt nőtt vesszőknek árthatott volna. Nálam csak a 

kajszi és őszibaraczk virágrügyei s ez utóbbi gyümölcsnem némely elcsigázott 

növésű vesszei pusztultak el: de, mint mondám, ennek nem a tél hidege, 

hanem a hét hónapig tartott szárazság, mely taval, tavasztól kezdve csaknem 

tél közepéig uralkodott, volt a természetes oka. Egyébb gyümölcsnemek mind 

épek s bőterméssel biztatnak. Közel 800 faj hozott egészséges termőrügyet. Ha 

isten is ugy akarja, lesz módomban tanulmányozgatni! – 

A küldött cseresznyék minőségét majd akkor tudatom veled, ha ojtásaid 

megfakadtak. Elhiheted, hogy mind a legkitűnőbb fajokból válogattam össze 

azokat, midőn megrendeltem Simon-Louis testvérektől . Ugy tudom, hogy 

neked mind cseresznyefajokat küldöttem, minthogy azon két meggy fajnak, a 

melyet hozattam, csak rövid vesszeje volt; mely épen csak 3–4 ojtást adhatott 

ki. Ezekből is majd küldeni fogok ojtó vagy szemző vesszőt a nyáron vagy a 

jövő tavasszal. Én hiszem, hogy nálam minden faj megmarad. – 

A berkenye fát csak hagyd meg berkenyefának! Nem való az fajfának. 

Ha megfakadnának is rajta ojtásaid: de bizonyára csakhamar ki is vesznének. 

Körtéknek almáknak csak körte és alma alanyokat válassz, ha fajfát akarsz 

csinálni. –  

Hogy mit mond Tisza László a Brédai renetről vagy bármely más faj 

gyümölcsről, arra te semmit súlyt se fektess! Tisza László csak a levegőből 

beszél. Ő a gyümölcsészetet sem nem tanulmányozta soha; sem nem 

tanulmányozza ma sem. A mit ő állít az csaknem mind r. á. = rá, fogd rá! nincs 

annak semmi alapja. Lukácsynak is a semminél csak nagyon parányival több a 

gyümölcs ismerete. Ő sem tanulmányozta azt soha és nem is tanulmányozza. 

Nem ér ő arra rá: de Tisza Lászlónak már ezer módjában volna arra rá érni, ha 

kedve volna hozzá vagy akarná. 

A Brédai renet hasonnevei: Nelguin, Azierna, Doppelter, Gold Pepping: 

De kétséges hasonnevek ezek is mind. – Hawley csak egy van: de ez nem is 

hasonlít a Brédai renethez s így nem is hasonneve ennek. – 

Remélem Pétery megtérített a jó útra, melyből jelen kormányt illetőleg 

mintha némi hajlandóságot mutattál volna letérni, a mint leveledből látom. 
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Sokan várakoznak még válaszomra: tehát megengedsz, hogy bezárom e 

különben is már elég hosszura nyult levelemet. 

 

Az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt minden jóval! 

szívből kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. május 26. B-22. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Máj. 26. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Ugy hiszem megkaptad m. hó 24-ről330 hozzád írt levelemet. Tudom, 

hogy az írás nálad nem hétköznapi dolog; ezért nem is zúgolódom, hogy még 

nem válaszoltál arra. Írok hát én, ha te nem írsz, hogy aztán, – ha neki találsz 

fohászkodni az írásnak, – ne egy, hanem két levelemre is kelljen egyszerre 

válaszolnod. –  

Ekkoráig szerencsésen kikerülték gyümölcsfáink a kései fagyot: hanem 

bezzeg jöt e csapás helyett nem egy hanem kettő is. Első volt az aprócska 

„kerti cserebüly”331 (Melolontha horticulus), mely almavirágzáskor itt 

rendesen meg szokott jelenni. Majd két hétig, reggeli 10 órától délután 2 óráig 

harmad magammal ugy szolván folyvást ezt pusztítottam, három – négy 

üveggel (olyan itczés nagyságú, szűk nyakú, befőttes üveget értek) szedve 

össze belőlök naponta, hogy falánkságuktól legalább törpefáim virágainak egy 

részét megmenthessem. Még ez a falánk jószág le sem tűnt a láthatárról; jött 

egy másik sokkal élénkebb, sokkal falánkabb pusztító rovar oly iszonyú 

mennyiségben, hogy látásukra teljesen lemondottam minden reményről 

ahhoz, hogy kertemben egyetlenegy gyümölcs is megmaradhasson. Ennek a 

rovarnak még nem tudom a tudományos nevét. Elég az hozzá hogy itt 

közönségesen ismeretes bogár. Évenkint rendesen megjelenik itt kissebb 

nagyobb sokaságban, többnyire a birs, naspolya s teljes virágu galagonyák 

virágzásakor. Ez egy fekete testű, vörös szárnyfedelű hosszukás, lágy bogár, 

                                              

 
330 Valójában 1875. április 26-án kelt Bereczki Máté levele. 
331 Kerti cserebüly – a cserebogár régies névformája. A cserebogárformák (Melolonthinae) a 
rovarok (Insecta) osztályában a ganajtúrófélék (Scarabaeidae) családjának egyik alcsaládja. Az 
alcsaládba 28 élő és egy kihalt nemzetséget, valamint 11, nemzetségen kívüli nemet sorolunk. 
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melyet itt szipoly332 néven ismerünk. E vidéken valamennyi repcze vetést a 

szó szoros értelmében lelegelt ez itt az idén s aztán kerteink fáira vetette 

magát. Ette a virágot, gyümölcsöt, gyenge hajtást és gyenge leveleket minden 

válogatás nélkül. Lelkem fáj, ha rágondolok, hogy mily temérdek gyümölcsöt 

tettek ezek itt néhány nap alatt semmivé! – Most már takarodóban vannak. A 

fák koronájának alja felé a sürű lombozat közt, mégis elkerülte figyelmöket 

elég épen maradt gyümölcs. Hagytak jó módon tanulmányozni való 

példányokat számomra s én evvel is beelégedném, ha csak legalább már ez 

maradna meg s uj meg uj csapástól ne kellene tartanom. Még csak a jégverés 

és a szélviharok vannak hátra. A jó isten tán csak eltávoztatja már ezeket 

tőlünk!? – 

Nevezetes ujdonságot is írhatok neked. A gyümölcsészet kezd 

hódításokat tenni a hazában! A napokban kaptam egy okmányt a biharmegyei 

gazd. egyesülettől, mely arról szól, hogy az említett egyesület közgyülésén 

egyhangulag tiszteletbeli taggá neveztettem ki a gyümölcsészet terén kifejtett 

munkásságomért! Lám! még azt is megértük, a gyümölcsészet terén is 

becsületet arathatunk. Nem nagy nyereség-e ez ügyünknek? –  

Megfakadtak-e ojtásaid? – Az enyéim mind megfakadtak, pedig csak 

april. 20dikán kezdettem ojtani s apródonkint ojtva csak majd 6dikán birtam 

bevégezni az ojtást. Ha élnek ojtásaid, írd meg, hogy melyek élnek a Simon-

Louis-tól  kapott fajok közűl; aztán majd megírom, hogy milyenek. Én ugy 

tudom, hogy hozzád csak egyedül cseresznye vesszőket küldöttem franczia 

vesszőim közűl. Ha nem élnek majd kaphatsz tőlem rólok jövő tavaszra ojtó 

vesszőt s akkor megírom röviden, hogy melyik milyenféle. 

Hát ti, hogy vagytok a gyümölcs s átalában egyébb termés dolgában? 

Bár harmatok járnak, de a gazdák itt nagyban óhajtoznak eső után. A 

rendkívüli meleg napok nagyon kiszárítják megint a földet.  

Hát pápátoknak, Tiszának,333 szaporodnak-e hívei nálatok? Istenem, 

hogy is el tudja ez az ember bolondítani az egész ország okos embereit! A 

történelem ítélőszéke előtt valóban a szemét dombra visszük becsületünket ez 

ember kedvéért, pedig csak a vak nem látja, hogy ő is ép oly tehetetlen a 

kormányon, mint elődei voltak. –  

 

                                              

 
332 A Rovartani Lapok (1884. évf. 205. p.) szerint: „Hazánk búzatermő vidékeinek állandó 
csapásai a „szipoly” néven ismeretes bogarak. Tömeges megjelenésükről, nagy 
kártékonyságukról évenkint felhangzik a panasz, különösen az Alföldről. Kártételeik 
következtében a megtámadott gabonának 10-20, sőt néha 50%-a is elvész. […] A szipolyok 
közől, amelyet a tudomány Anisoplia néven foglal össze, hazánkban eddig 9 fajt ismerünk.  
333 Tisza Kálmán  (Geszt, Bihar vm. , 1830. december 15. – Bp., 1902. március 23.) nagybirtokos; 
Teleki László unokaöccse és 1861-ben utódja a határozati párt élén, 1867-től a balközép alapító 
elnöke és pártvezére, 1875-től a Szabadelvű Párt alapító pártvezére; 1882-től az MTA 
igazgatósági, 1888-tól tiszteleti tagja. Volt a képviselőház első alelnöke, belügyminiszter, 
miniszterelnök (a magyar történelem leghosszabb ideig működő miniszterelnöke), 
pénzügyminiszter, a király személye körüli miniszter, az első királyi biztos az ezredéves 
ünnepségeknél a korona átvitele körüli szertartásokban való közreműködése végett. – Bereczki 
Máté feltehetőleg Tisza Kálmánt emlegette levelében. 
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Az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt minden 

kigondolható jóval! szívéből kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. július 14. D-22. számú levél 

 

„Mtur 1875 Július 14. 

 

Kedves jó Barátom! 

 

Folyó évi Áprill 26. és Május 26-án kelt ’s hozzám intézett nagy értékű 

soraidra csak most válaszolok, sokszor felvettem a’ tollat, de nem vóltam 

ollyan hangulatban soha, hogy a’ köztünk lévő nemes érzéshez, ’s hozzád 

méltó levelet írni képes lettem vólna. Jó hangulattal ugyan most sem 

dicsekedhetem, de már megsokaltam a halgatást, ’s vádolt bent valami. 

Kezdenek eggyes colera esetek városunkba felmerülni, ’s ki tudja, vajon nem 

utólsó é ezen levelem hozzád? Erőssen vénülök, hajam a’ szürkéből kezd 

őszbe át menni, testem nehezül, alig birok annyi akarat erővel néki 

parancsolni. Kis munka után is alig birom magamat kinyugodni, érzem, hogy 

nem sokára vég pihenésre lessz szüksége e’ nyomorult testnek. Ez magamra 

nézve nem baj, de ha végig nézek apró gyermekeim során, ismerve a’ világ 

nagy többsége farkas szerű rablási vágyait - vérzik szívem őket védelem 

nélkül hagyni. 44 éves vagyok, hogy gyermekeimet felnevelhessem, vagy 15 

évre vólna szükségem, hátha meg érjük vélled eggyütt? én gyermekeim 

örömét, ’s mind ketten a’ gyümölcsészet virágzásnak indultát? Akkor lessz ám 

vastag a’ könyv, a’ mit írni fogsz. 

Na, de leg elősször is essünk át egy kellemetlen tárgyon, tudósításon, 

mellyet előtted örömest elhalgatnék, de érzem hogy nem szabad. Én a’ 

jelenlegi képviselőválasztások alkalmával mint szabadelvű párti334 vetettem a’ 

mérlegbe igénytelen polgári befojásomat, szükségtelen előtted mondanom, 

hogy ezt szívem teljes meggyőződéséből, hazám iránti szeretetből, minden 

rábeszéllés nélkül vagy tettem. Felteszem a’ kormányon ülő férfiakról, az 

                                              

 
334 A szabadelvű párt a 19. században uralkodó politikai gazdasági és társadalmi eszmeáramlat, 
a szabadelvűség (liberalizmus) megvalósítására törekvő politikai párt. Magyarországon a 
szabadelvű eszmék már a reformkorszakban és az 1848-as törvényalkotásban összeforrtak a 
nemzeti törekvésekkel, majd a kiegyezés után, 1875-ben a Deák-párt és a Tisza Kálmán vezetése 
alatt álló balközép egyesüléséből hivatalosan is létrejött Szabadelvű Párt 1906-ig kormányzó 
pártja volt az országnak. A Szabadelvű Párt és a Függetlenségi Párt között a különbség főleg 
közjogi kérdésekben volt. 
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ország nagy többsége által e’ kormány támogatására választott szabadelvű 

képviselőkről, hogy meg kísértenek mindent a’ haza megmentésére, ’s ha nem 

sikerül a’ hazát pénzügyi bajaiból kibontaniuk, elfoglalják, ha előbb nem 1877-

be, a’ kiegyezés megújítása alkalmával azon álláspontot, melly hazánk 

önállását biztosítja, ’s akkor vagy törni vagy szakadni kell, de előbb tették a’ 

pénzügyi bajnak meg óldását a’ közjogi alapnál. Én a’ politikához keveset 

értek, de lehetetlen, hogy a’ haza olly régi tekintéjű, eszes, vagyonos, szép 

családdal bíró, és olly nagy többségben levő szabadelvű polgárai – mondom 

lehetetlen feltennem róllok, hogy rosszat akarnának, ők kiknek annyi félteni és 

veszteni valójok van, a’ kiknek a’ költő szavai szerint „itt élni halni kell”,335 

míg a’ függetlenségi párt336 több tagjaira ez nem alkalmazható. De már sokat is 

írtam erről, tehát nem untatlak tovább, ha nem vagyunk egy politikai 

véleményen, de azért hisszük egymásról, hogy szeretjük hazánkat, ’s a’ 

köztünk létező benső viszony nem fog ezáltal meglazulni. Én ugyan, ha 

kívánod, politikáról hozzád nem írok, sőtt ha akarod, részt sem veszek többé 

belölle. 

Hogy gyümölcsészeti dolgozataidat ki kell nyomtatásba adni, az 

elmulaszthatatlan teendő, az a’ gyümölcsészet és így a’ haza e’ térbenni 

felvirágzására okvetetlen szükséges, de véleményem szerint nem ugy és 

akkor, midőn te akarod, azt mondod, hogy feláldozod öregségedre 

megtakarított összegedet, ez nem szabad, nem is czélszerű. Ugyan is te most 

vagy azon helyzetbe hogy tanulmányozásodat a’ legnagyobb mértékben 

gyarapítod, ujabb anyagokat gyüjtessz be jövő tanulmányozás tárgyainak, 

munkádnak talán csak közepén állassz; ha netalán egy művet kiadhatnál, azt 

rövid idő alatt megbánnád, mint csonka művet. Véleményem tehát e’ tárgyban 

ez: olly vélemény mellyről 2 hónap ólta gondolkozok: Gyűjtsd, szaporítsd 

ismereteidet, míg bírod, míg élsz, öntsd azt önálló munkába, írogasd le leg 

alább 3 példányba, hagyd azt 3 ollyan barátodra vagy tisztelődre, a’kikről meg 

vagy győződve, hogy bírnak akarattal és pénzzel azt kinyomatni. Öregséged 

fillérére csak az esetben lehet és szabad a’ kinyomatásra kiadni, ha azt fel nem 

használod saját érdekedbe, vagy ha meghaltál - hagyod a’ czélra. Czélszerűbb 

a’ magadtól nélkülözhető pénzt ujabb ismeretek szerzésére fordítani, mint 

életedben kinyomatásra. Ki fog az nyomatni elébb utóbb bizonyosan csak a’ 

kézirat rendbe legyen és el ne vesszen, ki fog nyomatni, mert a’ gyümölcsészet 

kezd tért foglalni, ’s nagyobb nagyobb hódításokat tenni. Majdan e’ ki 

nyomatott mű fog Kedves jó Barátom, a’ te tündöklő emlék köved lenni. Így 

kell ennek meg történni mulhatatlanul. Ez a’ legnemesebb és leg illőbb 

hiuságtól ment nevedhez, ’s lelkedhez. Én ugyan ha ezt követed, sokat fogok 

                                              

 
335 Itt Dörgő Dániel Vörösmarty Mihály: Szózat című versének szállóigévé vált soraira utalt. 
336 A Függetlenségi és 48-as Párt az 1867-i kiegyezés után alakult magyar országgyűlési párt. 
Megalakulására Kossuth Lajosnak a kiegyezés elleni erős tiltakozása adott alkalmat. E tiltakozás 
következtében a magyar köznemesi osztály zöme s az alföldi és dunántúli magyarság nagy 
része a kiegyezéssel szemben külön párttá szervezkedett. A nemzeti érdekeknek a közös ügyek 
terén való háttérbe szorulása miatt a Függetlenségi Párt egyre fontosabb tényező lett a magyar 
politikai életben. 
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nélkülözni a’ gyümölcsészet tudományából, de segíthetünk rajta ugy, hogy ha 

leírod, elküldöd nékem lemásolás végett. 

A’ küldött cseresznye faj gajjak - mellyek Simon Louis testvérektől 

származtak, megfogamzottak ugyan, de hogy miképpen? el mondom. Egy 

gyümölcskedvellő tanítónknak337 vólt vagy 20 fajú cseresznyéje, közte 

legkitűnőbb az Orleansi nagyszemű, megrendeltem én tehát az Orleansi nagy 

szeműt Málnai urtól, kaptam szép erőteljes fát, termett nállam kétszer, de olly 

hitványat, a’ mi képzeletet halad, hozzá képpest a’ vad cseresznye ambrósia, 

nem  hogy a’ madár ette vólna, de még a’ féregnek sem kellett, ott aszalódott 

meg a’ fán. Ennek a cseresznyefának vólt 6 szép ága szabájosan elrendezve, 

ebbe tettem 3 fajt, meg is fogta, de az anyafa a’ mult évi szárazság vagy pedig 

a’ tél szigora végett kiszáradt. Megérdemlem, mert meg akartalak előzni a’ 

termés szemléletében. Tettem ezen kívül egy kisded vad cseresznye alanyba a 

Guigne villeneuveből 2 szálat, ez megeredt, ’s buján hajt, egy hitvány 

gyümölcsöt termett muskotáj meggy nevű fa korona ágába pedig 2 ág 

Beaufrotte, és 1 ág Bigarrau Jaboulayt, ezek is meg vannak, a Grosse tardivéet 

pedig azt híve nagyon is vékony ágaikról, hogy meggyek – vad meggy 

alanyra tettem, így megvannak mind a’ 4-en, bár nem alkalmas alanyokon. 

Kérlek írd le őket röviden, valamint a’ Mückebergi, Marienhöhei 

cseresznyéket is. 

Gyümölcsünk van, de nem lessz, kajszi és őszi baraczk alig, csak a’ leg 

erőteljesebb fiatal fákon van szemenkint, körte kevés, de az is olly rossz 

daczára a’ sok esőnek rossz fejlődésű, hogy csak nem ehetetlen, az itt lévő régi 

faj gyümölcsöket értem, a’ körte férges, köves, felrepedezik, vagy ízetlen, Daru 

és Pogácsa almafáimon sok alma van, de minden nap terítve az allya, férges 

mind, nagyon kevés fog maradni őszig rajta, nem hogy a’ szokott mód szerint 

pénzt vegyek bé belőlle, de talán magam környezetem számára is alig marad 

néhány véka, máskor már Július 1ső napján át vette házomnál a’ gyümölcs a’ 

háztartást, de most nem segít semmit sem. Meggy vólt egy kevés, de 

cseresznye kevesebb, az idén leginkább megörvendeztettek a’ Glocker urtól 

kapott pöszméték, valóba kiállításra méltó nagyságura megnőttek valami 9 

fajt képviselnek, olly szépek mint a’ szilva, szilvám leg több lessz, csak hogy 

kevés a’ fája nállam. Hogy gyümölcs nem lessz az még nem felette nagy baj, 

majd terem jövőre, ha ugyan nagyobb baj az, hogy a 70-71-be hibásan ültetett 

fáim, ugy a’ nagyobbacskára nőtt fáim, azért mert nagyságuk miatt nem 

metszhettem meg, kezdik magokat keserűen rajtam megbosszulni, gaj hegyeik 

az almáknál beszáradnak, a’ körte ágai ha van rajtuk termés lehajlanak, alsó 

ágaik alsó része meg kopaszodik, talán meg kellett vólna gajjaikat félig vissza 

vágni, ha már magam képtelen vagyok magasra mászkálni, kénytelen leszek 

nád szállal mutogatni egy embernek, vágd el itt, vágd el ott. Az a’ szerencse, 

hogy ezen szerencsétlenség, csak az álnevű vagy hitvány gyümölcsöt termő 

im itt amott össze szedett fáimon történt, még a’ tőlled kapott fajoknak nincs 

bajok. Érem őket metszeni. A’ gyümölcs nem létéért ugy látszik, hogy pótol a’ 

                                              

 
337 Feltehetőleg Berkó Jánosnak, mezőtúri elemi iskolai tanítónak, gyümölcstermesztőnek. 
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szöllő, valóban szép szöllő termésem van, lesz 60 vagy 80 akó338 borom, és 10 

vagy 15 véka csemege szöllőm, amit többnyire a Málnai urtól kapottakból 

szaporíték el. 

Buzánk nagyon megszorult, jó ha holdankint 4 köblöt kapunk. Az árpa 

megdőlt; vékony szemű, de ez jobban fog fizetni, kukoricza rendkívül szép és 

nagy, repczém lett 50 k. 10 frt-on adtam el. Kaszállóból kaptam 300 Frt-ot, egy 

pár felesleges ökörből 315 Frt-ot, tehát most van pénzem, azaz hogy nincs, 

mert már van hellye, alig marad számomra magamnak, családomnak egy 

öltözet ruhára, városunk jövedelem dolgába ez évben vegetálni fog, semmi 

előrehaladás vagy csak adósság törlesztés sem igen fog történni. 

Szép, hogy Bihar megye meg emlékezett róllad, tehát hajnallik. 

A’ fiam himlőn ment át, 2 kis iker leányaim hasonlólag, még most is 

sínylik a’ betegséget, egy leányom már szépen felserdült, ma hólnap férjhez 

adnám, ha kérnék, elhívnálak a’ lakodalomra, eljönnél é? 

Én istenem, de sokat panaszolkodom, pedig nincs rá ok, van bóldog 

családi életem, birok nehány jó barátot, köztök tégedet, hát nem elég ez? 

 

Áldjon meg az én istenem tégedet 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.  

 

Vóltam ez előtt 6 héttel Jurenák Sándor339 urnál Ujkuton340 Póón tul 

kihívott kertje meg nézésére, melly most 17 éves, a’ fák igen nagy 

gondozásban részesülnek, csak hogy a’ körte fáknak ki van véve a’ vezérága, 

és a’ régebben beszerzett fácskáinak nem tudja a’ neveit, az neki nagy baj. Azt 

mondá, hogy ősz felé, a’ gyümölcséréskor meg hív bennünket név 

határozásra, mondám, hogy ez nem ollyan könnyen megy ám. Hogy 

rendkívüli, tevékeny ember Jurenák ur mutatja az, hogy az 1875-ik év 

tavasszán 70 ezer, többnyire gazdasági fát adott elültetésre, különösen 

meglepő szépek a’ kőrisfái és a’ fenyőfáinak több fajai, mellyek bámulatra 

méltó kövérséggel bírnak, de nem is kímélli ám a’ gödröt ültetéskor, mutatá a’ 

rosszul és jól ütetett fák közti óriási nagy különbséget. 

Nagy Zsigmond Bánfalvai341 /:Orosháza mellett:/ ref. lelkész kért tőllem 

őszi baraczk szemző vesszőket, a’ Glocker urtól kapott nemesebbekből 10 

                                              

 
338 Mezőtúron a pesti akót használták, amelynek metrikus értéke 53,72 liter volt. Így a 80 akó 
4297,6 liter bort tett ki. Lásd Mértékek fejezetet a forráskiadvány végén! 
339 Jurenák Sándor törökszentmiklósi földbirtokos, 1895-ben 694 kat. hold földön gazdálkodott. 
Egy ideig a Külső-Szolnok Megyei Gazdasági Egyesület alelnöke, majd elnöke volt. Ebben a 
tisztségében került kapcsolatba, mint a mezőgazdasági kiállítások szervezője, Dörgő Dániellel 
és Bereczki Mátéval. Irodalom: A MAGYAR KORONA 2. 210–211. p. -– és Szabó Antal 
törökszentmiklósi múzeumigazgató, helytörténész szíves közlése. 
340 Újkút = 1875-ben Törökszentmiklós közigazgatási területének egy része, itt terült el Jurenák 
Sándor  földbirtoka. Ma Kengyel és Tiszatenyő határának egy részét alkotja. 
341 Bánfalva (1826-1901-ig volt ez a neve, korábban és később Gádoros puszta, ill. Gádoros), 
1826. szeptember 29-én népesült be közigazgatási területe, addig pusztaként szerepelt. A 
Szentesről származó református vallásúak 1858-ban váltak külön az Orosházáról származó 
evangélikusoktól és vallásuk gyakorlására szerveztek egy lelkész-tanítói állást, aki az 
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fajból küldöttem néki mandula alanyai beszemzésére eleget, panaszkodik, 

hogy sok nélkülözésnek van kitéve, segítsük leg alább ojtó vesszőkkel, 

illetékesebb ’s hasznosabb kezekre alig bízhatjuk. Ősszel nemes szöllő 

vesszőkkel látom el.” 

 

[Dörgő Dániel két 269 x 210 mm félbehajtott lapon írta a levelet, amely így 8 

oldalas lett. A 8. oldalon írta az utóiratot. A levél 4. oldalán található 

Bereczki Máté megjegyzése: „Válasz 17/7 875”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. július 17. B-23. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jul. 17. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 14ről kelt soraidra, melylyel irántami jó indulatodat napnál 

világosabban kitünteted, lehetetlen rögtön nem válaszolnom. Félre téve tehát a 

munkát, a mibe bele kezdettem (az ojtásról írok), szíves soraidra válaszolok ez 

uttal. – Leveledben egy kellemetlen tárgyról értesítettél. Magad nevezted 

„kellemetlen” tárgynak és igazad volt. Nincs utálatosabb tárgy mai világban, itt 

nálunk, mint a politika; és mégis minden utálatossága mellett magával ragad ez 

mindenkit, még a ki erősen föltette is magába, mint magam is, – hogy vele vesződni 

sohasem fog. 

Hallottam, már előbb, mintsem magad megírtad volna, hogy téged is 

magával ragadott az ár és, mondhatom, nagyon keservesen esett e hír hallása. 

Olyan jól esett lelkemnek, hogy ekkoráig érzelmeink még a politikát illetőleg 

is egyeztek s egyszer-csak azt kell hallanom, hogy a politikában elváltak 

utaink! Én, noha legkisebb tevékeny részt sem veszek a politikában, lelkem egész 

melegével kísérem azokat e pályán, kik hazám szabadságának visszaszerzését tűzték ki 

föladatokul. Ha őseink, kik három évszázad óta folyvást tudtak e czélért küzdeni s a 

legkeservesebb viszonyok közt sem voltak hajlandók hazánk önállóságának jogáról 

lemondani: micsoda érdemet szerzünk mi, ez ősök utódai, az utánunk következő 

unokák előtt, ha e jogot 300 esztendős ellenségünknek önkényt föladjuk? – 

Deák342birhat az isten angyalainak ártatlanságával és önzetlenségével: de nevéhez örök 

                                                                                                                   

 
istentiszteleteket egy lakóházban tartotta. A reformátusok igen kis száma miatt valóban nehéz 
anyagi körülmények között élhetett Nagy Zsigmond lelkész-tanító 1875-ben.  Irodalom: 
KARÁCSONYI  J. 1896. 2. kötet, 26. p.; BAROSS K. 1876.  
342 Deák Ferenc, kehidai (Söjtör, Zala vm., 1803. október 17. – Bp., 1876. január 28.) államférfi, 
jogász. Igazságügyi miniszter 1848. április 7-től szeptember 11-ig. A felirati párt, majd a Deák-
párt vezére. 1839-től az MTA tagja. Az 1867. évi kiegyezés lényegében az ő elképzelései szerint 
valósult meg. 
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átok ragad, hogy akkor tette ellenségünk lábai elé e jogot, a mikor legjobb módja 

lehetett volna nemzetünk javára életbe léptetni s az uralkodóval is elismertetni azt. 

Minden nyomorúságunk jelenleg innen származik, és minden nyomorúságunk tartani 

fog mindaddig, míg nemzetünk ezen elidegeníthetetlen jogához ragaszkodva a haza 

önállóságának érvényt nem szerez. Az alap, melyre Deák lépett, hová őt a haszonlesők, 

hivatalvadászok serege kísérte, lett alapja minden nyomorúságunknak. Azok, kiknek 

elvök nincs, a kik vakon megbíztak Deák személyében s mint bárgyu birkák rohantak 

az ő kolompja után, mind vétkes előmozdítói jelen nyomorúságunknak. Hanem Deák 

csak 10 évre, próbára kötötte le magát és a nemzetet ezen alaphoz. 10 év multán, ha 

belátandotta a nemzet ezen alap roszaságát, s meggyőződött hogy ez alapon soha 

boldogulni nem fog: elő állhatna ismét a lehetőség megváltoztatni azt és más alapra 

lépni. Hjah! de hogyan lássa ezt be a nemzet, ha vezérei, kik 8 éven át ez alap ellen 

küzdöttek s 8 év óta mindig ugy tüntették föl maguk is a nemzet előtt ez alapot, mint 

minden nyomorúságunk kútforrását: most egyszerre hirtelenében megfordulnak s 

odaállnak azok táborába, a kik ez alap fönmaradásáért küzdöttek ellenünk? A mi eddig 

fekete volt most már fehérré változott!! – Választunk ujból képviselőket, kik a közügyes 

szerződést nem hogy felbontsák, de ujra megerősítsék s aláirják nyomoruságunk 

folytatását, s törvénynyel szentesitsék nemzetünk halálát. Hogyan lehessen tehát 

kivinni azt, a mire a függetlenségi párt törekszik, ha a nemzetnek még olyan 

önzetlen lelkű polgárai is, mint te vagy, a koncz lesőkkel egy táborba állanak s 

védik szavukkal azt az ügyet, a melyért a muszka vezetők és hivatalvadászok 

olyan leirhatlan lelkesedéssel küzdenek? Hogy lehetne áldást hozó egy olyan ügy, 

a melyért ily pokoli elemek lelkesednek. Hiszitek-e, hogy a hazaárulók, mihelyt 

fölvették a „szabadelvű” nevet, már mindjárt átváltoznak s veletek együtt önzetlen 

hazafiakká lesznek? Sajnos, véghetetlenül sajnos, ha ilyen hitben éltek!Lesz 

okotok megbánni e hiszékenységteket!! A mi jót Tisza, és társai tenni akarnának, 

abban akadályozni fogják őt e pokoli elemek, a mi roszat netalán szándékuk és akaratuk 

ellen el fognak követni, abban bizonyára készségesen fogják támogatni. Három év nem 

oly hosszu idő, de e három év mulva meg lehetsz te is, és a hozzád hasonló önzetlen 

lelkű honfitársaink is mind meglehetnek győződve, hogy a lejtőre lépett Tiszának és 

vezérkarának lehetetlen lesz megállapodniok, hanem bukniok kell. Isten ótalmazza 

szegény nemzetünket, hogy a bukás örvényébe ne zuhanjon Tiszával és társaival! És 

én ezen eshetőség beállásától remegek és lelkem mélyében el vagyok keseredve ezen 

eshetőség szándékos előmozdítói ellen; lelkem mélyéből sajnálom azokat, kik önzetlenül 

és öntudatlanul mozdítják ezt elő. 

Ezen elkeseredésem iratott velem aztán Dömötör Lászlónak egy oly levelet, 

melyben rólad is, kedves barátom, ilyen forma paszust csusztattam be: 

„Dörgő Dani barátomról, a kinek szintén jó magyar hangzású neve van, annyit 

legalább hallottam már, hogy az elvtelenség dalai lámája (Tisza) előtt szintén hasra 

esett, és ha jól halad ezen az uton, hiszem, hogy egypár évtized mulva, ha ő maga nem 

is, de gyermekei bizonyára szégyenleni fogják őseik nevét s büszkén fogják magukat 

»Donner«-éknak nevezni és neveztetni.” 

Most már őszintén sajnálom, a mit Dömötörnek írtam. Jobb lett volna az 

elkeseredést a szívbe fojtani s nem adni annak hangot látva, hogy a hazának 

szine, java, lelke mind áldozatul esett a járványnak, mely dögvészként rohanta 
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meg nem a testet, hanem a szellemet. A kiket elsodort az ár, tehetnek-e róla, 

hogy nem birtak megállni az áramlat előtt, hanem usznak vele. 

Dömötör ojtó vesszőket kért tőlem, de még nem volt kellőleg ért, 

szemzésre alkalmas vessző fáimon. Megírtam neki, hogy mikor küldhetek s 

kértem, hogy tudassa velem, hogy az általam kijelölt időben nem lesz-e még 

késő küldenem! Jó ideje már, hogy ezt megírtam neki: de válaszára hijába 

várok. Tudom jól, hogy mért nem ír, azért mert hozzá írt levelem politikát 

tartalmazó részében találva érezte magát s megaprehendált rám. Isten látja 

lelkem, de egy mákszemnyi akaratom sem volt őt megbántani. – Három év 

mulva, ha ő igaz magyar hazafi és tud józanon gondolkozni: ő is meg fog 

győződni, hogy igazam volt s elfogja felejteni azt, a miért megaprehendált s a 

mit velem a legtisztább hazafiui elkeseredés iratott hozzá. –  

Te, kedves barátom! ám kövesd, ha neked ugy tetszik Deákot, a ki hazafiságból 

hazája ellen egy, alkalmasint soha helyre nem hozható hibát követett el. Kövesd 

Pulszkyt,343 a renegátot, kövesd a nagyhírű történetírót Horváth Mihált,344 a ki dicső 

multját saját szavaival, saját kezével dobálta be sárral, szóval, a ki megtagadta magát! 

Kövesd, ha ugy tetszik Ghiczyt, a gyávaság töprengő szellemét! Kövesd Tiszát, s 

kövesd mindazon kitűnőségre vergődött s önmagukat megtagadó nagy tehetségeket, 

kik szerinted a hazát megmentendők lesznek! Nékem ez ellen semmi szavam; én 

hazafiságodban egy pillanatig sem mernék kételkedni, sőt bűnnek tartanám azt tenni 

fel rólad, hogy nem vagy jó honfi: de azt nem veszed tőlem rosz néven, hogy nem 

osztom ebbeli meggyőződésed: hanem az én meggyőződésem szempontjából 

szánakozom rajtad.  

Nemzetünk bukását a személyekben való vakbizodalom fogja előidézni. Nem 

alkotunk elvet magunknak, melyhez tántoríthatatlanul ragaszkodnánk: hanem e 

helyett megbizunk egyes, gyarló személyekben s ragaszkodunk ezekhez s hagyjuk 

általok orrunknál fogva hurczoltatni magunkat. A világ történet pedig alig mutat föl 

népet, nemzetet, hol a vezető személyek annyira vissza tudtak volna élni a bennök 

vetett bizalommal, mint nálunk; hol a vezérek közt annyi hitehagyott akadt volna, 

mint nálunk. Sőt hazai történelmünk is el fogja mondani egykor és méltán, hogy ez a 

kor, melyben mi most élünk, a hitehagyottak, = renegátok korszaka volt.  

Biztosítlak, kedves barátom, hogy részemről ez hozzád az utolsó levél, 

melyben politikával foglalkoztam. Ezek elmondásával tartoztam ugy saját 

                                              

 
343 Pulszky Ferenc, cselfalvi és lubóczi (Eperjes, ma Prešov, Szlovákia, 1814. szeptember 17. – 
Bp., 1897. szeptember 9.) politikus, régész, művészettörténész. Az MTA tagja. Az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc aktív résztvevője. 1866-ban amnesztiával hazatért. 1869–1894-ben 
a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, amelyet európai színvonalú tudományos intézetté 
fejlesztett. 1877-től kormánypárti programmal a szentesi, majd a szécsényi választókerület 
országgyűlési képviselője volt. 
344 Horváth Mihály (Szentes, 1809. október 20. – Karlsbad, Karlovy Vary, Csehország, 1878. 
augusztus 19.) történetíró, r. k. főpap. Az MTA tagja. – 1832-ben szentelték pappá, majd hatvani 
plébános, 1848-ban hatvani prépost, 1848. június 25-től kinevezett csanádi püspök. Hunkár 
Antallal együtt a Függetlenségi Nyilatkozat szerkesztője. 1849. május 2-től augusztus 11-ig 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. A szabadságharc leverése után külföldre távozott 1867-ig, 
amikor hazatért. 1867-től Szeged egy választókerületének országgyűlési képviselője. Rudolf 
trónörökös történelemtanára. A magyar történetírás kiemelkedő alakja. Álneve: Hatvani 
Mihály. 
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lelkiismeretemnek, mint a te irántami önzetlen barátságodnak. Bárha szellemi 

foglalkozásomnál fogva világpolgár vagyok; mégis a velem született honszerelemről le 

nem mondhatva bele bele visz a kénytelenség, hogy élénk részvéttel kell kisérnem a 

haza ügyét is. Neked tehát, aki barátom vagy, ismerned kellett saját nyilatkozatom 

után azt az álláspontot, melyet hazám ügyeit illetőleg a politikában elfoglalok.345 

Most már áttérhetek kedves soraid azon részére, mely azon tárgyat öleli 

fel, melyet szivem melegével s lelkem minden tehetségével ápolgatni 

ugyszólván egyetlen és kizárólagos életfeladatommá tettem.  

A mi gyümölcsészeti dogozataim összegyűjtését és kiadását illeti: annyi 

bizonyos, hogy arra mind addig, míg a fatenyésztés és gyümölcsészet minden 

főbb tárgyáról nem értekeztem, magam sem gondolok. E főbb tárgyak közül 

azomban már nem oly sok van hátra, hogy tervem kivitelével sokáig kellene 

várakoznom. Rendszeres, tudományos munkát pedig nincs szándékom írni. 

Ehhez a tehetség mellett független élet, az idővel szabadon való rendelkezés 

és hosszabb életkor kívántatnék, mint amilyennel én magamat 

kecsegtethetem. Itt ott elszórt dolgozataim azomban, ha azokat kellő 

egymásutánban össze állítom egy oly egészet fognak képezhetni mégis, mely 

irányt adhat a kezdőknek s bő anyagot szolgáltathat annak, a ki rendszeres 

munkát akar majd e tárgyról készíteni. És hiszem, hogy ha a tervem sikerülni 

fog; nem fog úgy elenyészni nyom nélkül minden munkásságom, mint 

elenyészett azoké, a kik a gyümölcsészet mezején szellemileg is munkálkodtak 

előttem, kikről ugyszólván csak azt tudjuk, hogy voltak, de arról, hogy mit 

tettek? ugyszólván semmi adatot sem birunk fölmutatni. –  

Örvendek, hogy te is beálltál valahára a fajfákat pártolók sorába s a 

Simon-Louis  testvérektől került vesszőket fajfákra helyezted. Tán tőled kapott 

kedvet erre nézve Jurenák Sándor is, kinek kezében a tőlem hozzá került 

cseresznyefajokat örömmel szemléltem a mult hónapban egy fajfára össze 

csoportosítva. Egy jó barátommal egy rövid napra Péteryhez mentünk, a ki 

engem Jurenáknak bemutatni akarván, el vitt Uj–Kutra346 is. Ha egy kissé több 

idővel rendelkezem, vagy ha egyedül magam voltam volna: bizonyosan be 

tekintettem volna hozzád is, hogy megszégyenítselek lustaságodért, a ki 

hozzám eltekinteni soha sem birsz egy kis időt szakasztani magadnak. Hanem 

hát nagyon ki volt szabva az idő s igy elmaradt a hozzád való berándulás 

terve. 

A S.[imon] L.[ouis]  testvérektől került cseresznyefajaid igy jellemezvék 

az általok kiadott terjedelmes catalogban: 

 

 

1./ Guigne Villeneuve: (Ez a szó guigne annyi magyarul, mint lágy vagy 

halyag cseresznye; németül pedig Herzkirsche. Villeneuve pedig 

tulajdonnév). „Igen nagy, négyszögletes holyagcseresznye; szine fehér 

                                              

 
345 A dőlt betűvel szedett szövegrészlet megtalálható SZABÓ 1995-a. 51–53. p.  
346 Újkút közigazgatásilag Törökszentmiklóshoz tartozott ebben az időben 125 lakosával együtt. 
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alapon élénk rózsaszin. Érik Jun. második felében. Fája erős, hosszu águ. 

Kitűnő faj, kitűnő szép gyümölcs.” 

 

2./ Bigarreau Jaboulay (= Jaboulay ropogósa) 

„Nagy, szivalaku, feketés sötétvörös cseresznye, I. rendű. Érik jun. első 

felében. Fája igen erőteljes, igen termékeny. Ugy hisszük, hibásan van 

ropogós cseresznye fajok közé osztályozva. A korai cseresznyék egyik 

legszebbike. Spekulátióból való tenyésztésre igen alkalmas.” 

 

3./ Beaufrotte (olvasd Bófrott.) „Ujdonság. Elég nagy, csaknem hengeres, 

ragyogó pirossal tarkázott sáppadt varga alapszinű. Husa sárgásfehér, 

félfinom, leves, czukros; I. rendű. Érik Jun. második hetében. Fája nagy, 

vízszintes águ, terjedelmes; igen termékeny. Ez is holyag cseresznye. 

Metz vidékéről származik.  

 

4./ Grosse tardive (= Kései nagy amarella) Eltaláltad ennek vékony 

vesszeiről, hogy meggy és pedig az áttetsző husu és nem vadsavanyu, 

közönségesen Amarella név alatt ismert meggyek családjából való. Igy 

jellemzi a catalog:  

„Érdekes válfaj Páris környékéről, szép és jó gyümölcsei csak aug. 1ső 

felében érnek meg, a mikor már mindenféle savanyu cseresznye eltűnt a 

piaczról. Fája mérsékelt növésű, nem magas, igen termékeny.” 

 

 

Ha termettek nálam a fajfán majd leírom körülményesebben is, ha 

érdemesnek találandom a leírásra. 

Az idén ismét szaporodott a valódiakul felismert cseresznye fajaim 

száma 6 fajjal. Köztök legszebb volt a Bordan halyagcseresznyéje és a Krűge 

halyagcseresznyéje. 

Összesen vagy 150 fajjal remélem megtoldhatni az idén valódiakul 

felismert gyümölcseim számát. Ennyit még fölhagytak a rovarok s ha a 

hazában szerte duló iszonyatos vihar föl nem keresi kertem is, alkalmasint 

meg is marad ennyi faj. – 

Az a Nagy Zsiga ref. pap létére valami félénk vad ember lehet: többször 

írtam már Dömötörnek, hogy küldje őt hozzám vagy mondja neki, hogy tegye 

magát levelezési összeköttetésbe velem: de látom, hogy irtózik tőlem, s csak 

titkon bujkál ott köztetek. Én pedig olyan ember vagyok, hogy erőszakkal 

senkit sem akarok megszokott köréből kizavarni. 

Hanemhát tán elég is lenne már az irásból. Ugyis aligha még inkább 

meg nem őszülsz e sok betű végig olvasásában; pedig már panaszkodol 

szürkülő hajad ellen. Ne aggódj e miatt, barátom, ismertem már én olyan 

embert is, a ki büszkélkedve mutogatta ősz haját, mely 40 év előtt még a fején 

is koromfekete volt! Sokáig el lehet élni megőszült hajjal is. 
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Add át szíves üdvözletem kedves családodnak s áldjon meg a jó isten 

egészséggel, jó kedéllyel! Szívből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. szeptember 3. B-24. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 3. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Te már több izben is küldöttél nekem gyümölcsöt. Én még eddig nem 

viszonozhattam szivességed. Erősen föltettem magamban, hogy mihelyt 

gyümölcstermésem lesz, azonnal küldök én is neked; mert látom, hogy 

hozzám soha nem érkezel el jutni, hogy személyesen válogathatnál 

gyümölcseim közül. Azomba nagyon felsültem reményemmel az idén! 

rendkívül nagy a szárazság. A temérdek kártékony rovar majd minden 

termésem elpusztította. A mi kevés maradt: az is a szárazság folytán rosszul 

fejlődött, s többnyire férgesen lehull. A „Congressus emléke” alig érte el 

rendes nagyságának ¼ részét, a „Vilmos” és „Angoulèmei herczegnő” igen 

kicsire maradtak. A „Sterckman vajoncz” azomban, ugy látszik, szereti a 

szárazságot, kétannyi nagyra nőtt az idén, mint más években; aztán minden 

faj közt legtöbb gyümölcsöt is tartott meg a fája. – Küldök nehány kitűnő vagy 

legalább igen szép szilva fajt is.  

Sok jót kíván! 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. szeptember 8. D-23. számú levél 

 

„Mező Tur 1875 September 8. 

 

Kedves Barátom! 

 

September 3án feladott ’s hozzám küldött gyümölcs példányaidat 6án 

minden hiba nélkül meg kaptam, még a’ szilvákról a’ hamva sem volt leverve, 

mondanom is felesleges, hogy rendkívüli örömöt, meg lepetést és tanulságot 
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szereztél számomra: sőtt többet kell mondanom, sujos betegségbe szenvedve 

az irányomba nyilatkozó rokon szenves lelked mint egy meg delejezve meg 

gyógyított, felkeltem, felöltöztem, ’s az ólta javulok.  

De elöl kell kezdenem. Lajos napját347 kint a’ Póói348 vasuti állomás 

mellett Mészáros Lajos349 urnál töltöttük, ott volt Jurenák Sándor ur is, kivel én 

éjfél tájba kocsin elmenten Ujkutra, hogy ott a’ más napot gyümölcs szemlére 

szenteljem, de alig feküdtem ott le, midőn erőss colika kezdett gyötörni, 

csorgásig izzasztani, a’ Lajos estélyén élvezett hideg sörtől, daczára a’ kínnak, 

másnap 10 óráig járkáltam a’ kertbe Jurenák urral, bár erőssen izzadtam, 

kinlódtam, de akkor haza kellett jönnöm, ’s orvosi cura alá jutnom, hozzá 

járult a’cólikához a’ láz is, de már hála Istennek jobban vagyok, a’ mit részben 

néked kell tulajdonítanom. 

Török Szt. Miklóson Oct 10én gyümölcs és termény kiállítás fog lenni, 

hiszem, hogy Jurenák ur – mint a’ gazdasági egyesület elnöke – néked is meg 

küldötte a’ programot, ’s meg hívhatott vagy hív. Miután néki most szép 

gyümölcs termése van, de fáinak neveit nem tudja, szeretné azt müértőkkel 

meg határozni, alkalmasint engemet is mü értőnek tart, ’s meghívott a’ fentebb 

említett napra, én pedig korántsem mint mü értő, de mint tanulni vágyó 

mentem el oda. Különösen ingerelt azt meg tudni, miképpen pakolja be a’ 

Pestre küldött gyümölcseit? ’s millyen alma az, mellynek 1000 darabját 16 

frton szállítja, sőtt vólt év, hogy 40 Ftot is kapott 1000 darabtól? Az Asztrakáni 

fehér alma az a’ nyáriak közzül, piros néki nincs, de az almát rendkívüli 

lelkiismeretességgel válogatják ki, fele itthon marad, mint nem használható, ’s 

meg tanultam, hogy nem a’ nagy, hanem a’ közép nagy vagy kissebb, de 

finom almákért fizetnek Pesten jelentékenyebbül, de meg kívántatik, hogy 

egyenlő és hiba nélküli légyen. Mondá Jurenák ur, hogy midőn nagyobb 

fizetést kapott, papírba göngyölve küldte, most pedig kasokba dusan 

szőllőlevelek közzé szorítva, hogy sikeresen, bizonyítá a’ vevő megelégedett 

nyilatkozata. 

Jurenák ur óhajtaná, ha én, és különösen te megjelennénk a’ 

T.Szt.Miklós-i kiállításon gyümölcseiddel egyetembe, én gyümölcsöt nem 

állíthatok ki, mert még a’ te tőlled kapott fajok kiállításra nem teremnek, más 

gyümölcsöm is alig van féreg nélkül, ez évben 1 Frt sem kaptam almáért, a’ 

dinnye óriási termése miatt, mellyből 1 Frtért 100-at adtak, a’ férges almának 

rosszát disznóknak, javát aszalni használták. Szöllőt állíthatnék ki, de olly 

későre tették e’ meleg nyár után a’ kiállítás napját, hogy előtte 2 héttel 

szüretelni kell, tehát akkorra elveszti a’ szöllő üde színét ’s keveset mutat. 

Nem tudom, hogy te mint gondolkozol a’ kiállításról, eljössz é? vagy 

                                              

 
347 Lajos napja augusztus 25-én van. 
348 Pusztapó,  ebben az időben Mezőtúr város közigazgatási területéhez tartozott. 
349 Mészáros Lajos (1824-1890) mezőtúri földbirtokos és földbérlő, aki 813 kat. hold földön 
gazdálkodott. Endre nevű testvérével alapították a hídszegi Mészáros-iskolát. 1861-től a 
református egyházközség főgondnoka volt 1880-ig. Felesége mezőeörsi Nagy Júlia volt, 
gyermekei: Lajos, József , Ferenc, Miklós, Mihály.– Irodalom: A MAGYAR KORONA 2. 1897. 
216-217. p. és MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 106. p. 
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állítassz é ki gyümölcsöt? ha lehullottak a’ féreg miatt gyümölcseid, mint írád, 

ha sok példány a’ forróság miatt nem fejlődhetett szokott nagyságra, távol 

légyen töllem, hogy erőltesselek gyümölcseid kiállítására, bár a’ fenti 

körülményt nem tudva, azt meg ígértem Jurenák urnak sokkal inkább 

szívemen fekszik neved tekintéje, hogy azt sikertelen kiállítással kissebbíteni 

akarnám, lessz idő, midőn gyümölcseid Brennus kardja ként350 vetheted 

bármelly kiállítás mérlegébe, de ha ki nem állítassz eljöhetnél magad, a’ 

kiállított gyümölcsök névmeghatározása végett, bár ez nem olly könnyű, mint 

Jurenák urnak mondám, a’ név meg határozáshoz sok körülmény 

megfigyelése szükséges. Jurenák ur ez óhajtását méltó volna teljesíteni, ő 

kitűnő tevékeny ember, csak ez év tavaszán 70 ezer fát adott el, mind saját 

nevelését, a’ki ennyit tesz a’ sivatag alföld befásítására kalapot kell emelni 

előtte. 

A küldött gyümölcseid közt a’ Vilmos körte leg nagyobb hatást tett rám, 

nagyszerű, még eddig csak szagolgatom, bár termett nállam, de ideje előtt 

mind leférgesedett, a’ fa alól szedtem fel, de ugy is jó vólt. Kiállításba nem 

láthattam, mert nyárutói gyümölcs, a’ Sterckman vajonczára emlékszem 

Bécsből,  a’ leg nagyobb Belga sem vólt nagyobb e’ tiédnél, hanem száras vége 

hegyessen csigaszerűn jött össze. A’ Pond magoncza szilvád nagyszemű, 

hanem én nállam is termett az idén 1 szemet, bár pondró tévedt bele, de azért 

csak ugy meg nőtt itt is. Az Althán már tavaj is termett nállam, valamint az 

Angol arany pármén, Downton és Parker peppinek is. Gyümölcseidet egész 

kéjjel szemlélgetem, felviszem őket a’gyümölcs szekrénybe a’ Casinóba. 

Igéretem, hogy ős gyümölcsöket küldök, nem teljesítettem, pedig 3 faj van, 

a’mit el kellett volna küldeni, egy az ugy nevezett nyári für körte,351 másik az 

egri piros alma, harmadik a nyári Daru alma /:ez alkalmasint Danczigi bordás, 

olly vén fák vannak e’ fajból Turon, hogy az odvába bele férek:/. Most már 

tölled kapott gyümölcs fácskáim is kezdenek teremni, ’s gyermekeimnek 

magyarázgatom, hogy mi faj ez? hogy tölled kaptam? hogy ez után millyen 

kitünő gyümölcsöket fognak ízlelni? Különösen nagyobbik lányom apránként 

mind névleg fel ismeri a’ fákat, kissebb gyermekeim előtt is nagy tiszteletben 

vagy, olly jól esik ez. 

Nagy ’Sigmond  ref. lelkész Bánfalván Orosháza mellett nyomott 

viszonyok között, Dömötörtől rosszul váltak el, és rosszul is vannak. A’ 

                                              

 
350 Brennus kardja = Brennus, a gallusok vezére volt, aki i.e. 391 körül betört Itáliába és Rómát is 
fenyegette. A rómaiak követeket küldtek hozzá, de a gallusok hallani sem akartak a békéről. Az 
etruriai Clusium elfoglalása után, a Fabiusok vezette római hadsereget az Allia pataknál leverte, 
majd Rómába hatolt. Az elhagyott várost felgyújtotta és már a Capitoliumot kezdte ostromolni. 
A monda szerint a ludak gágogása riasztotta fel a római őrséget és mentette meg a várat. Az 
elvonulás fejében fizetett aranysarc lemérésénél Brennus állítólag a kardját is a súlyok közé 
vetette, ezzel a mondással: „Vae victis!” (Jaj a legyőzötteknek!). Végül a száműzetésből 
visszahívott Furius Camillus késztette elvonulásra a gallusokat, kiknek hazáját közben a 
ventusok veszélyeztették. – Irodalom: PECZ V. 1902. I. k. 331-332. p. 
351 Nyári für körte = Lehetséges, hogy elírás Dörgő Dániel részéről, s a később, 1876. június 19-i 
levelében emlegetett Fürj körte nevet akarta írni, mely Mezőtúron őshonos körtefaj. 



LEVELEZÉS 
 
 

169 
 

Dömötör actiói is rosszak, de nem szeretem a’ másik magán viszonyait tudni 

sem. 

Ez év reám nézve a’ rosszak közzé számítandó, de elbírja viselni a’maga 

terhét, különösen az első osztáju földek viselték magokat rosszul a’ buza 

terméssel. Kukoricza sok lessz, valamint borom is, bár ivásáról le mondok a’ 

mostani betegségem következtében. 

Családom tűrhető egészségbe mindnyájan meg vannak. Ha teheted 

tanulmányom végett küldj az almákból. Fogadd végre szíves köszönetemet 

becses küldeményedért. Áldjon meg a jó Isten tégedet  

 

szívemből kívánom szerető barátod 

 

Dörgő Dániel” 

 

A 6. oldalon függőlegesen írva: „Most le fekszem, ki vagyok merülve az 

írástól, megbocsáss, ha pongyola eszméim vannak.” 

 

[Dörgő Dániel a levelet 270 x 204 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta, 

amely az 8 oldalas lett. Ebből hat oldalt használt fel levélírásra. Az 1. oldal bal 

felső sarkában Bereczki Máté a következő megjegyzést írta: „Válasz 27/9 

1875.”]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. szeptember 27. B-25. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 27. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Folyó hó 8-ról írt baráti soraidra csak most, és röviden válaszolhatok. A 

sok irkafirka, tanulmányozás, sürgős levelezés nagyon elfoglalnak. Ma 

küldöttem el Simon–Louis testvéreknek Plantièresbe a Daru alma teljes 

leírását valamint a Pusztai sárga almáét is. Közölni akarja franczia 

gyümölcsészeti lapokban. Ez utóbbi almából és a Sikulaiból is küldöttem 

nekik vagy 8 példányt mutatványul. Szerettem volna nekik Daru almákat is 

küldeni: de miután nálam még nem termett, aztán, mint írod, nálad sem 

maradtak belőle ép példányok, – elmaradt az idén. Elégedjenek meg a 

leírásával! 

Kevés almánk termett s a kevésre 16 száj várakozván, megbocsáss, ha 

már nem küldhetek. Hanem szerezhetsz te magad olyan gyümölcsöket, a 

milyeket tőlem kaphatnál, csak akarnod kell a kiállításokból. Elmegyek a B. 

Csabai gyümölcskiállításba Oct. 3dikán aztán a törökszentmiklósiba is Oct. 10-
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én; mindkét helyre meghívtak s én megis igértem már. Ha egészséged engedi 

zarándokolj velem; aztán válogass magadnak tanulmány példányokat. 

Nagy az aggodalmam, barátom! Jövő septemberben kitelik a 

principálisom352 bérleti éve. Ki tudja nem lesz-e már jövő ilyenkorra kertem 

valamely pénzes zsidó kezén, a ki engem is kitessékel onnen s fáimat is tűzre 

hányatja!? Szóval majd többet. 

Az én istenem áldjon meg kedves családoddal! Szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. szeptember 28. D-24. számú levél 

 

„Mtur 1875 Sept 28. 

 

Kedves Barátom! 

 

A’ mult hét elején kaptam Jurenák urtól saját ujkuti és a’ T.Szent Miklósi 

gazdasági egylet kertjéből egy ferslóg353 almát, azon határozott kívánsággal, 

hogy azoknak nevét kutassam ki, ’s közöljem Jurenák urral. Így van az, ha 

valaki a’ gyümölcsészetet szereti, feltételezik rólla, hogy mű értő is; pedig 

alkalmasint e’ téren több gyakorlata lehet Jurenák urnak, mint ki jóval elébb 

fogott a’ kertészethez. 

Mit vólt tehát egyebet tennem, hozzá fogtam a’ reám nézve terhes 

feladat meg oldásához = a’ név meg határozáshoz, attól tartva, hogy ha 

tudatlanságomat őszintén bévallom; talán hanyagság gyanújába jöhetek. Még 

így is tudatlanság és hanyagság Caribdise354 közt küzdeték; kapom Jurenák ur 

levelét, hogy néked is küldött hason küldeményt és kívánságot. 

                                              

 
352 A principálisa: Sármezey Antal. 
353 Ferslóg = Nagyobb láda, amely rendszerint gyalulatlan deszkából készült. 
354 Caribdise - (pontosabban: Charybdise). Tulajdonképpen Scylla és Charybdis. Scylla mesebeli 
szörny, az ősmonda szerint a tengeri viharok zúgó víztölcséreit, a haragos forgószeleket 
személyesítette meg, mely a hajók kötélzetében üvöltenek, megtépik a vitorlát és a legderekabb 
hajóst is a vízbe söprik. Az ősmondában egy nőnemű szörnyeteg (pl. Homeros: Odysseia), mely 
fertelmesen ugat, tizenkét lábon jár és hat, hihetetlenül hosszú nyakat nyújtogat az utasok felé. 
A szörnyeteg egy sötét barlangban feküdt, s ez a barlang egy sziklában volt, melynek lába a 
tengerbe ért, köddel övezett csúcsa pedig az égig emelkedett. A monda szerint szemben Scylla 
barlangjával egy nyíllövésnyire egy alacsonyabb szikla terült el, alatta hatalmas fügefával, 
melynek tövében egy másik szörnyeteg leselkedett a hajósokra. Ez volt Charybdis, egy 
alaktalan rém, melyet azonban szintén leánynak képzeltek, amely naponta háromszor 
felhörpinti a tenger vizét és ugyanannyiszor újból kiadja magából. Az ókornak ezt a rettenetes 
helyét, melynél aki elhajózik vagy az egyik vagy a másik szörnyeteg hatalmába kerül („Incidit 
in Scyllam, qui vult evitare Charybdim” valójában cseberből vederbe jut), a messinai szoros 
tájékán keresték. - Erre a mondára utalt Dörgő Dániel is. 
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Ezt olvasva, nagy kő esett le vállamról. Hiszem, hogy te 

gyakorlottságodnál fogva egy tekintetre meghatározod a’ küldött almák 

nagyobb része neveit, a’ többit pedig a’ rendelkezésed alatt lévő könyvek 

segítségével kikeresed, így ha marad hátra valami is név nélkül, az a’ 

jelentéktelenekkel történik. 

Ird meg tehát nékem mielőbb: belebocsátkozol é a’ név 

meghatározáshoz? közlöd é azt Jurenák urral? És a’ mint ő levelében írá, hogy 

ígéretedet bírja: a TSztMiklósi kiállításra megjelenni. Eljössz é valóba? És 

mikor? Turon kiszállasz? Vagy a’ vasuton csatlakozzak hozzád? Mert meg kell 

szorítanom kezedet, várlak házamnál családommal, hogy örömömet ’s több 

panaszaimat kiöntsem. Valóban a’ Daru almák ollyan szépen fejlődtek, 

különösen azon egészséges fák - mellyről gajjakat küldtem –, hogy méltó 

volna a’ Philadelphiai kiállításra is. 

A’ kiállításon leg méltóbban lettem vólna képviselve szöllővel, de Sept. 

20-án szüreteltünk, a’ szőllő csokánja355 meg száradt, így elvesztette szállítási 

képességét. Gyümölcsből csak az ős fajokból állíthatok ki, mellyek itt század 

ólta elterjedve aclimatizálva és a’ nép által kedvelve elvannak terjedve, hát te 

állítasz é ki? Ki ne nevess, ide jegyzem tapogatódzásaimat a’ Jurenák ur 

almáinak nevei meghatározásáról, a’ gazdasági kert gyümölcseit nem 

kíséreltem meg határozni, mert törődöttek és rohadtak vóltak, csak a’ szebbek 

és jobbak számait jegyeztem fel, hogy ha valaki onnan csemetéket rendel, a’ 

számokat közöljem vélle. Külömben néked kellene a’ Tszt miklósi almáknak 

jobbjait kijelölni, és azoknak számait véllem közölni, mint Mturi szállítási 

ügynökkel. 

 

Lássuk tehát a’ Jurenák ur almái állítólagos neveit: 

 

25, 30, 62, 167, 184, 258, 283, 295, 300 számmal: arany pármén, 

15, 211 Parker kormos peppin, 

48, 74, 154, 156, 186, 199, 265, 269. olasz rozmarin? 

2, 119, 153, 185, 256, 259, magyar rozmarin? Entz. 

10, 188, 198, 209, 261, Pracht=pompás ranett? Maga Jurenák 

úr szerint 

112, 213, 294, őszi piros calvill 

50, 109, Kirke rambourja  

111 Lüttichi rambour 

79. Ebből csinálják a francziák és németek a 

bort.  

281. fehér Calvill 

21, 73. astrakáni fehér alma – jégverembe 

tartogatják 

126. ángol arany peppin 

8, 39. Török Bálint 

                                              

 
355 csokánja = a kocsánya szó tájnyelvi változata. A növénynek pl. gyümölcsnek termést tartó 
szára. 
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13, 51. Danzigi bordás 

3, 56, 166. csíkos muscet ranet 

41, 86. orleansi ranett? 

115. Caselli nagy ranett? (Bereczki írásával: 

„nem az”) 

4, 82, 106, 117, 282. Oberdieck? 

6. kórodai ranett? 

40, 87. szercsika?  

1, 53, 195, 266 Sárga czúkor r.[enet]? Kovács.356  

28, 146, sikulai? 

 

A’ többiből kifáradtam, miután a’ fentebbiek neveiről is nagy kétejem 

van. 

Ird meg mit tartasz róllok, közöljem é Jurenák urral? vagy igazítást 

teszel bennök? vagy elvessem, ’s tudatlanságomat bevaljam? a’ mi leg jobban 

eggyezik véremmel. 

Én a’ jövő vasárnap Jurenák ur alma ferslógját meg rakom saját termésü 

ős gyümölcs fajokkal, ’s akkor fogok néki válaszolni, Oct. 3-án, mert addig 

Erdélybe lessz Tordán. Tehát úgy intézd kérlek válaszodat, hogy akkorra meg 

kapjam. Kukoricza úgy 1200 öles holdban 100, 120 véka, most megyek 

dézmálni,357 szombatig kint leszek. 

 

Fogadd egész családomnak ugy nékem is a’ legszivéjesebb 

üdvözletünket, ’s jó kívánságunkat, Isten vélled 

 

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m.k.” 

                                              

 
356 A „Sárga czukor alma” fajta elnevezést Kovács (Kováts) művéből vette Dörgő Dániel. Kovács 
József: Kalauz a gyümölcsfaültetés, nyesés és a Bátorkeszi faiskolában található csemetékben vagy 
oltóvesszőkben megrendelhető gyümölcsfajok közül. Pest, 1861.; A Bátorkeszi gyümölcs és szőlő-telepek 
név és árjegyzéke az 1869-70. idényre. Ismeretterjesztő közleményekkel közzé teszi Kovács József 
tulajdonos. Pest, 1869. 
357 dézmálni – eredeti értelemben a dézsmálás, a decima, tizedszedés volt, vagyis a jobbágy 
terményei, ill. állatszaporulata tizedrészének, a dézsmának (lat. decima ’tized’) az egyház javára 
való beszedése. Később így neveztek minden terményben beszedett adót (kilenced) is. A 
tizedről az egyház lemondott s az 1848. XIII. tc. kárpótlás nélkül megszüntette, a kilencedet 
állami megváltással 1848. IX. tc. szűntették meg – végrehajtása az 1853. évi úrbéri pátenssel 
kezdődött meg. A szőlődézsma fennmaradt. Ma a dézsmálás szó jelentése valamely dolognak 
az önkényesen vagy erőszakkal történő eltulajdonítása. (Ugyanilyen értelemből ered a hatalmi 
pozícióból elrendelt, s végrehajtott vagyondézsma kifejezés). Ismeretes a gabona őrléséért 
természetben fizetett vám dézsma megnevezése is (malomdézsma), amely azonban kevesebb 
vagy több is lehet a tizedrésznél. A kifejezés átterjedt, dézsmának nevezték a földtulajdonos 
által részes (feles, harmados, negyedes) művelésre kiadott föld természetbeni bérét. Itt 
feltételezhetően erről lehet szó. (Lásd MAGYAR NÉPRAJZI Lexikon). Vagy egyszerűen a 
terménybetakarítás szó helyett, humoros értelemben használja Dörgő Dániel. 
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 [Dörgő Dániel 270 x 204 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta a levelét, 

amely így négyoldalas lett. A levél 1. oldalának bal felső sarkában található 

Bereczki Máté feljegyzése a következőképpen: „Válasz 3/10 875”. A 4. oldalon 

a negyedik sor végén Bereczkinek a következő megjegyzése található: „Nem 

az”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. október 2. B-26. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 2. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Meg leszel lepetve, ha látni fogod jegyzékem a Jurenák almái bírálatáról, 

hogy mennyit eltaláltál közülök. Különben mit törődöl te avval, hogy mit 

mondj Jurenáknak. Azt mondod majd elő szóval, hogy neked nincsenek 

könyveid, melyekből ráolvashass a gyümölcsökre: hanem csak hasonlóságuk 

után ítéltél, a mennyire szemed nem csalt s a mennyiben azon fajok valódiak 

voltak, a melyek termése után te ítélhettél. 

Én is előszóval akarom majd neki elmondani, hogy egyetlenegy 

gyümölcs után csak a jó isten maga volna képes minden fajt nevéről 

fölismerni. Ember? olyan nincs a nap alatt, a ki minden fajt egyetlenegy 

gyümölcs után is fölismerhessen. Egyetlen egy gyümölcs egy egy fajból 

tanulmány tárgynak igen kevés. Kell a legnagyobb, legkisebb és közép nagy 

példányokból egy egy, aztán a napos oldalon és árnyas oldalon nőtt 

gyümölcsökből egy arányban szedve: különben határozott358 bizonyosságra 

csaknem lehetetlen volna szert tenni. Néha még ez sem elég: hanem a fa 

növényzetének ismerete is szükséges. Azért is örülhet méltán Jurenák 

barátunk, ha gyümölcsfajai közül csak 20–30 fajt is fölismerendünk. Soh’sem 

aggódj tehát! Nem gyerek játék ám a gyümölcs-meghatározás! a kinek józan 

ítélő tehetsége van be fogja ezt látni bizonyosan. 

F. hó 8án d.után Török Szt. Miklóson leszek. Utamból kitérni most, 

midőn tanulmány alatt levő, saját gyümölcseim nyakra főre érnek, teljesen 

lehetetlen. Minden pillanatom drága most s ha alföldi gyümölcseink 

tanulmányozhatásának vágya nem kényszerítene: egyetlen lépést sem tennék 

hazulról jelenleg. Tudva azomban, hogy alig van a hazában még ember, a ki 

oly keveset konyítson is bár a gyümölcsészethez, mint én: szükségesnek 

tartom azt a keveset is érvényesíteni, a mit sorsom megengedett tudnom, 

kivált pedig itt, az alföldön érvényesíteni, hol kiválóan használni óhajtok e 

téren. 

                                              

 
358 Tollhiba folytán Bereczki a szót „határott” formában írta. 
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Elvárlak téged is oda f. hó 8-dik napján. 

Az én istenem áldjon minden jóval! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. október 4. D-25. számú levél 

 

„Mtur 1875 Oct 4. 

 

Kedves Barátom! 

 

Török Szt. Miklósra Pénteken reggel kocsimon indulok el, víve 

magammal az általam kiállítandó tárgyakat, mint néhány ős alma fajokat, 

mellyek nállunk már régi idő ólta elvannak terjedve, ’s a’ nép által kedvelve, ’s 

a’ hellyi viszonyokhoz alkalmazkodásra localizálva. Viszek befőtteket 

leányomtól, buzát, repczét, árpát, kukoriczát, kalarábét s. a. t.  

Öröm érzettel tölt el azon gondolat, hogy veled rövid időn találkozok, ’s 

oldalad mellett tanulmányozhatok egy gyümölcs kiállítást. De ezen örömnél 

nagyobb aggodalmat szerzett nékem azon tudósításod, hogy Sept hóban 

kitelék a’ bérlet,359 ’s nem tudod, hogy mi fog történni? azólta nincs nyugtom, 

félek a’ lehető nagy szerencsétlenségtől, csapástól. Ezt meg kell akadájozni 

minden áron, ’s tanácskozni fogunk a’ tárgyról Szt.Miklóson Jurenák urral 

eggyütt, ő is ügy buzgó barátunk, sokat tehet kertedért. 

Családom szomoru, hogy be nem jössz hozzám Turra menet, de hiszem, 

hogy jövet be térsz hozzám, családomnak minden tagja olly őszintén melegen 

szeret téged, ’s emlegeti nevedet, hogy szinte könnyezek örömömbe. Neved az 

én gyermekeim előtt tisztelettel fel fog maradni, mert ha egy tőlled kapott faj 

gyümölcs egy szemet terem, annyifelé szoktam vágni a’hányan vannak, 

megemlítve, hogy ezt Bereczki Máté barátomtól birjuk, meg ismertetve véllök 

a’ fát is, beszélve előttük, hogy majd későbben milly szép és jó gyümölcsöket 

fognak – általad – ízlelhetni. 

Intézd ugy dolgaidat, hogy szombaton este kocsimon Turra jöhessünk, 

ha Szt.Miklósról szabadulhatunk, vasárnap délbe pedig a’ gőzösön haza 

mehetnél fojtatni tanulmányaidat. 

 

 

                                              

 
359 Bereczki Máté kertjéről van szó, amely a mezőkovácsházi határban Sármezey Antal birtokán 
feküdt, s melyet a kincstártól bérelt több száz hold földbirtok egy részén Bereczki Sármezey 
gyermekeinek oktatása fejében művelhetett. Sármezey bérlete 1876 szeptemberében lejárt és 
Bereczki 1875-ben még bizonytalannak érezte mind maga, mind kertje jövőjét. Ezt az 
aggodalmát fejezte ki Dörgőnek, aki a jelzett módon reagált a közlésre. 
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Áldjon meg a’ jó isten kívánja szerető 

barátod 

Dörgő Dániel” 

 

A 2. oldalon függőlegesen írta Dörgő Dániel: 

 „ Daru almából van vagy 15 véka eltéve télire, közte vagy 100 olly szép, 

hogy Philadelphiába is elküldhetnénk. Franczia országba okvetlen elfogunk 

küldeni belőlle, tudósítsd őket előre.” 

 

[Dörgő Dániel 204 x 134 mm nagyságú papírlap két oldalára írta levelét, így az 

kétoldalas lett. A 2. oldal aljának bal oldalán található Bereczki Máté 

megjegyzése: „A választ személyesen vittem meg. 9/10. 875.”] 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. november 6. B-27. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 6. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Azt tudod már, hogy engem és a hazai gyümölcsészetet is nagy csapás 

érte. Szaktársam és lelki barátom360 hirtelen halállal mult ki a világból. Engem 

ez eset rendkivül lehangolt. Komoly munkába hijjába fogtam jó darab ideig. 

Nem ment semmi. Mintha szárnyaszegett madár lett volna szellemem. Igy 

akarta a sors! Az ő végzetei ellen pedig hasztalan minden zugolódás. – 

Simon-Louist megörvendeztetém már szép Daru almáiddal. Most az 

„Obst und Gartenzeitung”  számára akarom elküldeni leírását a Daru 

almának. Minthogy pedig ez az ujság képeket is hoz, nekem pedig lakik 

Rétháton egy jó barátom, a ki igen szépen tud gyümölcsöt festeni: 

elhatároztam, hogy, ha segédkezet nyujtasz hozzá te is, színes rajzban is 

bemutatom a Daru almát, s ugy küldöm el a képpel együtt leirását. Most már 

arra kérlek hát: Lennél oly szives rovásomra egy tömör ládikót csináltatni s 

abba 4 db közép nagyságu, teljesen ép, hibátlan példányt finom papírba 

göngyölve s papirossal a láda fenekét oldalait és tetejét kibéllelve ugy bele 

pakolni, hogy utközben egy szikrát se mozdulhassanak ki helyökből. A finom 

papiros azért szükséges, mert tapasztaltam, hogy a nyomtatott, vagy durvább 

minőségű papiros, még gondos pakolás mellett is nyomokat hagy maga után a 

gyümölcs külbőrén. Ha van várostokban papír kereskedő, nála ilyen pakolni 

való, lágy tapintatu papirost bizonyosan találsz; kérlek végy annyit a mennyi 

szükséges lesz s én kész örömmel vissza fizetem ebbéli költségedet is. –  
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Nagy reménységem van, hogy a Daru almának megnyitandjuk az utját a 

földgömb minden gyümölcs termő vidékeire. Meg is érdemli. 

 

A ládikó tetejére, lisztből csinált lágy péppel ragaszd rá egy papír 

darabra irt eme czímet:  

 

Tekintetes  

  Kövér Gábor úrnak 

Tartalom: gyümölcs 

Érték: 1 ft.    u. p. Uj – Arad 

     Réthát 

 

Kérlek, hacsak lehetséges f. hó 12-dikéig küldenéd el, hogy még 20-

dikáig le is pingálhassa őket Kövér Gábor barátom. 

 

Az ég áldjon meg kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 
1875. november 9. D-26. számú levél 

 „Mtur 1875 Nov 9. 

 

Kedves Barátom! 

 

Leveledet ma délbe kaptam ’s most délutáni 2 órakor Kövér Gábor 

urhoz küldöm a’ lerajzolásra kívánt almát. A’ Daru alma 5 drb, ócska paplan 

vattába és hártya papírba pakolva, a’ példányok közép nagyok, kezdenek 

szépen sárgulni, az érés fokához ezek már közel állanak, bár még Januárba is 

lesznek még zöldek a’ Daru almák közzül. Meg jegyezd a’ leírásba, hogy ezek 

közép nagyok, sőtt majdnem kissebbek, továbbá hogy a’ kinek kell Németh 

országból ójtó gally: forduljon hozzád, én küldök hozzád akár ezret, ha pénzt 

birsz belőlle csinálni, legyen a tied, én tőlled kaptam és kapok is ójtó gajjat, ez 

a’ gyakorlati haszna ismertetésünknek, hogy terjesszük mentél nagyobb 

körbe, ha meg érdemli. Ollyan csekéjséggel többé meg ne szégyeníts, mint a’ 

pakolás költségnek emlegetése.  

Belke Tivadart szívemből sajnállom, bírok tőlle 6 csemege szöllő fajt, de 

még nem termett, ez az egész. Tudod mit gondoltam, midőn Belke 

                                                                                                                   

 
360 Bereczki lábjegyzete a levél alján: „Belke Tivadar, kertésztanár a keszthelyi gazd. 
tanintézetben. BM.” 
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Tivadarnaknak halála hírét olvastam? Téged szántalak hellyébe. Mit 

mondassz reá. 

Orczy Antal361 urnak hólnap pakolok be 6 téli szöllő fajt, mellyek a’ 

TSztmiklósi kiállításon meg tetszettek néki, ’s ezen 6 faj közzül 4 ősrégi Turi 

faj, 2 tő ujj. Ittam a TSztmiklósi banketten egy pohár bort érted felhíva a’ 

jelenlévők figyelmét reád ’s kertedre. 

Hanem nagy baj van, a’ Vandervecken igen huzós vólt, pedig a 

Catalógodba jelezted, a’ Cecile pedig bár leves, de köves, a’ Grumkovi jó, csak 

kissé huzós, a Jodoigne még az almákkal megvan, ezeket hoztam magammal 

Szt.Miklósról. Metszd ki a Van der Weckentt és Cecilét. 

Családommal eggyütt fris egésségnek örvendünk, nincs semmi bajunk, 

csak hogy pénzünk nincs. 

Áldjon meg a’ jó Isten tégedet 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.”  

 

A levél 2. oldalán függőlegesen írva: 

 

„Nem is hinnéd, mennyit tanultam óldalad mellett Tszt. Miklóson és 

Ujkuton.” 

 

[Dörgő Dániel 204 x 135 mm-es egy lapra írta a levelet, amelynek mind a két 

oldalára írt. A levél 1. oldalának felső bal sarkában található Bereczki Máté 

feljegyzése: „Válasz 23/11 875.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. november 23. B-28. számú levél  

 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 23. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Fogadd köszönetemet a Daru almákért, melyet kérésemre oly készséggel 

küldöttél volt Kövér Gáborhoz! Mikép az ide mellékelt képről és Kövérnek 

szintén ide mellékelt, de vissza várandó leveléből láthatod, jó sikere volt 

küldeményednek. Az egyik képet mely a Daru alma állandó typusát jobban 

látszik kifejezni, s mely hozzá még a gyümölcs átmetszetét is külön 

előtüntette, – már el is küldöttem a leírással együtt a „Wiener Obst und 

                                              

 
361 Orczy Antal (1816–1889) gyümölcstermelő, botanikus. Birtoka volt Fegyverneken. Orczy 
Antalnál rejtőzködött az 1848-as szabadságharc leverését követően 1849 októberében két hétig 
Vörösmarty Mihály és Bajza József. 
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Gartenzeitung”362 szerkesztőségének. – F. hó 9-ről irt baráti soraidra azért nem 

válaszoltam rögtön, mert a német czikk irása sok fejtörést és időt kívánt. 

Aztán a „Gyakorlati Mezőgazdának”  is 7 db gyümölcsleírást küldöttem el ez 

alatt. Még csak az „Erdélyi gazdá” -t is ki elégítettem egy darab időre, 

elküldém neki ugyanis azon czikkemet, melyet a német lap számára irtam. E 

czikk tartalmazza „Jegyzeteimet az idei gyümölcstermésről nálam és 

környékemen. Az Erdélyi gazdában még te is érintve leszel a Vanderwecken 

pirókja fölemlítésénél, melyet te kivágásra méltónak találtál. Ezen czikkem 

bőven meg fog felelni leveleidre, hogy t. i. mért volt össze huzó és fanyar 

legtöbb gyümölcsöm az idén. –  

Ha az Orczy Antalnak megtetszett szőllőket csakugyan jó termő és jó 

csemege szőllőknek tartod s van heverő vessződ rólok: akkor én is kérnék 

nehány vesszőt azokról principálisom számára, a ki a battonyai határban lévő 

kis birtokán az ottani kertben vagy 2000 tőke szőllőt akar kiültetni. Kövér 

Gábor ugyan küldött vagy 1000 tőkére való jó fajú vesszőt, de ez még mind 

kevés. Másoktól is kell még kunyorálnom. Komisz fajt nem akarok oda ültetni. 

Hadd emlegessenek meg egykor erről is! 

Köszönöm szíves felköszöntésed a Sztmiklósi banquetten! 

Most áttérek leveled azon paszusára, mely így szól: „Tudod mit 

gondoltam Belke haláláról értesülvén? Téged szántalak helyébe. Mit mondasz 

hozzá?” 

E tárgyat illetőleg neked is mind azt meg kellene írnom, a mit a 

Keszthelyi gazd. tanintézet igazgatójának Tts. Balázs Árpád363 urnak írtam 

volt; a ki nem ugyan Belke helyére, hanem a Kolozsmonostori főkertészi 

állomásra meginvitált, a honnan bizonyos Richter364 nevű főkertész 

Keszthelyre menvén, s helye üresedésbe jövend. Ugy gondoltam hát, hogy 

lemásolom számodra a Balázs Árpádhoz irt levelemet, hogy egykor, a mikor 

már nem leszek – légyen egy okmányod, melylyel a világnak bebizonyíthasd, 

hogy barátod a feje tetején levő hajszálaktól lába körméig teljesen önzetlenül 

szerette, ápolta és mívelte az isteni gyümölcsészetet. E levél nincs 

nyilvánosságra szánva: de halálom után, föltéve, hogy túl élsz engemet, a mit 

isten engedjen! – bízvást kirukkolhatsz vele.  

Most pedig az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt! 

szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

                                              

 
362 Wiener Obst- und Garten-Zeitung. Illustrierte Monatsschrift für Pomologie und die 
Gesammte Gärtnerei. Szerk. August Wilhelm von Babo (1827-1894) és Rudolf Stoll (1847-1913). 
1876 – 1878 között megjelenő, 1–3. évfolyama után a „Gartenfreund” című lappal egyesült és 
folytatódott Wiener Illustrirte Garten-Zeitung címmel 1879–1897 között (4–22. évfolyam). Szerk. 
Wawra von Fernsee, Heinrich Ritter (1831–1881) és Joseph Bermann. 
363 Balás Árpád (1840–1905), 1865-től a keszthelyi gazdasági tanintézet tanára, 1874-től 
megbízott igazgatója. 1884–1897 között a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatója, majd 
1903-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum első igazgatója. 
364 Richter főkertész a keszthelyi gazdasági tanintézet kolozsmonostori kertészetében. 
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(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

 

Kövér Gábor rajza a Daru almáról 

* * * 

 

1875. október 28. A-1. számú irat 
 

Mező-Kovácsháza, okt. 28. 1875. 

 

A Keszthelyi gazdászati tanintézet Igazgatójának 

Tekintetes Balázs Árpád Úrnak 

Keszthely 

 

Tekintetes igazgató úr! Folyó hó 24-rol kelt s hozzám intézett nagybecsű 

soraira, melyekben azon kérdést sziveskedett előttem fölvetni "vallyon nem volnék-e 

hajlandó az üresedésbe jövő, Kolozsmonostori főkertészi állomás elnyerhetéséért 

lépéseket tenni?" sietek a következőkben válaszolni. 
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Nagy örömmel fogadtam a hírt, – nem azon állomás elnyerhetésének kilátásba 

helyezése miatt, melynek dotatiója, istenemre mondom, nagyon, de nagyon rám férne; 

hanem azért, mert sorai meggyőztek arról, hogy igénytelen személyem iránt t. 

igazgató úr is kegyes érdeklődéssel s jó indulattal viseltetik. Az én istenem áldja meg 

önt ebbeli jóságáért! Ne vegye kérem rosz néven, ha a fölvetett kérdésre tagadólag kell 

válaszolnom; ha sajnálattal kell bevallanom, hogy abbeli óhajtásának, miszerint engem 

a gazd. tanügy törekvéseihez megnyerhessen, nem felelhetek meg. Életkorom, 

másnemű irányban szerzett és nyert képességem, hajlamom és a szenvedély melegével 

ápolt életcélom egyiránt utjában állanak részemről ama hazafias óhajtás 

teljesíthetésének. Ezen akadályokat t. igazgató ur előtt bővebben megismeretni ez uttal 

annál is szükségesebbnek tartom, mert becses levelének egyik passusa szerint kegyed az 

én közelebbi viszonyaimról nem bir tudomással. – Veszem tehát sorba s így először is 

"életkorom". Ötvenegy éves vagyok. Erőteljes testalkattal sohasem birtam, s ezen, 

másoknál még életerős korban én erőm és egészségem hanyatlását mind mind inkább 

érzem, s igy a nyugalomvágy mind mind erősebben föltámad szivemben.  

Tanuló éveimben az ügyvédi pályára készültem, mi azomban nem egyezvén meg 

hajlamaimmal, teljes erővel a nevelés ügyének adtam át magamat. E térről azomban 

csakhamar leszoritott a forradalom kitörése. – Végig küzdöttem a szabadság harcot. – 

Elbukván a haza szent ügye, nyolcz évig ettem a bujdosás keserű kenyerét. Nem álltam 

a győztes zászlói alá s annak kegyéből hivatalt vállalni részemről hazaárulásnak 

tartottam. Politikai meggyőződésem még azután sem engedett hivatalt 

vállalnom, midőn már szabadabb szél kezdett lengedezni. – Mint magán-nevelő 

tartottam fönn magam szegényesen, de tisztességesen. Mint nevelő, szabad óráimat a 

gyermekkorom óta szenvedélylyel szeretett gyümölcsészetnek szenteltem. 

Minden, elkerülhetetlen szükségeim fedezése után fön maradt keresményem 

gyümölcsészeti szenvedélyem kielégitésére forditottam. Összegyűjtöttem a külföld 

legjelesebb gyümölcsészeti műveit. Ezekből igyekeztem és igyekszem folyvást elméleti 

ismereteim gazdagítani. Alapitottam egy kertet a kincstár birtokaihoz tartozó egyik 

bérjószágon, melyet principálisom, Sármezei Antal bírt haszonbérben, a kinél már 13 

év óta tartózkodom. E kertben szereztem és itt gazdagítom évről évre mindig emelkedő 

mértékben gyakorlati ismereteim a fatenyésztés és gyümölcsismét illetőleg. 

Levelezésben levén több kitűnőségével a külföldi gyümölcsészeti irodalomnak 

módomban volt a legkitűnőbb, terjesztésre leginkább ajánlott gyümölcsfajokból egy, 

1200 fajt meghaladó gyűjteményt apródonkint összeállítani. Minthogy pedig minden 

egyes fajt külön fában elhelyezni nem birtam elegendő térrel kertemben; fajaim nagy 

részét kénytelen voltam fajfákra helyezni. Ilyen fajfám, melynek mindenikére több 

kevesebb, de egyre másra közeli 10-10 faj van ojtva, 130 körül van kertemben jelenleg. 

Látva és saját tapasztalatom után meggyőződve, hogy az időjárás végleteinek 

annyira kitett alföldünkön nem minden gyümölcs faj díszlik egyaránt, s az egyes fajok 

termékenysége a különféle káros befolyások miatt igen kérdésessé van itt téve; föltettem 

magamban, hogy ha isten életemnek, és egészségemnek kedvez, egy, az alföld 

gyümölcsészetére nézve áldásteljes feladatot fogok megoldani. E feladat ez: "Kitanulni 

a legjelesebb gyümölcsfajok sokaságából azokat, a melyek a gyümölcstenyésztésre 

annyira nem kedvező alföldi viszonyaink közt is biztos sikerrel volnának tenyészthetők 



LEVELEZÉS 
 
 

181 
 

s haszonnal volnának nagyban is elterjeszthetők." – E feladat az én életfeladatom! 

Ettől engem el nem tántorít a világ minden kincse sem! 

Láthatja ebből t. igazgató úr, miszerint én képességgel, otthonos 

jártassággal csakis a gyümölcsészet terén birok; a kertészet más ágai iránt 

semmi hajlandósággal sem viseltetem s hogy életczélom olyan a minek 

valósíthatása csakis itt, a hol most tartózkodom, eszközölhető: minélfogva 

tehát kegyed fönebb említett óhajtását teljesítnem egyáltalán lehetetlen. –  

Most még életviszonyaimról kell egyetmást elmondanom. 

Fönebb említett principálisom, Sármezey Antal több gyermekkel van megáldva. 

Öt fiugyermekét 8 évig tanítottam. Miután ezek kinőttek kezeim alól s nyilvános 

iskolákba széledtek el, tanitottam leánygyermekeit. Ezek közül is kettő már nevelő 

intézetbe ment el a háztól, csak a legkisebb maradt még hon, a kit most tanítgatok az 

olvasásra és írásra. – Addig, míg a fiukat tanitottam tisztességes fizetésem volt 

principálisomtól: azóta azomban egyébb fizetésem nem volt, mint hogy a teljes 

ellátáson kívül helyet kaptam a kertben, a hol 4-5 száz ojtványt fölnevelhettem 

évenkint és azokat a magam részére el adhattam. Most már nincs többé annyi helyem 

sem a kertben, a hol bár mennyi ojtványt is nevelhetnék, hogy ujabb gyümölcsfajaim 

növényzetét tanulmányozhatnám. Örülök, hogy tűretem a háznál s nem kell távol 

lennem a kerttől, mely nekem mindenem, melyet féltékenyebben őrizek mint a 

leggazdagabb zsugori az ő kincses ládáját. 

Mihelyt azok, kik engem ismernek, észrevették, hogy Sármezeynél kitelt a 

capitulátiom, közbejárásokra azonnal több helyről is kedvező feltételek mellett kaptam 

ajánlatot egy vagy másféle állásra: de addig míg kertemből bottal ki nem űz valaki, – 

ha száraz kenyeret kellene is folytonosan ennem; ha fáradt tagjaimat a házai állatok 

gőzétől fölmelegített istállóban kellene is megpihentetnem éjszakánkint, – én innét 

semmi esetre sem fogok megválni. –  

Azért mondom ezt el önnek t. igazgató ur, hogy, ha irántami jó indulata 

folytán, némi enyhítését szándékozná sorsomnak, tudja, hogy rajtam és így 

azon ügyön is, mely lelkemmel összeforrott mikép lehetne segítenie. Ha tehát 

módjában van és akarata is van hozzá; legyen közbejáró annak kieszközlésében, hogy a 

tanulmányaim folytathatására okvetlenül megkívántató 3-4 hold földet bocsássa 

rendelkezésemre faiskolának az ország kórmánya, s eszközölje ki, hogy kertemből még 

azon esetre se űzhessenek ki, ha jelenlegi principálisom helyett, - kinek bérlete a jövő 

(1876ik.) évben kitelik, – más valaki venné is ki a bérletet, melyen kertem alapítottam; 

aztán eszközölje ki, hogy kertem közelében egy szobám legyen, a hol ne kelljen 7° R 

melegben dideregnem egész tél folytán, mint a milyenben jelenleg e sorokat kell írnom! 

A többi aztán az én dolgom lesz. És én ígérem önnek, hogy örökös hálára lekötelezettje 

maradandok s a hazának tanulmányaimban, melyek nyilvánosságra hozatalát, most 

szándékozom megkezdeni, bőven kifizetendem, a mit nekem adna. 

Érzem, hogy a gyümölcsészet terén sokat használhatnék hazámnak: Más téren? 

csak a kenyérfogyasztók számát szaporítanám. A végzet nem adott vagyont, hogy 

hasznos tevékenységem a megélhetés gondjaitól menten folytathatnám; azért, kérem, 

ne ütközzék meg rajta, ha önérdektől ment czélom kivitelére önt is alkalmas 

kisegítőnek gondolva, e hosszú litániával fárasztani bátorkodtam. 
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Az én istenem áldja meg önt minden jóval! szívéből kívánja 

Őszinte tisztelője: 

Bereczki Máté m. k.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. december 2. B-29. számú levél 

„Mező-Kovácsháza, Dec. 2. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

A visszavárás mellett ide mellékelt német levélből (melyet számodra 

magyar fordításban is idemellékelek), láthatod, hogy a Daru alma a németek 

kíváncsiságát is nagymértékben felköltötte. 

A kívánságot, mely a levélben kifejezve van, csak ugy leszek képes 

betölteni, ha ismét baráti szívességed igénybe veszem s különösen meg kérlek, 

hogy 4 legföllebb 5 db teljesen ép Daru almát küldenél jól bepakolva Bécsbe 

következő czím alatt:  

 

An Herrn  

Dr. Rudolph Stoll365 Redacteur der Wiener Obst– und Gartenzeitung 

 

Inhalt: Obst.    W i e n  

                                              

 
365 Stoll, Rudolf (Róma, 1847. november 28.– Görlitz, 1913. július 18.), gazdasági főtanácsos, 
osztrák gyümölcsész és borász professzor. Reutlingenben végzett, egyéb elméleti és gyakorlati 
erdészeti és pomológiai tanulmányai (Párizs, Orléans, Hyères, Greifswald) után 1874-ben 
Leipzigben szőlészeti témában Prof. Schenknél doktorált, s ugyanezen évben a 
Klosterneuburgban (Alsó-Ausztria, ma: Bécs elővárosa) működő Cs. és kir. Borászati és 
Gyümölcsészeti Tanintézet (K. u. K. Oenologisch-pomologischen Lehranstalt) professzora lett, 
mely 1874-ben a cs. kir. mezőgazdasági minisztérium fennhatósága alá került. A hároméves, 
tandíjköteles tanfolyamokon a pomológia elméletét és gyakorlatát oktatta. Alapító munkatársa 
volt a „DER OBSTGARTEN. Wochenschrift für Obstbau, Sortänkunde und Obstbenützung” című 
lapnak, mely kisebb megszakításokkal 1879-től 1906-ig fennálló pomológiai lap volt. 
1892. április 1-jétől a Proskaui (ma: Prószków, Lengyelország) Királyi Pomológiai Intézet 
(Königliche Lehranstalt für Obst- und Gartenbau zu Proskau) igazgatója lett, s 1900-ig állt 
ennek élén. (Lásd Botanisches Zentralblatt, 1892, 13. évf. XLIX. Band, No. 1. 64. p.) Szerkesztette 
az Illustrierte Monatsschrift für Pomologie und die Gesammte Gärtnerei című, 1876–1878 között 
megjelenő periodikát August Wilhelm von Baboval (1827–1894). 18 éves eredményes oktatási 
tevékenysége után jelenttette meg főművét Österreichisch-Ungarische Pomologie címmel 
(Klosterneuburg bei Wien, Selbstverlag, 1888. [112] fol., 64 t.). http://gartentexte-digital.ub.tu-
berlin.de/pomologie/Osterr_-Ungarische_Pomologie/osterr_-ungarische_pomologie.html 
[Szöveges része csak a pdf dokumentum letöltése utáni megnyitáskor vagy mentéskor jelenik 
meg.] http://www.obstsortendatenbank.de/sto.htm  [Megtekintve 2012. szeptember 1.]. Jelentős 
műve még a Die amerikanischen Frühpfirsiche mit Berücksichtigung der Frühpfirsiche (Selbstverlage 
des Verfassers, Klosterneuburg, 1889.) – Irodalom: Nekrológja megjelent Die Gartenkunst, XV. 
évfolyam, 16. füzet, 1913. augusztusi szám, 248. p. [Internet-hivatkozások letöltve 2012 
szeptembere] http://archive.org/stream/diegartenkunst15deut#page/382/mode/2up  
http://www.biodiversitylibrary.org/item/30898#page/396/mode/1up 

http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/pomologie/Osterr_-Ungarische_Pomologie/osterr_-ungarische_pomologie.html
http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/pomologie/Osterr_-Ungarische_Pomologie/osterr_-ungarische_pomologie.html
http://www.obstsortendatenbank.de/sto.htm
http://archive.org/stream/diegartenkunst15deut#page/382/mode/2up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/30898#page/396/mode/1up
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Werth: 1 ft. ő. W.    Graben 22.  

 

Minthogy pedig azon kép, melyet Bécsbe felküldöttem leginkább 

egyezett azon leírással, melyet ahhoz mellékeltem volt, kérlek, ha csak lehet 

olyan példányokat válaszsz, melyek leginkább magukon viselik a Daru alma 

állandó jellemvonásait. Én így írtam le a Daru alma alakját: „Nagysága jóval 

nagyobb a középszerűnél, néha igen nagy; alakja magasnak látszó, kúpos 

gömbölyű. Legnagyobb szélessége a középnagy gyümölcsöknél a száras vég 

felé esik, hol a gyümölcs elég laposan gömbölyödik. Nagyobb gyümölcsöknél 

a szélesség a közép tájra esik, honnan a gyümölcs minkét vége felé csaknem 

egyenlően gömbölyödik, kelyhe felé azomban mindig összébb húzódik s itt is 

tompán végződik. Hasának gömbölyödése ritkán szabályos, minthogy 

többnyire a kehelytől a szár mélyedéséig inkább vagy kevésbbé kiemelkedő, 

lapos bordák nyúlnak s a gyümölcsöt mintegy szögletessé teszik. Kelyhe zárt, 

egymásba fonódott apró, molyhos osztványokkal ellátott, tágas, de nem mély 

fehérmolyhos üregben ülő, melynek falain szelíd bordácskák láthatók, melyek 

a karimára felnyúlva ezt jól kivehető 5 emelkedésökkel hullámossá teszik. 

Szára rövid, vékony, fás, molyhos, ritkán emelkedik ki a tölcsér alakú, fenekén 

igen szűk mélyedésből, melynek falai többnyire simák s jellemzőleg sokáig 

zölden maradók. Gyakran a szár mélyedés karimáján is láthatók, 

kisebbnagyobb, lapos emelkedések.” 

E leírás szolgáljon segítségedre a példányok kiválasztásánál! 

Minthogy azonban a szerkesztő, Dr. Stoll ojtóvesszőt is kér: nekem 

pedig alig van még rendelkezésemre annyi vessző is, mint a mennyi neki 

kellene, kérlek hát valamely enyhe napon rándulj ki kertedbe s küldj egy 

csomó vesszőt, hogy adandó alkalommal másoknak is küldhessek belőle. A 

vessző vágással azomban nincs mit sietnünk. Úgyis csak Január végére kéri 

Stoll ur is azokat elküldeni, mások pedig majd csak Martius vége felé kérnek, 

mint rendesen szoktak.  

Ha rá érsz, fohászkodj ismét a levélírásnak! Sok jót kíván neked és 

kedves családodnak! 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U. i.: Ide mellékelek egy levelet Dr. Stoll számára. Azon esetre, ha 

biztosan küldhetsz alma példányokat Stoll-nak, ragaszd le, tedd a postára 

azonnal, hogy előbb érkezzék meg a levél, mintsem az alma. Vagy pedig 

egyszerűen tedd az almák közé a ládikóba. Ez tán még legjobb lesz. Ha már 

nincs almád: akkor elmarad a levél is.  

B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 
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1875. november 27. A-2. számú irat 
Fordítás németből és másolat 

A hozzám érkezett levél másolata magyarul: 

 

„Kloster neuburg, Nov. 27. 1875. 

 

Igen tisztelt uram! 

 

Szíves köszönet mindkét rendbeli kézirat barátságos elküldéséért. Az 

elsőt a gyümölcstermésről a 2-dik számban közlendem. Az első füzetből, mint 

hogy ez már 10 nap óta nyomtatás alatt van, sajnos! már elkésett 

A mi már most a Daru almát illeti, igen-igen kérném, ha szíveskednék 

nekem ezen, a leírás szerint kitünőnek ígérkező almából néhány darab 

gyümölcsöt küldeni, hogy egy részt enmagam is tanulmányozhassam e fajt, 

másrészt pedig, hogy azokat lefestésre használhassam. A készítendett kép 

aztán a csász. kir. pomológiai tanintézet gyűjteményébe lesz elhelyezendő. – 

Ugyanez alkalommal bátorkodom arra is kérni önt, hogy az említett intézet 

számlájára lenne szives e fajról egy tuczat vesszőt a jövő Január hó vége felé 

küldeni.  

Az ön által küldött, Daru almát ábrázoló sikerült képet szívesen adnánk 

a lapban, de úgy a kiadó könyvkereskedés, valamint a kiadó-tulajdonos még 

nem határozták el magokat arra, hogy a lapban színes képeket is közöljenek. 

Mindenesetre tisztelettel kérném, hogy a küldött képet mindaddig 

birtokomban hagyni szíveskedjék, míg a szívességéből küldendett 

gyümölcsök hozzám nem érkezendenek. 

A lapunk iránti szívességét továbbra is kikérve maradok nagyra 

becsüléssel 

Dr. Rudolf Stoll m. k.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. december 5. D-27. számú levél 
 

„Mtur 1875. December 5. 

 

Kedves Barátom! 

 

Kövér Gábor barátod és a’ Bécsi német sógor366 levele meg nyomták 

egymást nállam, mielőtt az elébb küldött igen becses és tartalmas leveledre 

válaszolhattam volna; tehát most mind kettőre válaszolok neki dűlve, mert 

esik az eső ugyan csak. A’ mult héten igen el valék foglalva, azért nem írtam.  

                                              

 
366 Feltételezhetően Rudolf Stoll (1847–1913) osztrák pomológusra céloz Dörgő Dániel.  
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Látom hogy Kövér urban ollyan baráttal bírsz, a’ ki néked a’ gyümölcs 

leírásokban rendkívüli segítségedre van vagy lehet, rajza semmi kívánni valót 

nem hágy, ’s úgy látszik, hogy buzgalma nem fog lankadni a’ gyümölcsészet 

iránt. De – van é már sok rajzotok? Mert ha te leírod felismerésed után a’ 

gyümölcsöt, mind azokat  mellyek méltók az alföldöni elterjesztésre – Kövér 

urnak le kell festeni, ’s e két közreműködéssel olly teljes egésszet fog képezni, 

melly bár melly külföldi művel versenyezhet. Én hiszem teljesen, hogy ha 

most nem, de későbben kerül kiadó, annál inkább, minél fényesebb lessz a’ 

mű, mert én a’ gyümölcsészeti kiállításoknál azt tapasztaltam, hogy az iránt a’ 

főrendű osztály érdeklődik legjobban, láttam az öreg Ferencz Károlyt367 

Schwarzenberg368 ’s több herczegeket, Károlyi Alajost369 itt a’ leg nagyobb 

figyelemmel szemlélni huzamos ideig és ki nem fáradva a’ kiállított 

gyümölcsöket, tehát érdekli őket. Tehát ha nem készített Kövér ur a’ jelesebb 

ismeretlen gyümölcseidhez rajzot, kell csinálni, ’s oda mellékelni leírásukhoz. 

Hiszen látom, hogy ő szívesen rajzol, csak hogy ízlelése után a’ gyümölcsöt 

megítélhesse. A’ Daru almánál hellyesen ítélé meg, hogy több zamat lehetne 

benne, igaza van, de ezt azon alma más jeles tulajdonságával kárpótolja. Ezen 

alma fának nincs maliciája370, mint a legtöbb igen jeles fajnak. De Kövér urnak 

abban nincs igaza, hogy ezen alma Novemberben érik. Deczember, sőtt, 

Január érés ideje. Én hozzá színezett lerajzolás végett érett sárga almákat 

küldöttem, miért festette vólna le a’ zöld éretlen almát? Lehet, hogy Januárba 

meg czáfolása végett küldök neki félérett Daru almát, de néked a’ kívánt ojtó 

vesszőkel bizonyossan. Van még egy vagy két ezer Daru almám, bár a’ szinét 

kiválogattam is. Ojtó gallyakat Deczemb. vagy Januárba, ha ezen rendkívül 

elázott föld felszikkad, vagy fagy, küldök számodra első ízbe is vagy 100 

darabot, és ha szükséges lessz – mert nagy reclamot csináltunk a’ Daru 

almának, - annyit küldök, a’ mennyinek gazdája akad, had terjedjen, hanem te 

küldözd oda, a’ hova kell, tehát kijelentheted, hogy van belőlle gajjad, ha bírsz 

belőlle pénzt csinálni, legyen a’ tied.  

Kövér Gábor urat ugy ítéltem meg leveléből, mint bérlőt, mint talán 

örményt, de hozzád különösen nagy vonzalommal ragaszkodó szerető ’s 

jóakaró barátot. Ismertesd meg őt legközelebbi leveledbe, necsak véleményem, 

de ismereteim is had legyenek rólla. Az általa rajzolt daru alma olly tökélletes, 

hogy bár melly Turi vagy Gyomai ember, sőtt gyermek is felismerte, hogy ez 

Daru alma. Köszönöm, hogy nállam hagyod, a’ T.Szt.Miklóson a’ Daru 

almákra nyert 1-ső rendű dicsérő oklevélhez fogom csatolni. 

                                              

 
367 Ferenc Károly József főherceg (Bécs, 1802. december 7. – Bécs, 1878. március 8.) I. Ferenc 
József császár és magyar király apja. 
368 Schwarzenberg, Leopold Edmund Friedrich herceg) (Bécs, 1802. november 21. – Worlik, 1873. 
november 17), császári és királyi tábornagy (Feldmarschall), a Mária Terézia rend lovagja, a 19. 
században kinevezett utolsó osztrák tábornagy, Ferenc Károly főherceg baráti köréhez tartozott. 
(WIKIPÉDIA) 
369 Károlyi Alajos gróf (Bécs, 1825. augusztus 8. – Tótmegyer, Nyitra vm., ma Palárikovó, 
Szlovákia, 1889. december 26.) Ferenc Károly főherceg baráti köréhez tartozott. 
370 Maliczia = itt fanyar, savanykás ízt jelent. 
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Kövér urnak és a’ Bécsi német sógornak371 a’ levelét ide csatolva küldöm 

vissza, köszönöm előzékenységedet. Bécsbe okvetetlen küldök Daru almát 

mellékelve leveledeit, néhány napok alatt.  

Venio nunc ad fortissimam372 tárgyra. El kell komojodnom mielőtt azon 

tárgyra – kerted jövőjére gondolok. Ha meg tartottad hozzád intézett 

leveleimet, kifelytettem én aggodalmaimat e’ fellett sokszor, talán még jobban 

mint kellett vólna, több érdekeltséget mutatva kerted fen maradása mint 

személjed iránt, szükségtelen tehát erről beszélni többet, de tenni kell most 

már még többet. Hogy Balázs ur közbenjárását felkérted, jól tetted, köszönöm, 

ha nem ez kevés fog lenni, ha lessz is. Írj Jurenák Sándor urhoz e’ tárgyban, 

vagy hatalmazz fel, hogy én értekezzem ő vélle is, és még vagy két befojásos 

emberrel, hogy kivigyék nemes akaratodat. Jurenák urnak a’ minisztériumba 

sok tekintélyes, befojásos barátai vannak, ismer téged, ’s tenni fog kertedért ’s 

mi csak tőlle kitelik. Én Harkányi Frigyes373 urral – ki valamellyik 

minisztériumba osztályfőnök, személjesen vagy gazdatisztje által – ki Tszt. 

Miklósi kiállításon a’ bíráló bizottság jegyzője vólt /:Töpler374 :/ kivel többször 

van itt Turon alkalmam találkozni, érintkezek vélle, szóval ezen szent hazára 

üdvös ügynek minél több befojásos pártolót fogunk szerezni, ha meg engeded. 

Akaratod előttem szent, ’s vólt idő, midőn a’ pártolók megnyeréséről 

letiltottál. Szólni kell míg nem késő, félek, hogy el is késünk. Félek, hogy azon 

birtok előbb haszonbérbe adatik, mint a’ földmívelésügyi miniszter az 1877ik 

költségvetést meg állapíthatná. Tehát ha akarod kerted jövőjét fentartani írj, én 

befojásos egyéneket igyekszek meg nyerni, férfiasan, nyíltan, magyar 

emberhez illő módon, te pedig írj a’ lapokba minél többet, ha fülük van, had 

                                              

 
371 Feltételezhetően Stoll, Rudolf (1847–1913), osztrák pomológus  
372 Venio nunc ad fortissimam = Most a legfontosabb tárgyra térek. 
373 Harkányi Frigyes, (a magyar nemesség elnyeréséig: Koppély) 1895. október 24-től báró 
[KIRÁLYI Kvek 1895. https://bit.ly/2KCS6b8 ] (Szeged, 1826. december 24. - Szirák, Nógrád  vm. 
1919. június 15.) miniszteri osztályfőnök, politikus, az I. világháború előtti magyar 
közgazdasági élet egyik vezetője. – Harkányi János miniszter apja. Egyetemi tanulmányai 
végeztével pesti jurátus, az 1848–49-i szabadságharcban mint nemzetőr vett részt. 
Közreműködött a Magyar Általános Biztosító Társaság, a Magyar Földhitelintézet és számos 
más vállalat alapításában. 1867-től a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
kereskedelmi és vámosztályának vezetője. Az 1878-i párizsi magyar kiállítás kormánybiztosa. 
1870-től 1897-ig szabadelvű, majd munkapárti országgyűlési képviselő, főrendiházi tag. – Első 
felesége báró Podmaniczky Zsuzsanna. – Irodalom: MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 676. p.; 
VARGHA Z. 1931. 9., 28-40., 102-103., 112-115., 126-129., 162-164. p. 
374 Töpler László (Sopron, 1836. május 26. –?) jogász. – Apja orvos volt, aki 1850-ben halt meg. A 
bécsi műegyetem elvégzése után a wittenbergi akadémia hallgatója volt két éven át. Frack 
Henrik gyapjúosztályozójában dolgozott ezt követően. Majd gróf Károlyi György debrői 
uradalmában írnokoskodott. Ezután 14 évig gróf Andrásy László zsadányi birtokán volt 
gazdatiszt. Ekkor Gyöngyösön lakott. Innen került alkalmazásba báró Harkányi Frigyes 
törökszentmiklósi birtokára, ahol négy éven keresztül főfiskálisként dolgozott. Ennek 
jövedelméből és a szüleitől örökölt tőkéből élt. Ekkor már Mezőtúron lakott. Feleségül vette 
Moson Ferenc özvegyét, akinek már volt egy lánya. Az ő házasságukból két fiúgyermek 
született. – Szabó Antal törökszentmiklósi múzeumigazgató szíves közlése, akinek ezen az úton 
köszönöm meg segítségét. Ld. Még KIRÁLYI Kvek 1895. 
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_69_0625/?list=eyJxdWVyeSI6ICJI
YXJrXHUwMGUxbnlpIEZyaWd5ZXMifQ  

https://bit.ly/2KCS6b8
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_69_0625/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIYXJrXHUwMGUxbnlpIEZyaWd5ZXMifQ
https://archives.hungaricana.hu/hu/libriregii/hu_mnl_ol_a057_69_0625/?list=eyJxdWVyeSI6ICJIYXJrXHUwMGUxbnlpIEZyaWd5ZXMifQ
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hallják, ha szemök van, had olvassák, ha haza szeretet van bennök ’s 

szívükben, had cselekedjenek.  

Itt a’ TSzt.Miklóson hagyott gyümölcseid közzül a’ körtékről nem jól 

nyilatkoztam, de az almáid jók, különösen a’ Parker felséges ízű, vélle minden 

almák közt az én ízlésem csak a Jurenák ur 41. számu állítólagos Orleansi 

nevű ér fel, kár hogy a’ parker fonnyad. A’ Couloni is nagyon jó és szép nagy, 

a’ kevinél jobb ízű a’ Downton, de a’ kevi nem fonnyad, így jobb sok 

reinetténél. A Danczigi  hátrább áll a Jodoigne bergamott zárt hellyen 

megérve, sokkal jobb vólt a’ Vanderveckennél, ezt ugy látszik el kell szélesen 

terjeszteni. Kár, hogy apró, na de termékenynek mondod. Több gyümölcsödet 

most nem kóstoltam. Ha élünk, fogsz te nekem küldeni gyümölcs 

példányokat, majd küldök én a’ fogyasztóknak 5-szörre többet, de a’ 

tanulmány példány rendkívül emeli ismeretemet. 

Írd meg hogy a’ jövő évben mellyik lapokba közlöd czikkeidet, hogy 

részint saját magam, részint a’ Casinó részére megrendelhessem. 

A’ szőllővesszőkkel alkalmasint el is késtél, magam számára 

felhasználtam 900 szál, másoknak elosztottam 1000 szál vesszőt, így alig tudok 

részedre vagy 100 szálat bengészni375, azok is véknyak nem igen derekasak, 

majd szét nézek és küldök, a’mennyit tudok, névvel pontosan ellátva, sőtt 

leírva. 

A’ hozzám intézett emlékirat előttem felette becses, köszönöm irántam 

tanusított bizalmas ’s gyengéd baráti szívednek e meleg nyilatkozatát, ’s 

kívánom, hogy a’ gyümölcsészet és a’ haza javára tul élj engemet.  

Az ólta a’ Puszta Pói vasuti állomás mellett délfelől Mészáros Lajos ur 

birtokán alakíttatott rigolírozott376 2 hóld földbe egy kert Jurenák ur és az én 

közreműködésem mellett, szőllő vesszőket ’s néhány fát én adtam, Jurenák ur 

Péteri Károly barátunkkal és kertészével rendezte, a’ Tszt.Miklósi fa iskola 

pedig a’ már nagyra is nőtt ojtványaival ellátta a’ kertet, tehát tért foglaltunk. 

Kövér Gábor urnak add át hazafiúi üdvözletemet ’s tiszteletem 

kinyilvánítását ’s köszönetemet a’ Daru alma lerajzolására, mellybe annyi 

örömet találok és családom minden tagja.  

A’ Jurenák ur almáit tanulmányozod-é? Én jegyzem, de csak a’ jókat, a’ 

41. számú és a’ nagy faj almafája a’ Charachter reinette és muskotály 

beszterczei szilvájáról fogok gallyat hozni magam számára, ’s nyilatkozatod 

után, hogy ezen 3 fajról te is akarsz gajjat, írd meg kaptál é? Mert ha nem, 

akkor részedre is szedek saját kezűleg, mert én alkalmasint a’ tél fojtán meg 

fogom látogatni Jurenák urat, a’ már fent említett ügy érdekében is.  

Családomnak minden tagja egésségesek, ugy magam is. Áldjon meg a’ 

Jó Isten tégedet is.  

                                              

 
375 Bengészni = böngészni : A termés betakarítása, különösen szüret után elszórtan 
visszamaradt, elszóródott termést - itt az oltásra alkalmas vesszőt - lassan lépegetve, keresgélve 
összeszed. 
376 Rigolíroz = talajt – különösen szőlő telepítése előtt – kézi vagy gépi erővel 60 – 100 cm 
mélységig megforgat.  
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Szerető barátod 

Dörgő Dániel m. k.” 

 

[Dörgő Dániel két 270 m nagyságú, félbehajtott papírra írta nyolcoldalas 

nagyságú papíron a hatoldalas levelét. A 6. oldal lap aljának bal oldalán van 

Bereczki Máté jegyzete: „Válasz 8/12 875.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1875. december 5. B-30. számú levél 

 

"Mező-Kovácsháza, dec.5. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Minthogy veled s keszthelyi tanintézet igazgatójához, Balás Árpád urhoz irt 

levelemet közlöttem volt, természetesnek találom, hogy veled ama levelemre érkezett 

választ is közöljem, miről meg vagyok győződve, hogy az téged is csaknem ugy érdekel, 

mint engem.  

Balázs ur megmutatta a hozzá irt levelemet másoknak is. Ezek az ő szavai: 

„Becses levelét, melyben jövőbeli tervét közli, Kenessey Kálmán min. osztálytanácsos 

urnak tudomására hoztam. Lelkes törekvései tekintetességednek nem tévesztették el 

hatásukat. Megbizást nyertem az iránt, miszerint szólítsam fel, hogy óhajait egy, a 

Nagyméltóságu pénzügyminisztériumhoz intézendő indokolt folyamodásban adja elő, 

és e folyamodványt a Nagymélt. földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztériumhoz 

terjessze föl, mely azt melegen pártolva az illetékes pénzügyminisztériumhoz fogja 

áttenni. Ennek a pártoló áthelyezésnek ugy hiszem, meg lesz a kivánt sikere s alig 

szenved kétséget, hogy nemes törekvéseitől a támogatás nem fog megtagadtatni. A 

pénzügyministeriumnak módjában van a faiskolára szükséges tért kiszolgáltatni és ha 

ennél többet tenni nem akarna, akkor a földmivelési Minisztérium oly segély összeggel 

fogja tekintetességedet ellátni, melylyel képes lesz annyi önzetlenséggel megkezdett 

munkáját tovább folytatni.” 

„Szíveskedjék a Pénzügyministeriumhoz czimzett folyamodványát a kellő kísérő 

irattal egyetemben közvetlenül Nagyságos Kenessey Kálmán osztálytanácsos Urhoz 

(Budapest, földmivelési Ministerium)  beküldeni." 

Ezeket írja Balás Árpád ur. 

Balás urhoz irt levelemnek czélja csak az volt, hogy ügyem iránt valami módon 

a felsőbb körök figyelme fölébresztessék. E czélom, mint látod elértem s igy kissé 

nyugodtabban nézek a jövő elébe, hogy a végső szükség esetén, mikor minden szakad, 

biztosan számíthatok a kormány támogatására. Folyamodni még most korainak 

tartom. Még most meg tudok élni a magam munkája után, a magam emberségéből is. 

Kiégetné szememet a szégyen, ha most kellene koldus módjára kinyujtani kezem, hogy 

az elpusztuláshoz közelgő hazának filléreivel támogattassam. 
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Be kell várnom előbb, kibérlendi-e ujból Sármezey principálisom a földrészletet, 

a melyen kertem fekszik? Ha elütik a kezéről: akkor lesz ideje a folyamodásnak, mert 

akkor már csakugyan minden szakadni fog részemről. Ekkor el esném a teljes ellátástól, 

melyet principálisom részéről még ki birok jelenleg érdemelni: el esném kertemtől is és 

ez által mindenemtől, a mi engem még az élethez csatol. Ekkor már be állhatok aztán a 

koldusok közé és a folyamodványban arcpirulással bevallhatom, hogy segély nélkül 

meg vagyok semmisülve. Most még a torkomba akadna, akkor tán már nem fog 

torkomba akadni a szó, melylyel kiáltani akarom, hogy „ha akarjátok, hogy hasznos 

szolgálatot tegyek még a hazának: akkor hát támogassatok!" Most még van vagy 

kétezer fiatal ojtványom. Tudom, hogy ezek csaknem mind nyakamon 

maradnak megint. Ujabb fajaimat tehát rá ojtom ezek tetejére s lesz alkalmam 

azok növényzetét mégis tanulmányozhatni, ha faiskola hiányában különálló 

csemetéken most már nem is tanulmányozhatom. –  

Igy hát semmi esetre sem folyamodom most még. Rettenetes dolgot is kiván az 

tőlem, a ki azt akarja, hogy folyamodásom támogatására én magam beszéljem el 

érdemeimet, melyeknél fogva a kivánt segélyt megnyerhessem! Hajh! még a hátam is 

borsózik ettől. Adja a kegyes ég, hogy ily kényszerűségbe ne jussak soha az életben! –  

Most kezdtem bele ama czikkem írásába, melyben a faiskolai csemeték 

felneveléséről akarok értekezni. Aztán még egy czikket akarok írni a fák 

ellenségeiről az állatvilágból. Ha ez készen lesz: akkor azonnal meginditom 

munkáim közre bocsátását; mert czikkeim, kellően egymás mellé rendezve, a 

legszükségesebb tudni valókat a fatenyésztés és magasabb gyümölcsészet 

köréből csaknem mind ki fogják meríteni s munkám teljes egészet fog képezni. 

Bocsáss meg, kedves barátom, hogy most már harmadik levelemmel 

rohanlak meg s annyi időt sem hagyok számodra, hogy válaszolhass előbbi 

leveleimre! De, lásd, jól esik nekem, ha rokonszenves kebledbe tárhatom 

érzelmeimet, s így ne csudáld, ha annyiszor és annyiszor fölkereslek. 

Áldjon meg az ég kedves családoddal együtt, szivéből kivánja  

igaz barátod:  

Bereczki Máté”377 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. december 8. B-31. számú levél 

 

"Mező-Kovácsháza, Dec. 8. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Folyó hó 5-ről írt baráti soraidat vettem s mert minden levelezési 

tartozásom előbb be akarom végezni, hogy aztán nyugodt lélekkel hozzá 

                                              

 
377 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 57–58. p.  
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láthassak megkezdett munkám („a faiskolai csemeték felneveléséről”) 

folytatásához, – mindjárt válaszolok is azokra.  

Először is tehát, hogy sort vegyek. Kövér Gábor igaz, hogy örmény 

származás, de bizonyára magyar s az örmény nyelvből aligha tud egy betűvel is többet, 

mint te tudsz. Birtokos Rétháton:378 de birtokait nem kezeli maga, hanem haszonbérben 

birják az ottlakó svábok; csak a lakházat tartotta meg s a hozzá csatolt kertet. Szóval 

becsületesen meg él a magáéból. Ő egy rendkívüli lángész (=genie). Kitünő zenész, 

kitünő festész; kítünő óramüvész, szenvedélyes szőlész és gyümölcsész; lelkes hazafi, 

kit hazája ügyei melegen érdekelnek és nagy nép barát, aminek köszönheti azt, hogy a 

hidegkuti járásban épen a mult napokban országgyülési képviselővé is 

megválasztották; kitűnő jó barát, mit abból is gyaníthatsz, hogy hozzám évenkint 

aligha nem ír annyi levelet, mint a mennyi nap van az évben. A német és franczia 

nyelvben csaknem oly jártas, mint a magyarban. Neje a hires Juszt családból való,379 

kitünő müveltségű, kedves asszony. Ez is kitünő énekes és zongora müvész s méltó 

párja jeles férjének. Ennyit Kövér Gáborról, a ki a daru almán kivül még soha életében 

egy gyümölcsöt sem festett: hanem ezentúl gondom lesz rá, hogy valamennyi jelesebb 

gyümölcseinket, különösen az alföldieket lefestessem vele.  

Nagyon örvendek, hogy a bécsi sógor mégis csak kaphat tőled Daru almát: de jól 

bepakold neki, nehogy megfagyjanak az uton vagy várj az idő enyhülésére; mert 

jelenleg aligha volna tanácsos utra bocsátni az almákat.  

Jelenleg már a saját gyümölcseimen kívül nem tanulmányozhatok mást: 

különben kevés időm maradna az írásra. Arról a 3 faj gyümölcsről, melyet 

Jurenák urnál kijegyeztünk, mindenesetre ohajtanék én is ojtó vesszőt s ha te 

magad kezeivel sziveskedel vágni még jobban szeretem; mert így határozott 

biztosságom lesz, hogy valódiakat kapok. – 

Jövőben is a "Gyakorlati Mezőgazdá"–ba (megjelenik Magyar-Óvárt; ára 

egész évre 4 ft.) és az "Erdélyi gazdá"-ba fogok irni. Aztán ha lesz miről irnom; irni 

fogok a "Wiener Obst- und Gartenzeitung"-ba is (megjelenik Bécsben, Graben 22.), 

ára egész évre 8 ft. –  

A szőllő vesszőket illetőleg soha se töprenkedj! Kapunk itt a 

szomszédból Simay Kristóf380 úr kertéből elegendőt. Jövő évben aztán majd a 

mi ki fog veszni a tavaszi ültetésből, annak helyére a te vesszőidből 

ültethetünk.  

Ha lesz jövőre is gyümölcstermés; minden fajból kaphatsz tőlem tanulmány 

példányokat, cserébe turi gyümölcsökért. Ily föltétel mellett nem lehet 

principálisomnak oka neheztelni, hogy fogyasztom gyümölcsét. Kertem ügye érdekében 

kifejezett meleg érdeklődésedért fogadd meleg baráti kéz szorításom. Helyeslem 

tervedet: minél több befolyásos embert megnyerni az ügynek. – Már tudattam veled 

                                              

 
378 Réthát (ma: Tisa Nouă) nagyközség Temes vármegye újaradi járásában, közel ezer lakossal. 
379 Kövér Gábor felesége: neczpáli, Justh Stefánia, Justh Józsefnek és báró Révay Paulának 
leánya. (Kempelen B. V. kötet, 1913. 299. p.) Justh József az 1839–1840-es és az 1847–1848-as 
pozsonyi országgyűlésen Turóc vármegye követe volt, 1842–1845 között Turóc vármegye 
alispánja, 1848–1849-ben Bars vármegye főispánjává és kormánybiztosává nevezték ki, a 
kiegyezés után a Deák-párt Turóc vármegyei elnöke volt. (SZENDREI Á.  2009.) 
380 Simay Kristóf: Bereczki Máté szomszéd birtokosa, akitől szőlőoltványokat kap.  
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Balás úr levele tartalmát, melyet válaszul írt hozzá írt levelemre. Most már ide 

mellékelem az az hogy írom, azon válaszom is, melyet Balás úrnak f. hó 

6dikán írtam. E levél tartalma azomban ne rontsa le a te tervedet, hogy aztán 

adandó alkalommal ne csak Kenessey úr támogatására, hanem többekére is 

számíthassunk. Csináljátok, tegyétek! ti ahhoz inkább értetek, mint én. Én olyan 

vagyok, mint az alázatos koldus, a kiről azt mondja a példabeszéd, hogy „mindig üres 

a tarisznyája”. Inkább pusztuljak el éhen mintsem, hogy kolduljak!! Mi az a 

folyamodás? előttem nem más, mint koldulás, nem szóbeli, hanem írásbeli koldulás. Én 

irtózom attól. Majd, ha a végső szükség kényszerít tán azt is megteszem, de nem 

magamért, hanem azon ügyért, melynek önkénytes rabszolgájává lettem. 

Válaszom így hangzott:  

"Mező-Kovácsháza Dec. 6.-án 1875.- A Keszthelyi gazd. tanintézet 

igazgatójának, 

Tekintetes Balázs Árpád urnak, Keszthely. ― 

„Tekintetes igazgató Ur! Mult hó 27-ről kelt s hozzám írt nagybecsű sorait, 

– elhunyt kedves barátom, Belke tárczájával együtt, – kezeimhez vettem. 

Fogadja kegyed eme szives figyelmeért, különösen pedig ama buzgó 

fáradozásáért, melyet becses levele szerint ügyemben kifejteni kegyeskedett, 

forró, hálás köszönetem! 

Nagy követ hengeritett le aggódó keblemről kegyed vigasztaló tudósitása: de 

ama lépés megtételét, melyet kegyed javasol, komolyabb megfontolás után még, a 

jelenben, korainak tartom. Akkor lesz ideje annak, midőn bekövetkezik és ha 

bekövetkezik azon idő, a mikor minden hur megszakad, melyek existentiam, 

tevékenységem ekkoráig föntartották. – Folyamodni segélyért már most, iszonyu 

megeröltetésébe kerülne lelkemnek. – Helyzetemet jelenben még elviselhetőnek találom. 

Van teljes ellátásom, melyet jelenlegi principálisomtól leánykája tanításáért még 

mostanság ki birok érdemelni. Pusztán lakom, hol ócska ruháimért melyeket viselnem 

kell, nincs kitől magamat szégyenlenem. Tanulmányaim, az irás, olvasás télen, kerti 

teendőim nyáron, folyvást itthon tartanak s igy utazási költségekről sem kell 

gondoskodnom. Számos levelezési összeköttetésem költségeit megszerzem az által, 

hogy czikkeket írok kedvencz tárgyamról a gazd. lapok számára, melyeket, habár 

mérsékelten, de mégis díjaznak. Faiskolám, hol ujabb gyümölcsfajaim növényzetét 

külön álló csemetéken tanulmányozhatnám, nincs ugyan jelenleg, de van még a 

megelőző évről fönmaradva vagy 2000 db fiatal ojtványom, melyeket a következő 

tavaszon sem remélek elárusithatni, mivel a közelvidékbeliek szükségletét már a 

megelőző években betöltöttem, kiadván ezeknek közel 6 ezer darab szép ojtványt 

kertemből. E fiatal ojtványok hegyére ojtva ujabb fajaimat faiskola nélkül is képes 

leszek még a következő évben ujabb fajaim növényzetét tanulmányozni. 

Nélkülözhetetlen apró kiadásaimra tehát még most ön erőmből is meg birom szerezni a 

költséget. A gazdagulásra, vagyongyüjtésre sohasem gondoltam életemben. Családot, 

melynek jövőjéért aggódnom kellene, viszontagságoktól hányatott életem virágzó 

szakában nem alkothattam. Kevéssel megérem tehát s a tudomány-szeretet s hazám 

iránti kötelességem lelkiismeretes teljesitésének tudata megelégedéssel tölti be 

szívemet.” 
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„Jövő évi septemberben válik el, hogy kell-e folyamodnom, és hogy 

folyamodásomban milyen segélyt kérjek hazám kórmányától? Ha véletlenül más ütné 

el jelenlegi principálisom kezéről a bérletet, melyen kertem alapítottam: akkor nem 

magam, de hazai gyümölcsészetünk érdekében okvetlenül le kell küzdenem a 

szégyenérzetet, mely most még a folyamodás miatt arczomba szöktetné a vért s vissza 

riasztana attól, hogy napról napra mindmind inkább szegényedő hazám fillérei után 

nyujtsam ki kezemet.” 

„Midőn kegyedhez irt levelemben óhajtásaimnak kifejezést adtam, csak az volt a 

szándékom, hogy valami uton és módon az intéző körök figyelmét fölhíjjam a kincsre, 

melyet kertemben édes hazám számára összegyűjtöttem s melynek részemrőli 

kibányászhatása, habár jelenleg még nem is, de a jövő évben már kérdésessé 

lett volna. A figyelmet kegyed jóakaratu közbelépése mikép fönebb hivatolt 

levelemből meggyőződtem, már föl is ébresztette és igy azon édes reményben 

ringathatom magam, hogy a míg isten életemnek kedvez, nem leszek kénytelen 

megválni kertemtől, az én kis világomtól, hol életföladatom valósitani óhajtanám; mert 

szükség esetében biztosan számíthatok hazám kórmányának támogatására is.” 

„Kérem fejezze ki Nagyságos Kenessey Kálmán osztálytanácsos urnak 

ügyem, és így hazai gyümölcsészetünk ügye iránti kegyes érdeklődéséért 

legmélyebb hazafiui tiszteletemet s hálás köszönetem!” 

„Áldja meg önt a kegyes ég minden áldásával! szívéből kívánja 

 

Őszinte tisztelője  

B. M." 

 

E levélből itéld meg s okoskodd ki, hogy mi lesz a teendő, aztán koronázza 

siker lépéseidet! 

Szives üdvözletem kedveseidnek! sok jót kiván igaz barátod 

 

Bereczki Máté381 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1875. december 29. B-32. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Dec. 29. 1875. 

 

Kedves barátom! 

 

Ma tettem föl számodra a postán keresztkötés alatt a „Wiener Obst- és 

Gartenzeitung”382-ot, melyben a „Daru almát” ismertetni fogom s egyébb 

                                              

 
381 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 59–62. p. A 62. oldalon  itt 
közölt utóirat szövege az 1876. szeptember 9-i Bereczki Máté levélben olvasható. 
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gyümölcsészeti jegyzeteket is közleni szándékozom. A boríték hátsó levelén 

az első lapon nevemet is olvashatod a lap munkatársai névsorában. Tukmáld 

rá valakire, hogy fizessen elő arra a lapra. Év végén egy-egy pompás kötet lesz 

belőle, ha be akarna köttetni. Ez az első és mutatvány szám! Tartsd meg 

magadnak, ha nem kapnál is rá előfizetőt. Nekem 3 példányt is küldöttek. – 

Valljon nem fizetne-e rá elő Jurenák Barátunk? Vidd el hozzá, ha majd oda 

találsz menni és mutasd meg neki. 

A faiskolai fiatal csemetékről igért czikkem már készen van. Letisztázva 

5 ½ ívre telt ki, sűrűn beírva. – Mások e tárgyról vastag könyveket irtak össze: 

én egy czikkben igyekeztem azt kimeríteni. 

Boldog uj évet, neked és kedveseidnek! 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. február 4. B-33. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 4. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Egy véghetetlenségnek tetszik nekem hosszas hallgatásod. Mi lelt az 

istenért? Tán beteg vagy? Nyugtass meg, kérlek! Irj legalább egy-egy 

levelezési lapon, s legalább csak annyit, hogy egészséges vagy! Biz’ isten! 

szívesebben elvárok leveledre akár félévig is, ha tudom, hogy hogyan vagy. 

Senkitől sem hallok felőled; akár meghallhatnál a nélkül, hogy igaz barátod 

legkevesebbet is meg tudhatna arról. Ez nekem rosszul esik. Kérlek hát írj! 

nem mondom, hogy levelet, de legalább egy levelezési lapra kiférő értesítést. 

Nagyon szépen kérnélek, hogy a legelső fagymentes napon rándulnál ki 

kertedbe Daru alma-vesszőt vágni; mert a német most szeretné s mint 

levelében írta Január végén óhajtotta volna a vesszőket. Megírtam különben 

neki, hogy a folytonos fagy miatt még eddig lehetetlen volt vesszőt vágni. 

Sok jót kíván! 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
382 Wiener Obst- und Gartenzeitung havilap (1876–1878) 
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1876. február 8. D-28. számú levél 

 

„Mtur 1876 Febr 8. 

Kedves Barátom! 

 

Látod, hogy meg vagyok, sőtt egész családommal kitűnő egészségnek 

örvendek. Elismerem a’ bűnömet, hogy olly soká halgattam, ’s 

elhanyagoltalak tégedet, de ezt ne tulajdonítsd sem feledékenységnek, 

annyival inkább hidegségnek, csak egy kis hanyagságnak. Meg szoktam már, 

hogy midőn hozzád intézem soraimat, azt teljes érzéssel tegyem, tegyem 

akkor, midőn semmi prózai dolog nem foglalkoztat, midőn eső, rossz ut 

beszorítva egész gondolatommal a’ tiéd lehetek. A’ mostani jó szán utak pedig 

annyira igénybe vettek, hogy mondhatom több tevékenységet alig fejtettem ki 

annyi idő alatt, mint miolta hozzád utolszor írtam. 

Táncz vigalmak, disznótorok, név napok, estéjek, vadászatok, majd 

városi számadások visgálata, cataster tanulmányozás /:mert járási bizottsági 

tag vagyok:/, saját gazdálkodásom, kukoricza morsoltatás, szállítás s.a.t. 

teljesen elfoglalva tartának. Hanem ezután, ha már bezár az idő és rossz ut, 

teljesen a’ tiéd és olvasmányaimé leszek. Egy Casinó bálunk 120 Frt tiszta 

hasznot adott /:Karton bál383 volt:/ ’s azon mind könyveket hozatunk. 

Ezen levelemet csak előpostának vedd, majd következnek a’ többiek 

hosszan ügyedről, ügyünkről. Leányomnak kérői vannak, alkalmasint egy 

kedves mívelt tanár neje fog lenni. 

Még bajosan írtam meg, hogy a’ T.Szt. Miklósi gazdasági kiállításról a’ 

Szapári Gyula384 almákból elhoztam egy Negre Doré, és egy Belle du Bois 

nevű almákat, ez utóbbi, melly sárga piros csíkozott érdes tapintatu mélly 

tölcsérbe helyezett kejhű alma vólt, ízével felette meg nyerte a’ tetszésemet. Ez 

Taskonyi birtokból385 állíttatott ki, de az ottani kertészbe nem bízom, hogy 

valódi gajjat adjon. Tehát ha néked megvan ollyan nevű habár nem termett is, 

kérek belőlle, vagy ha nincs, keresd meg több hiteles hejről, bizony nagyon 

meg érdemlené, ha ollyat [itt lelnél]386 el. A Negre D’ore, belöl világos zöld 

husu vólt mint a’ falevél, íze is fű ízű, a’ külseje picans, de íze semmit sem ér, 

nem kell. 

                                              

 
383 Karton bál = ismeretlen fogalom. Feltételezhetően farsangi álarcos bál lehetett. 
384 Szapáry Gyula, szapári, muraszombathi és széchyszigeti gróf (Pest, 1832. november 1. – 
Abbázia, 1905. január 20.) politikus, Heves és Külső-Szolnok vármegye főispánja. 1876 – 1890 
között az OMGE elnöke, gazdasági téren az egyletekben, kiállítások szervezésében, birtokának 
gazdálkodásában az élen járt. 1890-től földművelésügyi miniszter, majd Magyarország 
miniszterelnöke volt. Almákkal vett részt a kiállításon birtoka. 
385 Taskonyi birtok = Gróf Szapáry Gyula pusztataskonyi birtokán lévő gyümölcskertészetre utal 
Dörgő Dániel. – Pusztataskony = Tiszabura (Jász-Nagykun-Szolnok vm, tiszai közép járás) 
közigazgatási területéhez tartozó lakott hely. Tiszaburán gróf Szapáry Gyulának 4 850 kat. 
holdas földbirtoka volt, ebből mindössze 20 kat. hold gyümölcsös volt. – Irodalom: Gazdacímtár 
1895. 210-211. p.; Helységnévtár 1907. 861-862. p.; Országos Mezőgazdasági Címtár 5. kötet, 
Tiszántúl - Kaposvár, 1937. Kultúra - 404-610. p. 
386 olvashatatlan szó Dörgő Dániel írásában 
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Még Jurenák urhoz sem mentem ki, pedig a’ részemre és részedre 

kiszemelt nehány fajok ugyan csak ingerelnek, azokat okvetlen meg kell 

szerezni, ha szemző gaj alakjában is, ha az ut el nem romlik mához egy hétre 

elmegyek hozzá, addig még más dolgaim lesznek.  

Ma reggel nállunk hó esett, ’s ujra hideg van, bár már vagy 4 nap ólta 

délutánonkint kissé csepegett a’ ház eressze, ha meg cseppen ma vagy hólnap 

délután, kimegyek a’ kertembe, ’s adék egy csomó daru alma ojtó vesszőket, ’s 

küldöm hozzád.  

Az almáim vagy egy szekérre való teher, mind megfagyott, midőn 

hidegbe Gyomán vóltunk. Most fagyottan hordják piaczra. 1 vagy 2 xr387ért 

veszik darabját, csak azt sajnállom, hogy azon szándékom miszerint Kövér 

Gábor urnak, Sármezei és Jurenák uraknak a’ tavasszal küldhettem vólna egy 

pár száz almát, ez által hajó törést szenvedett. Na, de nem fagy meg jövőre. 

Egy jó barátom Helsinger Mór388 (:ollyan fajta ember mint Sármezei ur:/ 

meg bízott, hogy szerezzek bé néki 25 alma 25 körte, 10 cseresznye, 10 megy 

ójtványokat, még pedig raritások389 legyenek, mert vannak néki sok fajai 

másunnan. Egy másik Turi barátomnak is kell 5 alma, 5 körte, 5 cseresznye 

vagy meggy, kérlek tehát tudasd véllem, hogy vannak é még ójtványaidból és 

adhatsz é el? Ugy az árát is tudasd, ollyan emberek e’ rendelők, kik nem 

sajnálják a’ költséget a’ biztos jóért. 

Most pedig a’ hanyagságomért bocsáss meg, az Isten áldjon meg minden 

jóval, mit szíved kíván, szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k” 

 

[Dörgő Dániel 270 x 205 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta négyoldalas 

levelét. A levél 3. és 4. oldalán a margón függőleges vonallal Bereczki Máté 

kiemelte a számára érdekes mondanivalót.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
387 xr – a krajcár elterjedt rövidítése. 
388 Helsinger Mór, Dörgő Dániel cibakházi, (Jász-Nagykun-Szolnok vm., Tiszai alsó járás) 
később Gyalu pusztai (Csépa és Kunszentmárton között) ismerőse, barátja. Földbérlőként 
gyümölcstermesztéssel is foglalkozott. Az 1830-as években Hellsinger Móric és Simon zsidó 
kereskedők házvásárlási jogot kaptak Kecskeméten.  (In: Völgyesi Levente: Városi 
alkotmányosság az újkori Magyarországon. PhD értekezés. 2008. ELTE ÁJK. 76. p.) 
http://www.ajk.elte.hu/file/DI_Volgyesi_Levente_dis.pdf  [Letöltve 2012. szeptember 1.]; 
Helsinger Gedeon (feltehetően előbbinek rokona) az 1891. évi Köztelekben megjelent híradás 
szerint a Rákóczifalva (Jász-Nagykun-Szolnok vm., Tiszai alsó járás) melletti Varsánypusztán 
bérlőként 300 holdon már 6 év óta olajcirok termesztést folytatott. KÖZTELEK 1891. november 
28.; Lásd még Czirmayné Kocsis Róza: Rákóczifalva története, 2006; 2012. [Letöltve 2018. 
március 1.] https://docplayer.hu/2315239-Czirmayne-kocsis-roza-rakoczifalva-tortenete-ii.html    
389 Raritás (lat.) = ritkaság, különlegesség, ritka előfordulás. 

http://www.ajk.elte.hu/file/DI_Volgyesi_Levente_dis.pdf
https://docplayer.hu/2315239-Czirmayne-kocsis-roza-rakoczifalva-tortenete-ii.html
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1876. február 9. D-29. számú levél 

„Mtur 1876 Febr 9. 

Kedves Barátom! 

 

Tegnap írtam hozzád levelet, hiszem meg kaptad. Itt küldöm a’ Daru 

alma ojtó vesszőket vagy 50 v. 60 darabot. Magam saját kezűleg szedtem, 

szedhettem vólna többet is, de megfájult a’ nyakam, mert meggy szedő 

székről hernyózó vassal gebeszkedtem utánna. Cselédem nem lévén kéznél, 

ha több kellene, írj! Másnap küldök a’ mennyit csak szét birsz osztani. 

Isten áldjon meg 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 270 x 205 mm nagyságú, kettőbe hajtott lapra írta az egyoldalas 

levelét, amelynek a hátoldalán található Bereczki Máté megjegyzése: „Dörgő 

Dani, Válasz 21/2 876”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. február 21. B-34. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 21. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Legelőször is fogadd legszívesebb köszönetem az ojtóvesszőkért! A 

német sógornak390 rögtön le is róttam ígéretem. Meg is köszönte igen szépen. 

A hozzád mutatóul küldött német391 lap 2-dik számában már csakugyan 

közölve is van azon czikkem, melyet a mult évi termésről írtam volt bele s 

mely magyarul az Erdélyi gazdában is megjelent. Később közli majd a Daru 

alma leírásom is.  

Mondottam tán már, barátom, hogy munkáim összegyűjtögetése és 

átnézése közben arra a tapasztalatra jöttem, hogy a gyümölcs leírásokat oly 

modorban mint azt a lapokban elejénte közlöttem, kiadandó munkámban nem 

lehet fölhasználnom. Az egyöntetűség kedvéért ujból kelle azok nagy részét 

átdolgoznom. Dr. Entz leírásait, melyek teli vannak hibákkal szintén nem 

lehet után közölnöm; pedig azon gyümölcsöket, melyeket ő már leírt; én a 

lapokban nem írtam le körülményesen, hanem csak jellemeztem röviden. 

Most azokat is mind külön-külön ujból le kell írnom, mert azt akarom, hogy 

                                              

 
390 Rudolf Stoll (1847–1913), osztrák pomológus. 
391 Wiener Obst- und Gartenzeitung. 
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minden gyümölcsleírás egy bizonyos terv és bizonyos minta szerint legyen 

közölve könyvemben. –  

Naponta egyegy gyümölcsöt írok le. Jan. végétől mostanáig már 21 

gyümölcsöt írtam le. Nyár derekán ugy hiszem már kibocsáthatom az 

előfizetési fölhívást is. Addig lesz vele dolgom! pedig hát igy tavasszal a kert 

is nagyon elfoglal. No de! könyvem kedvéért egy kissé háttérbe szorítom a 

kertet az idén.  

Azt is tudod talán, hogy a Minisztérium jelentés tételre szólított föl a 

mult hóban, hogy mely gyümölcs fajokat találtam sík vidékünkön 

legértékesebbnek? E jelentést már föl is küldöttem s minthogy benne 

közérdekű dolgokat tárgyaltam; veled is közleni fogom később, ha kívánni 

fogod. Jelenleg nincs kezemnél. Váradra küldöttem Gobóczy Károly392 (gazd. 

egyleti titkár) barátomnak.  

Egészségem hála az égnek! most igen jó. Kívánok neked és kedves 

családodnak is hasonlót! Áldjon meg a jó isten! 

Igaz barátod 

 

Bereczki Máté 

 

U. i.: Tartjátok az Erd. Gazdát? Éppen e hóban megjelenő számokban 

közli a „Faiskolai facsemeték fölneveléséről” irt czikkemet. Szíves figyelmedbe 

ajánlom ama czikket. B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                              

 
392 Gobóczy Károly (1825, Váncsod, Bihar vm. – 1899. október 13. Berettyóújfalu, Bihar vm.), a 
levelezésben Gobócziként is. A Bihar vármegyei Gazdasági Egylet titkára (Lakik: Nagyvárad, 
Kőfaragó utca 19.) Bereczki Máté jó ismerőse. Jogászként végzett a debreceni református 
főiskolán. Az 1848/49-es szabadságharc kezdetén nevelő volt Ivánkán (Borsod m.), majd a 
Kassán alakult 9. (veres-sapkás) honvéd-zászlóaljba lépett. A függetlenségi harc végén mint 
honvéd-őrmester osztrák katonai fogságba került. Szabadulása után Váncsodon szolgabírói 
írnok, később községi jegyző lett. Több környező község jegyzői tisztét betöltve az elméleti s 
gyakorlati kertészettel is foglalkozott, kiállításokat szervezett, kertészeti egyesületi munkában 
vett részt és több gazdasági cikket írt a lapokba. Az „országos központi kertész-gazdászati 
egylet” [Országos Magyar Kertészeti Társulat] tiszteletbeli tagnak választotta szakcikkei 
elismeréséül. 1873-ban – már kismarjai jegyzőként – a Bihar megyei Gazdasági Egyesület 
titkárának hívta meg. 1880 júniusától a kormány Bihar megye területére filoxérabiztosnak 
nevezte ki. A mezőgazdasági szaklapok állandó szerzője volt. SZINNYEI – Nekrológját lásd 
Méhészeti Közlöny (Az Erdélyrészi Méhész Egylet Szakközlönye), 1899. december 1-jei szám, 356. p. 
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/meheszetikozlony/1899/BCUCLUJ_FP_1080
67_1899_014_012.pdf  

http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/meheszetikozlony/1899/BCUCLUJ_FP_108067_1899_014_012.pdf
http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/meheszetikozlony/1899/BCUCLUJ_FP_108067_1899_014_012.pdf
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1876. február 22. D-30. számú levél 
 

 „Mtur 1876 Febr 22.  

 

Kedves Barátom! 

 

Még Febr elején küldöttem hozzád egy levelet, ’s másnap egy papír 

katujába Daru alma ójtó gajjakat, választ nem kapva, azon aggódok, hogy 

valjon meg kaptad-é? vagy sem? Mert az rendkívül lesujtó dolog vólna reánk 

nézve, ha a’ németh sógor393 és még lehet hogy más is, ki tőllünk ójtó gajjat 

kért és nem kapva – szavunkat sem tartottuk vólna. Meg érdemlem ugyan, 

hogy hosszas halgatásomért hasonlóval büntess, de a’ tudat, hogy vagy 

kétség, hogy szavunkat beváltottuk é? rendkívüli nyughatatlansággal töltel, 

nyugtass meg tehát nehány sorral. 

A’ mult levelembe írám, hogy 2 ember általam kiván nemes csemetéket 

rendelni, most ujra meg bízott a’ harmadik is, így kell megrendelnem: 

 

 almafát  38   

 körte  39   

 cseresznye, meggy  27   

 ringló  2   

 őszi baraczk  4   

  összesen  110 darabot.  

 

Miután ennyi csemete meg érdemli a’ fáradságot, hogy alkalmilag és 

vasuton küldessék, írd meg, adhatsz é? Mi áron? És millyen nagyságuakat? 

Vagy ha nem adhatsz, kihez utasítassz. Belke meg halt, Glocker barátodról 

nem hallottam, tehát Forstingerékhez menjek? 

Mint írám a’ Mturi kataszteri járási bizottság tagja vagyok az ólta a’ 

Budapesti kerületi bizottságba is megválasztattam, ezt azért említem, mert ott 

Pest környékének kitűnőbb gazda közönségével találkozni vélek. Kik közzül 

ügyednek nem egy pártfogót reménylek toborzani, Fehér Esztergom Pest 

Heves Jász megyékből. Cassinónk a’ Gyakorlati M. Gazdát járatja, az Erdélyi 

Gazdával felhagytam. Olvasom az előbbiből, hogy eddigi munkáidat kiakarod 

adni, elmondom reá leg közelebb véleményemet, úgy kerted biztosítása 

érdekében is, de erre most nem vagyok fel hangolva. 

Küldj vagy 12 faj körte ójtó gajjat, egy faj fát akarok belőlle készítni. A 

Grumkovi és Téli esperes közte legyen, mert ebből ki pusztultam, a’ többi 

ollyan legyen, mit még nem ismertettél, v. nem is ismersz, én is szeretnék 

gusztálni, bár nem vagyok kártyás. 

Szerető barátod 

Dörgő Dániel” 
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[Dörgő Dániel 204 x 135 mm nagyságú lapra írta kétoldalas levelét,. amelyre 

Bereczki Máté a 2. oldal felső részére írta megjegyzését: „Válasz 24/2 876”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. február 25. B-35. számú levél  
 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 25. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 22-ről kelt szives soraidra én épen egy nappal előbb, t. i. f. hó 21-

dikén írtam meg a választ; azomban van leveledben oly részlet is, melyre, 

hiszem, sürgetőleg várod szinte válaszomat. Irom tehát, hogy ojtványt legjobb 

akaratom mellett sem adhatok másnak, hanem csak annak, a ki ide jön érte 

hozzám. Nincs emberem a kire a pakolást rá bízhatnám, nekem pedig, 

magamnak oly igen drága, főkép most, az időm, hogy semmi áron sem 

vállalhatok uj terhet a nyakamba. Nyomtatás alá rendezendő munkám miatt 

még ki sem tekinthettem eddig a kertbe. Ha az idő kinyílik: a fa nyesés, 

ültetés, ojtás, az ojtóvessző expediálás, ojtványok eladása annyira lefoglalnak, 

hogy egy pillanatnyi szabad időt sem vehetnék arra, hogy nagyobb 

csomagokat pakolhassak s küldhessek postára vagy vasutra. 

Belke meghalt ugyan, szegény, de él az utódja Villási Pál, 394 a ki szinte 

testi-lelki jó barátom s ki előbb volt már barátom mintsem Belkét ismerhettem 

volna. Kérj tőle katalogot és válassz abból! Ha a sorokat véletlenül el nem 

tévesztették Belke halála után: bizonyosan valódi fajokat fogtok onnan kapni; 

mert azon fák mind a Belke nevelései még. Villásit tanár és főkertésznek csak 

Dec. végén nevezték még Belke helyébe. 

Számodra következő körte fajokat jelöltem ki s ha netán egyikmásik már 

meg volna nálad én tőlem; kérlek, tudasd, hogy melyik nem fog kelleni: 

 

                                                                                                                   

 
393 Rudolf Stoll (1847–1913), osztrák pomológus. 
394 Villási Pál (eredetileg: Gápel), (Léva, ma Levice, Szlovákia, 1820. november 3. – Bp., 1888. 
december 26.), jogász, tanár, kertészeti szakíró. A győri jogakadémia elvégzése (1841) után 
ügyvédbojtár lett. 1843-44-ben Bars vm. követe mellett részt vett az országgyűlésen. 1845-ben 
Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1846-47-ben Bars vármegye alügyésze. Mint tüzér részt vett a 
szabadságharcban; utána egy ideig bujkált. 1850-től 1865-ig nevelő, majd felesége birtokán 
kertészkedett 1873-ig. A magyaróvári gazdasági tanintézet elvégzése után 1875-1886-ban a 
keszthelyi gazdasági tanintézetben a kertészet tanára. 1879-80-ban Magyaróváron is tanított. 
Keszthely határában ő fedezte fel a Cserszegi mézes cseresznyefajtát. Különösen a korai 
őszibarackok és más gyümölcsök elterjesztésén fáradozott. 1880-ban megalapította és haláláig 
szerkesztette a GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK-et. Termékeny 
szakíró volt. - Főbb művei: A gyümölcsfának tenyésztése és ápolása. (Bp., 1889). - Irodalom: 
GALGÓCZY K. 1891; BALÁS Á. 1897; SZABÓ 1995-a.; MAGYAR ÉLETRAJZI 2. kötet. PINTÉR 
J. 1989 
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 1. Téli esperes  10. Knight fejedelmije  

 2. Grumkowi vajoncz  11. Csíkos Angoulème–i hgnő.  

 3. Motte vadoncza  12. Morny herczeg  

 4. Piroska körte  13. Six vajoncza  

 5. Guisse Maria  14. Maria Luiza  

 6. Tournay-i téli  NB. Ezekközűl még csak a 9., 12. sz. 

alattiakat nem ismerem. Mind őszi és 

téli fajok kivéve a Madame Treyve 

körtét, mely nyári faj. 

 

 7. Nemes kolmár   

 8. Madame Verté   

 9. Madame Treyve   

 

Annyit mondhatok, hogy mind jók lesznek sík vidékünkön is. 

Hát vándorolnod kell? ki tudja, mikor fogsz rá érni rólam is 

megemlékezni és irni hozzám! Egészséggel járj! szívemből kívánom. 

Áldjon meg a jó ég kedves családoddal együtt! szivéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. március 8. D-31. számú levél 

 

„Mtur 1876 Márcz 8. 

 

Kedves Barátom! 

 

Ágyból írom hozzád e’ sorokat annyira köhögős vagyok hogy torkomba 

egy physharmonika395 minden hangjai szólnak, benőtt a’ fejem lágya, mégis a’ 

szamárhurut kínoz, de már épülök belőlle, bár nem szabad ki mennem, írok 

tehát, a’ mint tudok, össze függést ne igényelj mostani levelembe, mert néha 

még lázam is volt, melly ingerelt. 

Tehát írsz, jól teszed, hanem mondok valamit. Semmivel sem tettél 

nekem nagyobb szolgálatot gyümölcsök leírásaiban, mint mikor a’ leírt fajnak 

hason neveit megnevezted, akkor világosodott sokszor előttem, ’s 

elmondhattam „te vagy az kedves” vólt már szerencsém, tehát ismerlek. 

Leírásodba a’ hason neveket meg kell nevezni mind, elöl vagy is a’ czímen 

azon nevet, mellyen akarod, hogy meg maradjon azon faj, a’ többi hasonnév 

majd apránkint el fog hulni, ’s ezáltal a’ gyümölcs isme ege nagyot fog 

tisztulni. Sőtt, véleményem szerint nem ártana a’ sinonym fajokat is 

megnevezni. 

                                              

 
395 Physharmonika = hangszer. Osztrák találmány (A. Haeckl, 1818), a harmónium egyik fajtája, 
melyet Bécsben a 19. század második felében is még készítettek, s előadótermekben, házi 
kamarazenéléskor (pl. Liszt Ferenc művei előadásakor) a zongora mellett ezt is használták. 
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Hát Daru alma ójtó gajjat kértek é tőlled? elég volt é a’ küldött? ha kell, 

küldök többet. Én tőllem Nyitra megyébe Czabajra396 kére Szaniszló Jósef397 ur. 

Küldöttem néki mellékelve hozzá egy pár Daru almát is. Az almáról jut 

eszembe, hogy a’ megfagyott almák azon hellyen, a’hol megfagytak 

kiengedtek, ’s használhatók. Különösen a’ Borka és még inkább a’ pogácsa, ’s 

mind azok, mellyek még nem értek meg. A’ pogácsának talán még használt is, 

gyengédebb ’s egészen jó lett, de az érett almák megkásásodtak, ’s ízetlenek 

lettek, az igaz, hogy csonttá voltak fagyva. 

Olvastam, hogy téged is felszóllítottak a’ környéken elterjesztendő 10 

alma 10 körte megnevezésére, elvárom, hogy erről engemet kimerítőleg 

tudósíts. Véleményem e’ tárgyról ez: hogy valamelly fajt kiismerjünk, kell 

hozzá legkevesebb 25 esztendő, lássuk mit tud, férfikorába nem fog é 

gyümölcse elaprósodni, fája penészedni, vénülni, mert attól tartok, hogy a’ 

melly fa ifju korában minél termékenyebbnek mutatkozik, annál hamarább 

kivesz, ’s tűzre kerül, nem éri el ki fejlődését, mint az állatokon is észlelhető. 

Én előttem a’ Kálmán körtefa a’ körtefa, nagy apám is ollyan vénnek 

ismerte mint én, még is ökölnyi nagy édes gyümölcsöket terem, ha mellőle 

minden fa kipusztult, ő meg marad, ’s ha az a’ föld mellyen áll, legelővé vált 

is, meg van, árnyékot tart a’ jószágnak, ’s nem bánja, ha dörgölőznek is hozzá, 

van illy erre a’ Turi tanyák között, még a’ régi mappába 398is bele van festve. 

Az almák közzül ezt a’ tulajdont megközelíti a’ Daru, Pogácsa, Török Bálint, 

Sikulai. Entz szerint a Masánszki, az ujabbak közzül, kezdi a’ hellyét meg álni 

az arany Pármén. 

A’ küldött 14 faju körte ójtó gajjakat még tegnap előtt megkaptam, nagy 

örömöt szereztél nékem vélle, fogadd érte köszönetemet, éppen írni akartam, 

hogy ne küld hamar el, mert te jobban el tudod tartani, én már ójtani 

szeretném, na de hűvös kamarába tettem, a’ fajok közzül csak a’ csíkos 

Angoulèmei van meg, a’ mellyet tőlled tavaj is meg kaptam, a’ többi nékem 

egészen uj, két faj fát alakítok belőllök. De ha írsz, és még ha meg van 

jegyzéked a’ nékem küldött fajokról, nevezd meg azon két fajt közzülök, 

mellyek fájaik gula növése és gyümölcseik jósága által kitűnnek, hogy azokat 

a’ vezérágra tehessem. 

Jurenák urtól is kaptam 12 faj alma ójtó ágat, a’mit az ősszel 

kijegyeztem, körte a’ 41. számut is. De a’ Characterreinettet hiába jegyeztük ki, 

nem kaptam meg, sem a’ muskotáj szilvát, tehát ígéretem szerint nem 

küldhetek néked, a’ 41. számuból küldhetek, van belőlle 4 gajj, de előre 

kijelentem, hogy a’ fáról nem én szedtem le.  

                                              

 
396 Czabaj = Nyitra vm. nyitrai járás. (Ma: Szlovákia: Cabaj-Čápor.)  
397 Szaniszló József (?–1879), 70 éves, Cabajon lakó gyümölcstermesztő Nyitra megyéből, Dörgő 
jó kapcsolatot tartott fenn vele. 1877 szeptemberétől a Nyitra megyei tankerületben Czabaj, 
Csápór, Mocsonok, Újlak, Üregh, Aba-Lehota és Garázda helységek iskoláinak „ideiglenes 
iskolalátogatójává” nevezte ki a VKM. (Budapesti Közlöny, 1877. okt. 9.) Halálhíre (Budapesti 
Közlöny, 1879. július 29.) 
398 mappa – itt térkép 
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Azért, hogy én a’ Kataszterhez megválasztattam, írok én néked még 

többet, nem hogy attól félnék, hogy sokat kell járnom, sőtt, ellenkezőleg, én az 

adózó nép érdekei védelmére vagyok választva, nem kinevezve, most is alig 

várom már, hogy Budapestre invitáljanak, hogy ott Kenessei Kálmán és 

Harkányi Frigyes urakkal beszélhessek ügyedről. Ügyedről - midőn 

egésségesebb leszek, fogok írni, most a’ nátha még az ítélő tehetségem is 

zavarja. 

De addig írd meg: történt é az ólta valami? Hogy vagy Sármezei urral 

/:félek vélle össze kötni sorsodat:/ mikor kerülnek a’ földek kiadásra? s.a.t. 

Műved kiadásáról most csak annyit mondok, hogy meg kell gondolni, 

kiadó ki lessz? Attól félek, hogy jelen időbe kevés lessz a’ vevő? 2 vagy 300 

példány el kel, és a’ többi megmarad? mint a’ Péteri Károly Jezsuitái,399 tehát 

csak előfizetéssel próbálkozzunk, azután ez a’ munkád az első kötet lessz, ha 

élsz okvetetlen fog következni a’ 2-dik kötet, tehát ezt is jó lessz műved össze 

állításába szem előtt tartani. Nékem ’s hozzám hasonló érzésű gyümölcsészet 

kedvellőknek megbecsülhetetlen lessz munkád, bár így vólna vagy 10 ezer 

emberrel, de mit tapasztaltunk, a’ ki szereti a’ gyümölcsöt is, nem szeret rólla 

beszélni, hát olvasni, sőtt ápolni. 

Megtánczoltatta a’ víz Budapestet, meg valva bűnöm, szinte örültem 

rajta, haragszom a’ 24 millióért, legalább óhajtottam, hogy a’ Sugár utat 

elöntse, na de a’ mint olvastam bele hördült a’ Sugár úti hordóba, nem adja a’ 

bort, vagy is a’ pénzt. Azt mondják Budapest az ország szíve, a’ biz a’ gyomra, 

vagy is ollyan, mint egy ártatlan potykáktól bővölködő halastóba - egy czápa. 

Mari leányom férjhez ment, e’ héten fog jegyet váltani Bodolai László400 

Gimnáziumi tanárral, kit több idő óta ismerek, és ki ismeri házamat, ’s 

környülményeimet teljesen. Fiatal, mívelt, derék ember, bár vagyona nincs, de 

annál gazdagabb a’ szíve. Ő az egyedüli Turon, kivel tégedet bővebben 

megismertettelek, ki téged szeret, tisztel, ’s bámulja kitűnő jellemed nemes 

vóltát, kit sorsod érdekel, ki bár nem tehet érted, de már többször sürgetett 

engemet tevékenységre. Kedves Nőm, ollyan mint csupa élet, kis iker leányai 

megvannak, járni kezdenek, fiam az elemi iskolába jár. Őszi vetéseink jó lábon 

                                              

 
399 Pétery Károly: Jezsuiták című tanulmánykötetéről van szó, amely 1873-ban került kiadásra a 
 szerző költségén, és amely nagy része a szerző birtokában maradt meg. 
400 Bodolay László (1843 – 1895) tanár, gimnáziumi igazgató. A Borsod megyei Dédesen 
született. A miskolci ref. gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, majd Debrecenben 
tanult teológiát és jogot. Szikszón két évig volt rektor. 1867-ben hívták meg a mezőtúri 
gimnáziumba. Itt 28 évig rendes tanárként működött, magyar, latin, német, történelem és 
földrajz szakokat tanítva. 16 évig volt az iskola igazgatója. Igazgatása alatt lett nyolcosztályú 
főgimnáziummá az intézet. Igazgatása alatt építették fel a gimnázium épületét. - A Központi 
Olvasó Egyletnek 12 éven át könyvtárosa, később alelnöke volt. - 1895. április 23-án a 
gimnázium főbejárati előcsarnokában érthetetlen okból főbe lőtte magát. Búcsúlevelében ezt 
írta: „Meguntam és megutáltam ezt az irtóztató zaklatott életet, annál fogva elmegyek 
közületek.” Vezérlő életeszménye volt: „törekedjetek folyvást magasabbra, mert aki az 
önművelés útján csak kevés időre is megáll, már elmaradt, a tétlen veszteglés pedig itt 
egyértelmű a halállal.” – Főbb művei: Adatok a mezőtúri református gimnázium történetéhez 
(Mezőtúr, 1882); Az ivóvízről, különös tekintettel Mező-Túr város e nemű szükségleteire (Mezőtúr, 
1885); A Mezőtúri Olvasóegylet 25 éves története (Mezőtúr, 1886). – Gyermekei: László, Ilona, 
Margit. 
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állanak még eddig. A’ lapossakon sok kárt tesz az eső hó víz, nékem ugyan 

vetésem laposson nincs, de van széna termő kaszállóm, most 150 hold víz alatt 

nyugszik. 

Ezek után áldjon meg a’ Jó Istenem tégedet vagyok szerető jó barátod 

Dörgő Dániel m.k.  

Most pedig fordulok a’ jobbik oldalamra.” 

 

[Dörgő Dániel 270 x 204 mm nagyságú két, félbehajtott papírlapra írta levelét, 

amely így nyolcoldalas lett. A levél 2., 3. és 4. oldalán Bereczki Máté jelölése 

található, amellyel kiemeli a számára fontos témákat. Bereczki Máté a 6. oldal 

alján a következő megjegyzést tette: „Dörgő Dani Válasz 10/3 876”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. március 10. B-36. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Mart. 10. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó nyolczadikáról írt baráti soraid megkaptam s mivel az eső és csúf 

hideg szél szobába szorított, ezennel válaszolok is azokra. 

Legelőször is a kegyes ég minden áldását kívánom Mari leányod 

frigyére. Kívánom lelkemből, hogy az uj körben, melybe lépni akar még 

százszor boldogabbnak érezze magát, mint szülőinek szárnya alatt érezhette. 

Kívánom, hogy téged is örömmel töltsön el a gondolat, hogy, a ki családod 

ékessége és büszkesége volt, megelégülten tölti napjait s nem kell vissza 

sóhajtoznia a szerető szülők karjai közé, hol fölnevekedett s honnan szárnyra 

kelt! –  

No te ugyan csufosan megjártad szegény barátom! hogy 

szamárköhögésbe estél. Tudom én, hogy mi az? Én is voltam abban 1858-ban. 

Hat álló hétig kinozott. Hasztalan volt minden orvosság ellene. Türelemmel 

kelle bevárnom a végét. Fegyverkezzél hát te is föl türelemmel! Véget ér az 

nálad is, mihelyt eljő az ideje. 

Daru almát senki sem kért: de 24 megrendelőm mindenikének kétkét 

szálat adtam. Igy aztán akarják, nem akarják, mégis csak elterjesztjük azt a 

hazában is, és méltó vetélytársává tesszük a Pogácsa és Sikulai almáknak. – 

Még most is van küldeményedből vagy 6 szál vesszőm a ládában. 

Én ojtóvesszőimet egy tetejéig a földbe leeresztett ládikában (Verschlág) 

tartogatom. E ládikó fenekén 4 ujjnyi vastag homok réteg van, melyet 

nyirkosan tartok. A vesszőket azomban nem szurkálom homokba, hanem 

lefektetem fölötte s nedves mohával lazán betakarom a vesszőket. A ládikó 

tetejét ajtónak csináltam, melyre lakatot alkalmazok, nehogy tudtomon kívül 
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idegenek kotorázhassanak vesszőim közt. Házunk éjszaki oldalán, épen 

ablakom alatt van a ládikó a földbe eresztve. Pompásan állnak benne 

vesszőim. 

Hát neked is van Borka almád? Ez is eredeti magyar faj, orv. Dr. Pólya401 

nyerte magról. Az idén termett nálam először: de a példány nem volt alkalmas 

arra, hogy leírhassam. Kelyhét kiették a rovarok. Ha van még ép példányod 

belőle; küldhetnél vagy kettőt, melyeknek egészen ép a kelyhes végök. Aztán 

ezt is leírnám s kiadnám könyvemben. Szép nagy, jó ízű alma; jól állta helyét a 

fán. Fája pedig edzett és egészséges. Megérdemli, hogy elszaporítsuk és 

elterjesszük. 

Most nincs még itthon a ministériumhoz beterjesztett jelentésem eredeti 

fogalmazványa a 10 alma körte stb. gyümölcs fajról, melyek általános 

elterjesztésre volnának ajánlandók. Ha haza érkezik Gobóczytól, Váradról,402 

majd elküldöm neked is, hogy olvashasd. –  

A küldött körte fajok közt a Téli esperes, Motte vadoncza, Piroska körte, 

(ennek francia neve: Vermillon d’en haut) és a Knight fejedelmije szép 

pyramis alakban nőnek. Gyümölcseik kitűnőek. 

Jurenák nekem is igérkezik küldeni vesszőket. Épen tegnap kaptam tőle 

12 db almát meghatározás végett egy ládikóban. A tőle kapott vesszőkből 

tehát nem szükséges küldened. 

Ügyemben még eddig mi sem történt, kivéve, hogy principalisom már 

folyamodott a haszonbérnek részére való megújításáért s indokai közt azt is 

felhozza, hogy családjától nem szívesen válnék meg, – a mi igaz is, – s aztán 

hogy az országos érdekű kertet az ő anyagi hozzájárulása mellett alkottam, – a 

mi szintén igaz, – s annak továbbá is föntartásához szívesen járuland. Már 

most rajtam a sor folyamodni, mit megis teszek, mihelyt sürgős és 

halaszthatatlan tavaszi teendőimmel készen leendek. 

Művem csak őszfelé lesz annyira kész, hogy arra előfizetési fölhívást 

bocsáthassak ki. Remélem, hogy előfizetőim közé a kórmányt is bevonhatom 

vagy 4 – 5 száz példányra, a mit aztán, a fatenyésztés és gyümölcsészetben 

magukat kitüntetett néptanítók közt ajándék kép osztathatna ki a kórmány 

apródonkint. 

Üdvözletem leendő vődnek! s az isten minden áldását kívánva neked és 

kedves családodnak maradok 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

                                              

 
401 Pólya József, váradi, dr. (Nagyszecse, Bars vm.  1802. január 1. – Pest,  1873. június 10.), orvos, 
polihisztor, az MTA tagja, 1830-ban szerzett orvosi oklevelet. Behatóan foglalkozott 
kertészkedéssel, élete végső szakaszában rákosi [rákospalotai] birtokán csak kertészkedés volt a 
fő időtöltése. SZINNYEI. Lásd még Vasárnapi Újság, III. (1856) évf. 52. szám (dec 28.) 
http://epa.oszk.hu/00000/00030/00148/pdf/VU-1856_03_52_12_28.pdf  
402 Váradról = Nagyváradról.  

http://epa.oszk.hu/00000/00030/00148/pdf/VU-1856_03_52_12_28.pdf
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U.i. Megkaptad e a Német lapot melyet multkor írt levelemben is 

említettem s megmutattad-e Jurenáknak? BM. 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. május 6. B-37. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza, Maj. 6. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Akkoriban még, midőn hozzám legutóbbi, baráti soraidat írtad, a 

Krisztus születése utáni 1876-dik év Mart. 8-dikát jegyzéd föl leveled keltéül. 

Isten kegyes jóvoltából két egész hónap, vagyis 60–61 hosszú nap tölt el azóta 

teli csapással az égtől, teli nyomorúsággal azon emberektől, kiket messiás 

gyanánt egy egész ország gondolkozni és számítani nem szerető népe 

üdvözölt. Isten csapásai lassankint mind inkább enyhülnek, messiásainktól 

eredt nyomorúságaink mind-mind több embernek nyitják föl szemöket, hogy 

lássák, mikép nem napsugár az, a mit annak tartottak, hanem csak bolygó tűz; 

nem mind színarany az, a mi csillámlásával szemünk kápráztatta. Aggódva, 

hogy az árvíz téged sem került ki pusztításával mindig várom, de hasztalan 

várom, hogy fölkeresed igazi jó barátod s enyhülést keresel annál az által, 

hogy legalább kipanaszolod magad? Minthogy pedig meg van írva, hogy, 

midőn Mahomedhez nem akar vala menni a hegy, hősi elszántsággal 

Mahomed maga ment a hegyhez; azonképen cselekszem én is, midőn 

soraimmal ezennel fölkereslek és esengve kérdem élsz-e vagy meghaltál? – 

Addig is tehát, míg erre tőled feleletet kaphatnék egyet mást elmondok saját 

élményeim közül a mikről gondolom, hogy tán téged is érdekelni fognak. –  

Mikép egyik levelemben (melyet, mint életem és gondolkozásom hűn 

visszatükröző okmányt veled is közlöttem), gyanítottam, közel két ezerre 

menő, eladható ojtványomból alig birtam 300 darabon is túladni e tavasz 

folytán. Szegény lett, nagyon szegény lett az eklézsia vidékemen! Többekről 

tudom, határozottan, hogy százával akartak tőlem venni ojtványt: de hijába! a 

messiások gondoskodtak róla, hogy ne jusson pénzök egyetlenegy darab 

ojtványra sem. 

Az ojtó vesszőkböl taval 80 fton fölül kaptam be: az idén már alig adtam 

el 60 ft. árut! Mi megint azt mutatja, hogy nem csak vidékem, de maga az 

egész ország is szegény! Nem is csuda ez; hiszen naponta olvashatjuk a 

lapokból, hogy dobpergés közt kell összeszedni a konczot is, melyen 

Messiásaink rágódnak!! Istenem, istenem! hová is jutottunk önhibánkból, 

szégyenletes gyávaságunkból!!! – Elég az hozzá, hogy már most tudhatod, 

hogy összes jövedelmem egy egész évre alig megy föl 180 ftra! Különben ne 

hidd barátom, hogy ezt panaszképen mondom itt el neked! Óh! én evvel is ép 
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úgy megelégszem, mintha tíz vagy százszorosan ennyi lett is volna 

jövedelmem. Én mindig csak addig nyújtózom a meddig a takaróm ér; és 

boldognak érzem magam, hogy legalább van takaróm. Hány szegény 

embertől dobolták már el azt is!! – 

Daru alma vesszőidet az utolsó szálig mind el küldöztem akár kértek 

belőle, akár nem. A maradékot egy, Bánátban lakó szerb pomolognak 

küldöttem el, a kitől aztán cserébe a valódi Szercsika almáról kaptam ojtó 

vesszőket. Ha kívánni fogod, küldök neked is szemző vesszőt belőle a nyáron 

vagy ojtó vesszőket tavasszal. –  

Az idén alig 40 fajjal szaporítottam csak gyűjteményem s ez összegből is 

több van olyan a melyik már névleg meg voltak nálam, de tavali termésök 

után hamisaknak, álfajoknak mutatták nálam magukat. – Ojtásaim egytől 

egyig mind igen szépen hajtanak már. –  

No barátom, ha isten csak tized részét is megtartja a mutatkozó 

gyümölcsnek kertemben, – lesz az idén annyi gyümölcsöm, a mennyit 

álmomban sem mertem volna reméleni. Kajszit kivéve a főbb gyümölcsnemek 

fái gyönyörűen meg vannak rakva kötődött, egészséges gyümölcscsel! A 

szipoly (helyesebben kerti cserebüly =  Melolontha horticola) sem tett és 

tehetett annyi kárt, mint taval; noha két hétig folyvást rajzott itt favirágzáskor: 

hanem hát, – el is pusztítottunk közűlök mintegy más fél vékányit!! pedig ugy 

szolván csak egyenkint szedegettük össze ezt a paszulyszem nagyságú 

hitvány bogarat. Hasznát is vettük ezen irtásnak; mert ez a másfél vékára 

tehető mennyiség, melyet össze szedtünk el nem hagyta volna kertünket mind 

addig, míg az utolsó szál virágot is le nem legelte volna. – Nem csalódom, ha 

azt állítom, hogy ezer faj, legalább is, bemutatja nálam termését az idén. Már is 

egész boldoggá tesz e sok tanulmány tárgy látása! hát még, ha valóban is 

tanulmányozhatom őket! Hjah ja, jájh! Nem beszélhet velem gyalog senki!! 

Kerti dolgaim mellett nem hanyagolom el kiadandó munkámon is 

dolgozni. Hetenként 3 – 4 gyümölcsfaj leírását végzem el, a mely gyümölcsök 

t. i. vagy hiányosan voltak eddig közölve, vagy épen nem is voltak még eddig 

semmikép közölve. Igy apránkint szép csendesen, magam megerőtetése 

nélkül ősz felé készen leszek vagy 150 gyümölcsfaj teljes leírásával: a mikor 

aztán ideje leend fejem azon törni, hogy hogyan és mikép módoljam ki a 

kiadást. –  

Az első érett szem cseresznyét ma adtam oda kis tanítványomnak, a 

principálisom legkisebb leány-gyermekének. Maj. 12diken az idén is 

megindítják érősöket a cseresznyefajok nálam, mint már egyízben tették 

ezelőtt néhány évvel. – 

Istenem! beh tudnék örvendeni, ha kertedről te is oly örvendetett 

írhatnál nekem, mint én írtam itt, neked!! 
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A jó ég áldjon és ótalmazzon meg kedves családoddal együtt! szívéből 

kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. május 7. D-32. számú levél 

 

„Mtur 1876 Máj 7én 

 

Kedves Barátom! 

 

Hála Istennek megeredt az éjjel az eső, esik szép csendesen, ugyan nagy 

szükségünk vólt reá, a’ kukoricza kinem kelt vólna, a’ tavaszi vetések is csak 

felében keltek ki. A’ Tisza,  Körös,   Berettyó fojók kiöntései e’ környéket 

valódi tengerré tették, ’s daczára a’ nagy víznek, a’ mi földeink kimaradtak az 

árvízből, a’ szárazságtól igen szenvedtek, a’ buzák sárgulni, ’s itt-ott a’ kövér 

vagy szíkes földbe dűlni kezdettek, de ezen eső – ha barázda fenékig esik, 

kikorigálja annyira, hogy jó buza termésünk lehet átaljában az én 

búzavetéseim jók, repczéim is - nehány hóld van, melly szép csöves, legelőnk 

meglehetősen leszáradt, de a’hol a’ víz megfutotta ott szépen kezd zöldülni. 

Az árvíz még itt mindég magas, mert a’ Mirhó gát elszakadása következtében 

a’ Nagy Kunságot elöntött Tisza vize mind itt alattunk, kertem alatt, alma 

fáimtól nehány lépésre fojik le, ezek ugyan nem bánják, sőtt, örülnek néki. 

Gyümölcs, a’ vénebb fákon, különösen a’ csontárosokon bőven mutatkozik, 

valamint szöllő is, hiszem, hogy e’ nagy víz, melly szigetként környezi meg 

óltalmazza a’ kései fagyoktól. Daru alma fáim közzül csak 4 hozott termést, a’ 

többi pihen, pogácsa alma, török Bálint igen termettek, fiatal fáim sem 

termenek, hernyó az idén csak galagonya özöndék403 vólt sok, a’ ki le nem 

szedte, más hernyó kevés, eddig igen kevés dolgom vólt véllök. 

A’ tőlled a’ tavaszon kapott 14 faj körte gajjakból alakítottam 2 faj fát, ’s 

mindenikből egy önállót, a’ Piroskán kívül szépen kizöldültek, az még 

gondolkozik. Továbbá a’ tőlled több ízben kapott almákból is alakíték egy faj 

                                              

 
403 Fehér lepkék (özöndék lepkék) Pieridae. A nappali lepkék egyik népes családja. Általában 
kisebb termetűek, számos fajuk az egész földön el van terjedve, többnyire fehér v. sárgás 
színűek, fekete tarkázattal. Hernyóik néha nagy tömegben özönlik el a kerteket és 
falánkságukkal nagy károkat okoznak. Ide tartoznak a galagonya lepke, amelynek hernyója a 
gyümölcsfákon, a káposztalepke, amely a veteményes kertekben okoz károkat. (PALLAS) 
„Galagonya-özöndék, (Pieris crataegi, Baumweisling) vagyis a nálunk általánosan ismeretes, 
közönséges, fehér lepke hernyója.” (BERECZKI 3. 1884. 87. p.) 



LEVELEZÉS 
 
 

208 
 

fát 9 fajjal, Jurenák ur almáiból 12 faj, egy fát. Szándékom ezután évenként 2 

vagy 3 faj fává idomítni azon fáimat, mellyeknek nincs nevük vagy hitvány 

gyümölcsöt teremnek, de gajjaik a’ fajfa átidomítására alkalmasan álnak.  

De csak ugy, ha anyagot tőlled kapok, tehát jövő tavasszal. Hát a’ Daru 

alma virágzását megfigyelted é? Itt az idén 8 vagy 10 napot késett a’ pogácsa 

és Bálint almáknál, tavaj a’ sokáig tartó fagyok miatt majd minden fa egy 

időbe virágzott itt, szinte szégyeltem, hogy hazugságba akart hagyni.  

Az én Borka alma fám van vagy 30 éves, a’ Daru almák sorjában van, 

gyümölcse felénnyi a’ Daru almáénál, zöld színű piros csíkos, hirtelen kup 

alakú, tavaszig talán ujig kitart, kemény roppanós husu, igen nehéz fajsujjal, 

jobb ízű a’ Daru almánál. Fája felfelé törekszik, buja növésű, a’ mult 2 évben 

sokat termett, most hever, a’ télen megfagyott gyümölcseik midőn felengedtek 

ott, a’hol megfagytak, – alig lehetett rajtok észrevenni, míg más gyümölcsök, 

mellyek puhább husuak vagy érettebbek, ízetlen kásások lettek. Én a’ nevét 

csak reá fogtam, ugyanis az 871-iki Pesti gyümölcskiállításon Kovács J. 

gyümölcsei között láttam, egygyet elhoztam, ’s az enyémmel teljesen egyező 

vólt, lelke rajta, ha nem igazatt mondott vólna, ha a’ rajta lévő nehány virágból 

fejlődne gyümölcse, küldök részedre.  

Az Orsz. Gazdasági Egyesületnek a’ lapokba közzétett ítélletét, melly az 

elterjesztésre legméltóbb gyümölcs fajokat nevezi meg, olvastam, ’s le is írtam, 

hogy ítélletöket illetékesnek tarthassam, alig várom, a’ néked e’ tárgyban tett 

észrevételeidet, vagy is javasolt gyümölcseid neveit közöld véllem. Sejtelmem 

az Egyesület bírálatáról vagy is eljárásáról nem jót gyaníttat. Érzem Lukácsi 

kezét a’ dologba, a’mennyiben a’ terjesztésre méltó fajok közzül a’ tőlle valók 

vannak tulnyomólag megnevezve. Na, de majd rajta érem, mert van tőlle 

nállam is azok közzül, sőtt ez évben terem is Claude Bidaut, Bréda és Nagy és 

félek, hogy ugy járok vélle, mint az 50 faj szőllő vesszővel, mellyeknek 

nagyobb részét már kiirtottam, alig van közte 10 faj terjesztésre méltó. Másik 

bajt látok ebből, hogy ez által munkád közre bocsátásának mint egy utjába 

akarnak állani, Lukácsitól kell ennek származni. 

Ügyed, kerted ügye jövője napról napra kezd reám nézve nyomasztóbb 

lenni, a’ Cataster ügybe Pestre még nem hívtak, így Kenessey urral és 

Harkányi urral sem beszélhettem, kötelesség teljesítés hanyagságának vádja 

nyom. Egy uttal a’ bizonytalanság is kínoz. Írj, hogy áltok, Sármezei urnak van 

é már kilátása a’ bérlet hosszabbítására? Mikor adják ki bérbe? a’ feltételek 

mikor ’s ki által íratnak meg? Jó volna ezt tudni. Ha minden kívánságod 

Sármezei ur kívánsága szerint fog is történni, bánt engemet egy dolog. Melly 

az: hogy Sármezei ur kényétől fog kerted, sorsod függeni. Különben te 

ismered őt. Jó vólna a’ dolgot úgy intézni, hogy a’ haszonbéri szerződésbe, 

kertednek, sorsodnak egy pont szenteltessék. Ha tehetek érted valamit, ezt 

kell tennem. A többit ugy látom, megteszi Sármezei ur. Irj e’ tárgyról nékem, 

hogy ha hirtelen Pestre invitálnak tisztába és készen legyek ez ügybenni 

avatkozásomról.  
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Családomnak minden tagja egésséges.  

Isten áldjon meg tégedet szerető barátom 

kívánja   

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel egy kettőbe hajtott 268 x 208 mm nagyságú lapra írta levelét, 

amely így négy oldalt tett ki. Bereczki Máté az 1. oldal bal felső sarkába írta 

megjegyzését: „Válasz 11/5 876”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. május 11. B-38. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Maj. 11. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Folyó hó 7-ről írt szíves soraid megkaptam, s örömmel értesülök 

azokból, hogy istennek hála! meg szabadultál az árvíz csapásától. – Örvendek 

azon is, hogy a fajfák eszméjét fölkaroltad te is. Majd meglásd! mily örömed 

lesz azokban, ha egyszer elkezdenek teremni. Ezt az örömet szilvafajfával 

leghamarább elérheted. Második évre nálam többnyire mind termenek a 

fajfára ojtott szilvák; különben a körte némely faja szintén igen korán terem a 

fajfán; de már az almák nehezebben gondolják rá magukat a termésre.  

A Daru alma még nem hozott nálam virágot: de midőn az almafajok 

nagyobb része már teljes virágzásban volt, összejegyeztem azon almafajokat, 

melyek még ekkor sem leveleztek ki és a Daru alma szintén ezek közé 

tartozik. A tavali év e tekintetben nem vehető zsinórmértékül. Taval nagyon 

megkésett a favirágzás és levelezés.  

A Borka alma nálam nem virágzott az idén. Taval termett gyümölcse 

nem volt kupos. Valljon a te fádnak is meg van azon ostoba természete, hogy 

vesszeinek csak hegyfelé eső rügyei hajtanak ki derekukon pedig alva 

maradnak, mint a Sikulai alma vesszei nagyobb részénél is tapasztalható. –  

A ministeriumhoz beadott jelentésem csak nem használták tehát, hogy 

Girokutinak,  Lukácsynak s az ezek tudományát bámuló országos gazd. 

egyleti pomológoknak (??) legyen mit vinni zsebökben, ha oda mennek, hová 

a király is gyalog jár. Én azt hittem, hogy Kenessey komolyan akarja keresztül 

vinni az eszmét, melyet fölhívásában megpendített. Most tudom csak tőled és 

Gobóczytól  (mert én nem olvastam a gazd. egylet bírálatát), hogy az egész 

csak vaklárma volt semmiért. – Itélt bár mikép is azomban az a szakértőkből 

(???) álló bizottság; az én munkámnak az egy cseppet sem árthat. Hisz ugyis, – 

hiszem, – hogy az általok ajánlott gyümölcs fajok nagy része is le lesz írva 

munkámban s így annak még ők maguk is hasznát vehetendik. – A jelentésem 
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különben még nem küldötte vissza Váradról Gobóczy, mert mint írja ki akarja 

nyomtatni a Biharban,404 hanem hát meg kértem őt, hogy vagy kéziratom, 

vagy, ha ezt ki fogja nyomtatni, egy nyomtatott példányt küldjön czímed alatt 

M. Turra. Ezt tehát bizonyosan megkapod nem sokára. – Gobóczy gazd. 

egyleti titkár, jó barátom, Nagy-Váradon lakik a Kőfaragó utczában 19. szám 

alatt. Ő sincs megelégedve a pestiek bírálatával. Szinte örülök rajta, hogy én 

nem olvastam azt a bírálatot. Egy hivatalos clique (olv. klik)405 dugta ott össze 

a fejét, jól tudom. Nincs ott másnak szava, a ki nem tartozik czimboraságukba. 

Minek bolondítják hát a közönséget, s hintenek port annak a szemébe azt 

akarván vele elhitetni, hogy a szakértőket azért szólították föl vélemény 

adásra, hogy azok véleményét is tekintetbe kívánják venni, hogy azt higgye a 

járatlan közönség, hogy amit ők mondanak, az olyan, mit a szakértők is 

helyeseltek. Czudar játék biz az: de hát ez már így megy nálunk. A capita 

foetet piscis (Fejétől büdöslik a hal). Tiszától kezdve le az utósó ministerialis 

schreiberig.406 Nincs én nekem bennök egy parányi bizodalmam sem. Nyald a 

talpukat, mozdítsd elő az ő önző érdekeiket! akkor bizonyosan számíthatsz 

arra, hogy segély morzsához fognak téged is juttatni; különben még 

szemedben nyájas képet mutatnak, eget, földet igérnek, – hátad megett azt 

mondják, hogy „czoki boglyas!” – 

Sármezey Antal princzipalisom407 már folyamodott ujból bérleteért. 

Folyamodványában leirja, hogy mily nagy hasznu kertet alapítottam én ott az 

országnak mely kert alapításnál ő sem kímélt semmi anyagi áldozatot s annak 

föntartását jövőre is igéri, s avval is támogatá többek közt kérelmét, hogy én 

családjától nem szeretnék megválni s ha ő el hagyja mostani bérletét 

kiaknázatlanul pusztul el a sok kincs, mely kertemben általam apródonkint 

összegyűjtetett. És ez igaz is némileg; mert egy idegen, még ha szerződésben 

kötelezné is magát arra, hogy kertem nem bántja és megtűr engem is, könnyen 

oly sekaturát408 követhetne el velem, a mit egy óráig sem tudnék eltűrni s 

hiszem, hogy ezer módot találna benne, hogy kertemtől megszöktessen főkép, 

ha kegyében járna a puszták fölött intézkedő ministerialis talpnyaló clique-

nek. – Sármezeyről bizonyos vagyok, hogy szívesen lát házánál: de, mert 

gyermekei már mind kinőttek kezem alól, kérdés, hogy jövőre nem lennék-e 

neki is terhére, miután időm nagy részét nem kerti munkára, hanem írásra 

szándékozom fölhasználni. Nem fog-e ingyen élőnek tekinteni házánál? E 

tekintetben helyeslem hát eszmédet, hogy a szerződése pontjában lakásom és 

                                              

 
404 Bihar politikai és gazdasági lap. (Alcíme: „Politikai, társadalmi és kereskedelmi közlöny”, 
később „… a  biharmegyei gazdasági egylet és az érmelléki borász-társulat hivatalos 
közlönye”). Nagyváradon jelent meg kéthetenként, a mutatványszámot 1862.szept.15-én adták 
ki, többször szünetelt, 1883. nov. 1-ig élt. Felelős szerkesztője. Győrffy Gyula, 1863.júl.12.: 
Gyalókay Lajos, 1867.jún.8.: Sólyom-Fekete Ferenc. Kiadótulaj.: Hollósy Lajos. Ny. Tichy Alajos. 
1867.jún.8.: Tichy Ákos. 
405 Clique, klikk (francia) (pejoratív) = néhány személyből álló, önző célok egyesítette 
érdekszövetség. 
406 Ministerialis schreiber = minisztériumi írnok. 
407 Principális (latin) = hivatali főnök; nagy fontosságú, elsőrendű, legfőbb.  
408 Sekatura (szekatúra) (olasz) = zaklatás, bosszantás, gyötrés. 
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teljes ellátásom s kertem megkímélése ki legyen kötve a Ministerium részéről. 

Ezt te vagy ti talán kivihetitek: de én e tekintetben egy lépést sem tehetek, egy 

hangot sem koczkáztathatok; könnyen hálátlanságnak vehetné ezt részemről 

principalisom. Kisértsétek meg! én napról napra mindmind neki szokom 

annak az eszmének, hogy a ministeriumtól semmi jót se várjak. Kertem fölött 

is csak a clique tetszése vagy nem tetszése fogja kimondani az elhatározó szót. 

A clique pedig nagyon jól ismer ám engem! No de arról biztosíthatom őket, 

hogy sohasem fognak látni lábaiknál csuszva könyörgeni. Vegyék el kertemet! 

tudom, hogy avval megölnek engem is: de százszor törjek meg inkább! hogy 

sem egyszer hajoljak meg előttök. Én utálom azt az önző hadat. –  

Már közel 100 gyümölcsfaj teljes leírásával készültem el. Hetenkint 3 – 4 

fajt írva le, hiszem, hogy a jövő őszig készen lesz az I. kötetre kiszabott 

mennyiség. Folytatása aztán a IIdik, s ha isten éltet a IIIdik kötetben fog majd 

következni. Leírom körülményesen azon gyümölcsfajokat is mind, a melyeket 

Dr. Entz nagyjából és elég hiányosan leírt már s én épen e miatt nem írtam le, 

hanemcsak röviden jellemeztem. 

Áldjon meg a jó ég kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

1876. május 30. D-33. számú levél 

 

„Mtur 1876 Május hó 30 ik napján 

 

Kedves Barátom! 

 

A’ millyen nagy örömmel olvastam azon leveledet, hogy ez évben sok 

termésed lévén, a’ tanulmányozásra felette bő alkalmad nyílik, olly leverő 

reám azon tudósításod, hogy mindened le fagyott. Hiszen ezen sajnálkozásba 

– ha keblembe nyulok – talán van az önzésnek is része, hiszen én is már előre 

örültem, hogy tőlled csere után gyümölcs példányokat kaphatok, ismeretemet 

gyarapíthatom; sőtt mint eddig az általad tanulmányozott fajok 

quintessenciáját409 ojtó gajjakba meg fogom nyerhetni. Vége, vajjon élünk é? 

Maradunk é? Még ujra illy általános termés áll be.  

Távol állok az előítélettől, de már kezd hozzám közelítni. Miért 

sujtogatja a’ sors a’ hazát minden féle csapásokkal? Kevés jó és igaz ember 

                                              

 
409 Quintessentia (kvintesszencia), a latint quinta essentia.: eredetileg annyi mint ötödik létező. 
Aristoteles természetfilozófiájában az aether, mint a tűz, a víz, a levegő és a föld mellett az 
ötödik elem; utóbb különösen az alkoholt nevezték így, majd, főleg az alkémia 
szóhasználatának a hatása alatt, általában valaminek a leglényegesebb részét, legbensőbb 
lényegét, sűrített kivonatát jelenti. Dörgő is ebben az értelemben használta itt. 
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lakik benne. Hiszen, ha valaki önzetlenül viseli magát, mint ritkaságot, mint 

érdemet, be kell törvény czikkejezni? rossz vége fog ennek lenni. 

Határunkon is vólt Május 20-án nagy fagy, fél czoll410 vastag jég is 

képződött kint a’ mezőkön, de miután a’ fagy nagy széllel ment ki a’ 

növényekből, nem tett vagy nem látszott kár, de a’ 21iki csendes idő nagy 

dérrel faggyal leperselte azon szőllőket, mellyek nem vóltak víz közelében, 

részben a’ gyümölcsöt is, de kertembe – melly tudomásod szerint a’ várostól 

délnek fekszik, a’ város és kertem közt pedig 200 öl szélességben fojik a’ Tisza 

beömlött vize, egy szem gyümölcs kárt sem tett a’ fagy, bár ott is befagyott a’ 

cserepekbe a’ víz, dió, kajszi, meggy, cseresznye, szilva, körte, alma, őszi 

baraczk mind meg van, kajszi tördeli a’ fáját, olly termett, a’ meggy több jóvel, 

mint a’ levele, Kálmán körte is igen sok van, a’melly alma nem meddő az is a’ 

kajszi sorsára jut. Mind e’ mellett a’ szőllőmbe még is tett kárt a’ hideg, 15 

vagy 20 véka csemege szőllőt és vagy 10 akóra való borszőllőt elvitt, de azért 

lehet vagy 50 akó borom, ’s nehány véka csemege szőllőm. 

Az 1874-be tőlled kapott Heinczei-cseresnye termett nállam vagy 50 

szemet, Május 8-án piros volt, ropogós, de esős idő fordulván reá, 

kirepedezett, a’ Kóburgi, is adott vagy 5 szemet, ez nem repedt ki, igen jó ízű 

leves vólt. A’ Marienhöheiből tegnap hoztam haza, szép ropogós cseresznye, 

de a’ 75-be tőlled kapott Eugenia meggy nagyszerű 10 szemet termett, ma 

délbe osztám el családom tagjai között, jóval nagyobb a’ Marienhöhénél, 

mégis magja jellemzőleg kicsin. Almáid közzül az arany Pármén, Downton, a’ 

Parker hozott termést. Körte közzül a’ Vilmos, Ananász korai, Júliusi esperes, 

Congressus emléke, Csíkos armin, Koninck vajoncza, Bordói herczegnő, 

szilvából a’ Pond és Kirke. Volt itt a’ múlt Pénteken olly nagy viharos szél 

menykő hullással, hogy majd minden épülletet megkezdett, a’ kajszi fáknak 

harmadát kitörte, sok nagy fákat tőből kicsavart, minden fás embernek tett 

kárt, nékem is 4 fámat tört ki, de ezek bár elég nagyok, de jelentéktelenek, nem 

sajnállom annyira őket, mint a’ rajtok lévő megsemmisült nagy termést. Lett 

vólna rajtok 4 véka gyümölcs, kajszi, mirábola etc.  

Ez évben alkotott faj fáim szép hajtást hoztak, minden bele tett gajj 

kihajtott a’ Wood almán kívül, de azt szemzéssel hejre pótolom. Mihelyt a’ 

szem megérik, küldj nékem a’ leg nagyobb almákból 3, a’ hellyes sőtt kicsin 

nagyságuakból 6 faj szemző vesszőt, a’ fajfákon alkalmas hellyen történt 

kihajtásukat meghagytam, és csak egy fán 9 fajt szaporítni akarom, de korai 

hajtó szemzéssel, Jurenák urnak 3 faj nagy almája van egy fámon, ahhoz 

kérem a’ 3 nagy fajut, a’ többit az tőlled kapott alma fajok közzé osztom be. 

Következő alma fajokon birok tőlled Arany pármén, Downton, Parker, Breda, 

Bauman, Tournay-i, Asztrakáni fehér és piros, Orleáns, Sikulai, Wood, 

Csillagos piros, Pusztai sárga és Kewi, meg írd, ha küldessz, hogy mellyik a’ 

nagy faj. Dícséri a’ Gazdasági Egyesület bírálata a’ Virginiai rózsa és Ribston 

pepint is, ha te is helyben hagyod a’ dícséretet, küldhetsz belőlle. 

                                              

 
410 Czoll = Zoll = hüvelyk, hosszmérték. Általában 1/12 láb, metrikus nagysága 2 – 3 cm között 
változott. Lásd Mértékek fejezetet  forráskiadvány végén! 
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Holnap megyek leányommal ’s nőmmel Pestre, a’ kiházasításhoz 

szükséges czikkek bevásárlása végett, ott leszek Csütörtök, Péntek és 

Szombaton, érted, kerted érdekében zörgetni fogok. Felhívom figyelmöket 

telepedre, mellyet többre becsüllök a’ mező hegyesi méntelepnél. Igyekezni 

fogok, hogy eljárásom méltóságodat semmi részbe ne sértse, hogy nem 

haszonlesés, de a’ haza boldogitása előttünk a’ czél, hogy igényünk mentől 

kevesebb, csak ügyünk haladjon előre. 

Hogy a’ hideg a buzába tett é kárt? még nem látszik, alkalmasint nem 

lessz kár, mert 6 hóld repczém van, alig látszik rajta a’ hideg nyoma, csak a’ 

felsőbb nehány cső hult le, sőtt a’ mint látom, 12 hóld rozsos buza vetésembe 

a’ rozsnak is csak fele, talán annyi sem semmisült meg. Az igaz, hogy ezek a’ 

Körös parton vannak, 1. 2. lábbal a’ leg magasabb víz állás felett víz miatt 

vetésembe igen kevés kárt vallottam, de kaszálló földeim /:mellyből a’ 

tagosítás411 következtében sok jutott – 180 hold – ebből 150 most és víz alatt 

van, a’ többi földem magas fekvésű, uralkodik a’ vizek felett, búzám különben 

jó, tiszta, sűrű, a’ kukoricza bár lefagyott a’ mi ki volt kelve, de kihajtott, most 

kapálják. Családom minden tagja egésséges, ünnep után tudósítlak.  

Isten véled! 

Szerető barátod 

Dörgő Dániel” 

 

[Dörgő Dániel 268 x 205 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta levelét, amely 

így négy oldal terjedelmű lett.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

1876. június 13. D-34. számú levél 

 

„Mtur 1876. Júni 13.  

 

Kedves Barátom! 

 

Június 1., 2., 3án Pesten vóltam, és még is illy soká nem írtam! Ünnepkor 

nem tettem, azután gazdálkodásomba és kertemben néztem szét, majd a’ 

                                              

 
411 Tagosítás = Szétszórtan, sokszor egymástól igen nagy távolságban fekvő birtokrészek egy 
helyen (egy tagban) való egyesítése. A tagosítás többnyire hivatalos eljárással, birtokcsere útján 
történik. Célja a gazdaságosabb művelés elérése, felesleges munkaveszteség kiküszöbölése. A 
tagosítás a helyes földbirtok-politika egyik fontos eszköze és főként a törpebirtokosok érdekeit 
szolgálja. – Hazánkban erre az első kísérletek a 18. század végén kezdődtek el , szoros 
összefüggésben a majorsági gazdálkodás térhódításával. Az, amit Dörgő Dániel tagosítás néven 
nevez, nem tekinthető valódi tagosításnak, hanem Bánréve határát - ahol a Dörgő birtok is 
feküdt - 1854. november 24-én megvette Mezőtúr város bánrévi birtokossága és ennek 
felosztása 1873-ra fejeződött be. - Irodalom: DÖRGŐ Dániel: Puszta Bánrévére vonatkozó 
adatok. - Mezőtúr, 1887. Megjelent TISICUM. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok 
évkönyve XII. kötet.:TOLNAY G.  2001. 405–412. p.; BODOKI FODOR, 1978. 
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Mturi választó kerületben az országgyűlési képviselő választók névsorának 

kiigazításával lettem a’ megye részéről meg bízva, mely fizetéstelen nobile 

officium,412 teljesítésére a’ mai korban csak illyen magam szőrű emberek 

vállalkoznak, végre pedig ujra köhögős lettem, talán azért, mert 3 nap 

gőzfürdőt használtam? Elég az hozzá, hogy felette bággyadt testel, így levert 

kedéllyel vóltam és vagyok alkalmatlan hozzád levelet írni.  

Június 2án délelőtt 11 órakor fél óráig beszéltem kertedről Kenessey 

urral, rögtön bebocsátottak, elmondtam, hogy 871-be a’ muzeumban tartott 

gyümölcs kiállításkor volt vélle találkozásom, az akkor irányomba tanusított 

előzékenysége, gyümölcsészet iránti érdekeltsége bátorított fel egy kert 

érdekében figyelmét felhívni, e’ kert a’ kincstári birtokon fekszik, a’ bérlet 

megszűntével végveszélynek néz elébe, pedig hazánkban véleményem ’s 

tapasztalatom szerint e’ kert bír csak azon meg becsülhetetlen tulajdonnal, 

hogy a’ valódi fajokat szolgáltatja ki, távol minden üzérkedési szándéktul 

hivatva van a’ sík alföldön létező községi faiskolákat ’s eggyes 

gyümölcsészetet kedvellők kertjét valódi nemes kipróbált anyagokkal ellátni, 

melly kísérleti gyümölcstelep 5-6 hóldnyi kiterjedéssel bír bár /: 1200-at 

meghaladó fojton gyarapodó fajjal:/ előttem olly kincset képvisel e’ hazának 

jövőjét tekintve, előttem, ki hazámat Holland, Belgium, Lombardia culturális 

viszonyaiba szeretném hellyezni, hogy ezen 5-6 hold földtől többet várok ezen 

czél elérésére - mint az annyi áldozattal feltartott Mezőhegyesi ménteleptől, 

pedig nékem is van vagy 12 lovom, de több hasznom van a’ kertészetből, 

pedig 10-szer annyi azoknak száma, kik csak kertet bírnak, s.a.t., ezen 

beszédem közben leültetett a’ nagyon is egyszerűen butorozott irodába, 

egymással közel szemben, a’ szoba bár egyszerű, de a’ Hungária Szállodának 

Dunára néző első emeletén van. Kenessey igen nagy érdekkel halgatott, és 

meggyőződtem, hogy a’ kertészet iránt valódi érdekeltséggel bír. Midőn 

beszéltem közbe szóllott, hogy nem Bereczki kertje é az? mellyről beszéllek, 

melly Mezőhegyes környékén fekszik? Mondám, hogy az; Sajnálta, hogy 

midőn Mezőhegyessen vólt, meg nem nézte, kérdezte, hogy elfagyott é ott a’ 

gyümölcs? Igen, mondám, de ez bár baj, mégis hasznot merítünk belőlle, mert 

a’ melly fajok daczoltak a’ hideggel, bebizonyiták, hogy ha jók és termékenyek 

is hozzá, méltók az elterjesztésre. Hát az én kertem elfagyott-é? Nem, 

mondám, csak a’ csemege szőllőim szenvedtek, azért nem fagyhatott pedig el, 

mert kertem alatt a’ Tiszából Körösből  kiömlött víz olly szélességbe folyik 

észak felől, mint itt a’ Duna, a’ nyitott ablakon a’ Dunát mutatva. Ezután 

mondá egy írnoknak, hogy hozzon ide egy papírt, azon láttam felírva - /: 

iktató vagy emlékeztető könyv volt é? nem tudom:/ Bereczki Máté kertje 

Mezőkovácsháza. 413 Mondá, hogy szeretett vólna egy állomáson látni, midőn 

tehát ő vitte a’ beszédet reád, beszéltem róllad, mondtam, hogy ha azon 

állomást elfoglalod, ezen kert és a’ hozzá kötött czélok megsemmisültek volna 

                                              

 
412 Nobile officium (latin) = szószerint annyi mint: nemes hivatás. Itt: tiszteletbeli - nem fizetett - 
állás. 
413 Kiemelve az eredetiben is.  



LEVELEZÉS 
 
 

215 
 

vagy legalább sok időt kellett vólna veszteni, hogy élet feladatod lévén ez, 

ettől eltértél vólna.  

Elmondám a’ német és franczia nyelvekbeni jártasságodat, irodalmi 

össze köttetésedet és ismeretségeidet Európa hírneves pomológussaival, 

eggyetlen vagyonod, nagyszerű pomológus könyvtáradat, melly tulajdonok 

képesítnek hogy hejzetednek valódilag meg felelj. Említem szigoru lelki 

ismereteségedet, a’ fajok bírálatánál, melly bár milly elhíresült gyümölcsöket 

mint a’ Garibaldi, Calvil, Tordlebe, ha az alföldi viszonyokhoz nem valók, 

kérlelhetetlenül elítél, elmondám végre Sármezei urhoz való viszonyodat, 

mellyről tudomással látzatott bírni. Ekkor felkért Kenessey ur, hogy mondjam 

el véleményemet az iránt, miképpen biztosítsuk kertedet? Rögtön feleltem, a’ 

2000 hóldnyi kincstári birtokon fekvő föld haszonbéri szerződésében egy 

pontot ezen kertnek kell szentelni, mellyben világosan kiírassék, hogy ezen 

kert Bereczki Máté felügyelete, kezelése alatt fenntartassék, ha e’ mostani 

bérlő találja kivinni, akkor ennyi elég lessz. Ha más, akkor nem csak a’ kertről, 

hanem Bereczki lakhellyéről, az uj bérlőhözi viszonyáról kell gondoskodni 

olly módon, hogy e’ kert üzérkedés nélkül az eddigi módon és czéljához 

fennálhasson, helyben legyen. Most át tére a’ kivitelhez, azt mondá, hogy 

miután a’ kertet ők nem látták, szükséges, hogy annak feltartását egy testület, 

nevezetesen a’ Csanád megyei gazdasági egyesület a’ minisztériumnak ajánlja, 

mellynek alapján ők tovább intézkednek, a’ pénzügyminisztérium kezéből 

azon kertet kiveszik, ha szükséges a’ bért a’ földművelési minisztérium 

megfizeti. Mondám, hogy nem ismerem a’ gazdasági egylet iránti helyzeted, 

hogy illy utakon megbukhatik az ügy, egyenes eljárást óhajtanék, erre 

halgatott, tehát az előbbeni véleményéhez ragaszkodott. Most tehát, ha te 

nem, Sármezey ur, megtehetné ezt? Vagy ha nem teszi, fogalmazzunk egy 

fojamodványt, illyen barátaid ’s ügyfeleid mint én alá írjuk nehányan, ’s azt 

küldjük fel, és lessz mire indorsálni.414 Válassz és tudósíts. Midőn feláltunk, 

elmondám, hogy tőlled 81 faj gyümölcsöt birok eddig, mellyek mind kipróbált 

kitűnő minőségű és termékenységűek, hogy kezdenek teremni, hogy tőllem 

minden gajjacskát elhordanak ójtani, miután kitűnő gyümölcseit látják, hogy 

Bereczki vezérlete alatt én káplárnak tartom magam, hogy számos illy 

terjesztő ügynökei vannak, ekkor Kenessey meg ölelt és mondá, nem káplár, 

barátom, hanem apostol, bár vólnának illyenek sokan, akkor haladnánk elébb, 

említé végre, hogy ha valami kitűnő gyümölcsünk teremne, küldjek néki pár 

szemet, hogy azt ugy saját, mint országos körbe meghonosíthassa, ezzel 

elváltunk. 

Beszéltem még kerted érdekében Harkányi Frigyes urral, de bár 

pártfogását meg ígérte, ugy látszik, hogy kevéssé érdekli a’ gyümölcsészet. 

Midőn Pestről haza jöttem, érkezett meg Gobóczi415 urról kézírásod, 

elolvastam már 3szor, jól van nagyon, hogy kimutatod a’ világos, egyenes 

utat, mellyen kell haladni, csak egyet nem helyeslek, nevezetesen, hogy a’ 

                                              

 
414 Indorzál (ol) = forgatmányoz, váltót forgat. Itt: lehetőséget teremt az lefolytatására. 
415 Gobóczy Károly, a Bihar megyei Gazdasági Egyesület titkára. 
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gyümölcs fajokat betűrendben írtad le, rangfokozat szerint kellett volna, mert 

hogy a’ Berkman legyen első Vilmos az utolsó, az nem lehet igaz. Reménylem 

olvastad a’ Gazdasági egyesület megállapodását és név sorát azon 

gyümölcsfajoknak, mellyeket elterjesztésre méltónak ítélt? Ha nem olvastad, 

leg közelebbi levelembe megküldöm, össze hasonlíthatod saját bírálatoddal. 

A’ kéziratod nállam van, még nem írtam le könyvembe belőlle a’ javasolt 

fajaidat, ha leírom kívánságod után hozzád küldöm. Küldj nékem Junius 

utólján néhány alma szemző vesszőt, multkori levelembe írám, mellyből mit 

birok, mellyből ne küldj! Most, hogy olvastam kéziratod, kérnék őszi sárga 

fontos, Rózsa Peppin és Wagener almából is, továbbá a’ mit azok dicsérnek – 

ha te is helybe hagyod – mint Virginiai Rózsa, Ribston peppin és Gäsdonki 

reinette. 2 faj almafámon, mellyeket a’ tavasszal csináltam alkalmas hellyen 

kijött gajjakba szeretném őket tenni. Hajtó szemre, hogy el ne maradjon. Ha 

megvan nállad a’ Character vagy is Hierogliph reinette, ha nem termett vólna 

is küldj belőlle. A’ Congressus körtéd nállam ugyan hízik, 5 van rajta, ugy a’ 

csíkos Armin is meg a’ Koninck vajoncza. 

A’ hideg a’ buzába nem tett kárt, soha ilyen jó sűrű, tiszta buzám nem 

vólt mint most, a’ rozsos buzába is kevés kár lett, lefelé áll már a’ rozs feje, a’ 

mit a’ körülte fekvő nagy víznek tulajdonítok, a’ repczémet most vágják. 

Családomnak minden tagja egésséges, csak én vagyok göthös, sokszor 

köhögök, ezen levélírásba is a’ köhögés sokszor akadájozott, meg bocsáss, ha 

a’ kifejezés vagy a’ gondolat menet sántít a’ köhögés oka, nem akaratom. 

Válaszodat környülményeidről való tudósításodat óhajtva várom. 

Isten vélled. Szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel két 268 x 205 mm nagyságú, félbehajtott papíron írta meg 

levelét, amely így nyolcoldalas lett. Bereczki Máté a 8. oldalon, a levélhez 

viszonyítva fordított állásban a következő megjegyzést tette: „Dörgő Dani két 

levele válasz 15/6 876”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. június 15. B-39. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jun. 15. 1876. 

 

Kedves Barátom! 

 

Folyó hó 13ról írt soraid tartalma, – ha még meg nem lettem volna arról 

előbb is győződve, – teljesen meggyőzött arról, hogy te vagy az én lelkemmel 

összeforrott ügynek legtevékenyebb, legigazabb barátja széles e hazában. 

Áldjon meg érte a jóságos isten! És hiszem is, hogy meg áld; mert lám! míg az 
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árvíz ezreknek és ezreknek bánatot hozott s a kései fagy csaknem kivétel 

nélkül mindenkinek tett kárt a hazában, neked az első nem vette el, a miben 

örömed találod, sőt megoltalmazott még a fagy kártól is. Te ez idén az isten 

kezéből valóban az igazak jutalmát nyered el. Maradj igaz ezután is és örülj az 

isten áldásának még sokáig már itt a földön is! senkisem kívánhatja ezt neked 

tisztább szívvel, mint én.  

Mikép mult hó 30ról kelt leveledben igérted; csakugyan beváltottad hát 

szavad teljes mértékben. Köszönöm a körülményes értesítést Kenessey-veli 

találkozásod és beszélgetésedről. – Csakugyan igaza van Kenessesynek, 

midőn azt tartja legkivihetőbbnek kertem föntartásának kieszközlésére, hogy 

kertem akár a csanádmegyei, akár pedig valamely alföldi gazdasági egyesület 

vegye előbb pártfogásába és ajánlja a ministeriumnak. Ezt első sorban is a 

csanádmegyei gazd. egyletnek,  kellene tennie: de én ettől nem remélhetem 

azt, mert daczára, hogy itt lakom Csanádba s tíz év óta szakadatlanul irtom 

tollammal és kezeimmel a gyomot hazai gyümölcsészetünk mezején még 

pedig ugy szólván szemök láttára; még eddig észre sem akartak venni. Ugy 

hiszem pedig egyátalán fogva nem hoztam volna szégyent fejökre, ha észre 

vettek és igyekezetem méltatni akarták volna. Egy ízben ajánlatot is tettem 

irásban, hogy a megyei községi faiskolák számára, ha ősszel megkerestetem a 

végett általok, ingyen adok ojtó vesszőt: de biz ezen irásbeli ajánlatom 

figyelemre sem méltatták akkor, mi eléggé mutatja, hogy mily keveset nyom a 

latba a gyümölcsészet a csanádmegyei intelligentia előtt!! Mutatja ez azt is, 

hogy „Nemo propheta in sua patria!”416 

Ugy hiszem azomban, hogy egy statistikai és egyébb adatokkal indokolt 

kérelmünkre megtehetné ezt pl. a Biharmegyei és Hevesmegyei gazd. 

egyesület is. Nem kellene ehhez egyébb, mint nehány befolyásos ember 

megnyerése, a ki az illető gazd. egyletnél a közgyűlésen pártolólag szóllalna 

föl kérelmünk mellett. Hisz itt nem kérünk az egylettől anyagi, hanem csak 

morális párt fogást! miért is ne tehetné hát meg akármelyik egylet. Egy ily 

pártoló irattal aztán a kezében – lehetetlen, hogy a ministerium ne 

intézkednék kertem fönmaradásáról.  

Magán ember kérelmét is meghallgatják ott fönn jól tudom, hanem azért 

hallgatják csak meg, hogy az egyik fülükön be, a másikon pedig kieresszék 

azt, a mit hallottak. – Igazán mondom, Kenessey nagyon jól eltalálta a szeg 

fejét, a hová ütnünk kell, hogy czélunkat érjük. Először is tehát a gazd. 

egyleteknél kell zörgetnünk pártfogolásért. Én hiszem, hogy a Biharmegyei 

gazd. egylet, mely tiszteletbeli tagjává választott, bizonyára meg fogja nekem 

adni ezt a morális támogatást is. Te és Jurenák barátom pedig 

kieszközölhetitek azt a hevesmegyei gazd. egyesülettől. Erre nézve pedig 

szükséges volna, hogy az illető egyletek egyegy tagjukat, a ki ért bár némileg 

is a dologhoz megbízná, hogy jőjön ide hozzám és győződjék meg saját 

szemeivel kertem statistikai adatainak helyességéről és valóságáról: de még ez 

is elmaradhatna, – mert az ügyet csak tovább halogatná el, – elmaradhatna 

                                              

 
416 Nemo propheta sua patria = Senki sem próféta saját hazájában.  
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azon esetben, ha te és Gobóczy valamely napon a nyár folytán átrándulnátok 

hozzám s aztán az itt látottak és hallottak után lépnétek föl az ügy érdekében a 

gazd. gyűléseken. 

Sokáig veszélyes volna halogatnunk a komoly föllépést; mert a mint 

Sármezey princzipalisomtól hallom, ennek folyamodását, hogy a bérletet 

számára méltányos föltételek alatt ujítná meg, a ministerium nem vette 

tekintetbe. Ki lesz téve ezen bérletrész is ujabb bérleti ajánlat tételekre (Offert-

re). 417 Ha aztán valamely pénzes, henczegi jebuzeus418 sokkal többet ajánlana, 

mint a mennyit princzipalisom saját maga tönkre tételének veszélye nélkül 

ajánlhatna: igen természetes, hogy akkor keresztet lehetne vetnem kertemre. 

Ez eshetőséget meg kell előznünk! A ministeriumnak irásbeli adatot kell 

kezébe szolgáltatnunk, hogy valahára már a haza érdekében is, ne csak saját 

maga vagy hizelgői érdekében merjen tenni valamit. Mi nem kérünk sem tőle, 

sem az országtól áldozatot: nekem erős meggyőződésem az, hogy a mit a 

ministerium által a hazától kaphatok, tízszeresen vissza tudom azt egykor 

fizetni a hazának tanulmányaimban s tapasztalataimban, melyeket örökségül 

magam után akarok hagyni.  

Nézz széllyel, barátom, a hazai irodalom terén! találsz-e csak egyetlen 

egy lelket, a ki oly elszántsággal bírjon, mint én, hogy magát testestől-lelkestől 

a gyümölcsészet ügyének szentelné. Isten látja lelkem, de nagyon lehangol, 

hogy hazám fiai közt senkit sem látok, a ki tollával e téren csak némileg is 

segítségemre jöhetne. Mintha egy elhagyott világrészben egyes egyedül 

magam bólyonganék, ugy érzem magamat: hanem a tudat, hogy egykor majd 

máskép leszen ez, hogy kiadandó munkám majd kerít uj apostolokat, a kik 

utánam kezökbe vehetendik hazai gyümölcsészetünk ügyében az iró tollat is, 

– az a tudat mondom erőt ad nekem és fölbátorit a folytonos tevékenységre. 

Én nem kérek kincset vagyont, nincs arra szükségem: csak módot kérek arra, 

hogy úttörő lehessek a pályán, melyet senki sem akar még követni, észre 

venni a hazában. Nekem csak egy szoba kell kertem mellett, hol háborítlanul 

olvashassak, írhassak télen, nyáron. Szegényes koszttal, szegényes ruházattal 

is beérem, csak ne kelljen megválnom kertemtől, mindenemtől. Megelégszem 

én teljesen az élvezettel, mit tanulmányaimból merítek, tanulmányaimból, mit 

a hazának gyűjtögetek, hogy egykor az vehesse hasznát, valódi anyagi 

hasznát annak, a mi nekem csak lelki élvet, csak szellemi gyönyört tudott 

nyujtani. –  

Te legjobban tudod, hogy a gazd. egylet gyűlésen hogyan lehetne 

kivinni a pártfogást. Szükséges-e vagy sem? hogy e végett oda, t. i. gazd. 

                                              

 
417 Offerte (német) = ajánlat 
418 Sion hegyén épült erős kánaánita város, Jebus, melynek lakói, a jebuzeusok a várat 
meghódítni akaró Dávidnak kevélyen azt üzenték ki, hogy nem veszi be a várat, hacsak a 
vároromra kiállított sántákat és vakokat előbb le nem vágja (azaz ők is elegendőek az erős vár 
megvédéshez). Dávid azonban csellel bevette a várost. [2 Sam. 5,6-9]. Ószövetségi példázatként 
használták a prédikációkban a nem Istenben, hanem vár, fegyver, tudás stb. erősségében hívő, 
magát elbízó és hencegő embernek, népnek, csoportnak. Lásd Nagyari József tábori prédikációi 
(1681-1683). Sajtó alá rend. szerk. Győri L. János. In: Csokonai könyvtár. Források (Régi 
kortársaink) 9. Debrecen,  2002. 91. p.  
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egylet gyűléséhez is folyamodást írjunk. Vagy tán egy általad vagy Jurenák 

barátunk által teendő indítványra is meg lehetne azt a gyűléstől nyernünk 

föltéve, hogy az inditvány  tevő mind azon adatokkal, melyek kertemre 

vonatkoznak, saját tapasztalatai után körülményesen megismertetheti az illető 

gyűlést. Ily módon gyönyörűségesen el lehetne kerülnöm azt, hogy habár nem 

saját érdekemben, de minden esetre nekem kelljen könyörögve elmondanom 

mind azt, a mit tettem rettegve még az árnyéktól is, nehogy valaki 

dicsekvésnek vegye, a mit tetteimről elmondandó volnék. 

Igaza van Kenesseynek, hogy a ministerium mit sem tud még kertemről: 

de hát, hogyan is tudna! hisz a kincstári birtok igazgatósága sem tekintette azt 

meg csak egyszer is, mióta itt vagyok. Én dicsekedjem el neki, magam, avval? 

Nem tartozom azok közé, a kik mit sem törődve avval, hogy „Propria laus 

sordet”,419 merészen kiabálják a piaczon saját érdemeiket. Én ily módon 

sohasem akarok boldogulni. Ha nem akarnak észrevenni, én nem tolakodom 

közelükbe soha, hogy vegyenek észre, hogy magamat észrevetessem. 

Te kedves barátom, fölkötötted a kardot. Látom jól tudod azt forgatni. 

Ments meg engem az önmagam ügyében teendő kardforgatástól; engedd meg, 

hogy az alatt az idő alatt, a meddig magamnak s ügyemnek, hazai 

gyümölcsészetünk ügyének érdekében, bizonytalan, félénk lépéseket tennék: 

addig is folytathassam gyümölcsleírásaimat, szóval folytathassam nyugodtan 

a munkát, melyet helyettem senki más el nem végezhet még jelen idő szerint. 

Már a 48dik almafaj körülményes leírását vettem munkába. Még vagy 5 fajt le 

akarok írni: aztán a szilvákhoz fogok!! 

A „Daru alma” körülményes leírását mindenesetre el fogom neked 

küldeni, hogy lásd, s igazíts rajta, ha valamit nem helyesen jegyeztem volna 

föl arról. Most is elküldeném: de az eredetit félek elküldeni; nehogy elveszvén 

a postán, ujból kelljen azt leirnom. Majd később, ha jobban rá érek, le fogom 

azt másolni számodra. – Le irtam már a Rózsa pepint is, a Ribston pepint is. 

Azon, hogy ez utóbbi almafajt átalános elterjesztésre ajánlották, méltán 

csudálkoznám, ha tudnám, hogy azon ajánlást valódi pomológok tették: de 

igy nem csudálkozom; mert tudom, hogy az ajánlást tevők közt aligha akadt 

egy is, a ki azon almát, saját tanulmányozása folytán ismerte volna. Igen szép, 

nagy, és igen finom az: de fája csak bőven virágzik és keveset terem. Nagy 

uraknak való alma faj a Ribston, a kik eladásra sohasem szándékoznak 

termeszteni gyümölcsöt. Szegény embernél soha sem képes kifizetni a Ribston 

pepin azt a helyt, a mit a kertben elfoglal. – Sajnálom, hogy nem ismerem a 

többi ajánlott fajokat is, hogy közölhetném veled mindenikről, a miket 

tapasztaltam felőlök és tudok. Maga ez az egy fajnak ajánlatba hozása is elég 

nekem arra, hogy ítéletet tudjak mondani az ajánlat tevők 

szakképzettségökről, gyümölcsészetbeni jártasságukról. –  

Nem hiszem, kedves barátom, hogy olvastad volna az Erdélyi gazda 

1873dik évi folyama 188. lapján írt czikkemet a „Hajtó szemzésről”; mert ha 

olvastad volna, teljesen meg vagyok róla győződve, hogy eszedbe sem jutna 

                                              

 
419 Az öndicséret büdös. 
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hajtó szemzéssel ojtani gyümölcsfát. Csak a rózsáknál ér biztos sikert hajtó 

szemzéssel is az ember. Gyümölcsfánál nem egyébb a hajtó szemzés, mint a fa 

kínzása, gyötrése. Nem tudom meg van-e nálad az Erd. gazda említett évi 

folyama. Ha meg van: olvasd el czikkem. Különben el akartam ez uttal 

küldeni az eredetijét azon czikkemnek: de hijában kerestem irataim közt; nem 

találtam sehol. Ugy emlékszem, hogy valakinek már el is küldöttem 

visszavárás mellett: de hogy kinek? nem tudom s hiszem, hogy többé vissza 

sem kapom azt. – Valljon nem állnál-e rá, hogy Juliusban küldjek neked a 

kívánt fajokból vesszőt, még pedig Juliusnak a vége felé? Akkor küldhetek 

neked gyümölcsrügyes vesszőt, melyeket a kéreg alá illesztve alvó szemzésre 

használhatsz föl (vesszős szemzést értek). E termő rügyes vesszők aztán 

tavasszal a te fádon hajtanának és virágoznának ki és termést fognak ott hozni 

még tán biztosabban, mint nálam, ha mindjárt itt a fán maradtak volna is 

eredeti helyökön. – Hogy ezt a nemét az ojtásnak gyakorlatban, látás után 

eltanulhassad; már maga ez is nagyon megérdemelné, hogy átrándulj hozzám. 

Sok gyönyört szerezhetnél magadnak ez ojtásmód gyakorlása által. –  

A mult Vasárnap vettem számba, hogy hány gyümölcs fajomon maradt, 

ha mindjárt csak egy-két szem is a fagy után. Több olyan faj van közte, mely 

sokat tartott meg, ugy hogy némelyik már is csügg a gyümölcs terhe alatt: De 

több van mégis olyan, mely csak keveset tartott meg. Van pedig összesen 220 

faj. Ezer fajra számítottam: de hát 220 faj is csak több a semminél. Csak 

legalább ezeket tartaná meg számomra a jóságos isten! –  

Ide jöveteledkor e szerint mégis csak módomban lenne egyegy érdekes 

gyümölcs fajt mutathatni be neked, mely vidékünkre sokat ígérőnek 

mutatkozik. –  

Az írás után pihenőül most a kertben az eszelényekre420 vadászok, 

melyek nagyon sok kárt tudnak tenni az alma fák gyümölcsében. 

Összeszedtem már vagy 1000 darabot közülök! Ismered-e őket? Meg láthatod 

ezeket is nálam. Egy üvegben spiritusba gyűjtöm őket össze, mint hogy 

lássam, mennyit tudok belőlök a nyár folytán összeszedegetni. 

De már látom, hogy, ha mindent el akarok mondani, olyan hosszu lesz 

levelem, hogy ijedve félre dobod s nem is fogod el olvasni, míg az aratást be 

                                              

 
420 Eszelény = állat (Rhynchites Herbst.), az ízeltlábú rovarok osztályába, a fedelesszárnyúak 
rendjébe, a rejtett öt lábtőízesek csoportjába és az egyenes csápú ormányos bogarak családjába 
tartozó bogárnem. Csápjuk 11-ízű, szárnyfedőik egyeseknél végükön lekerekítettek és ritkán 
hosszabbak, mint szélesek. Az ide tartozó fajok mindnyájan lombfákon és cserfákon élnek és 
élénk bronz, zöld, kékes fémfényük, valamint kártékonyságuk által tűnnek ki. Legtöbb faj 
nősténye a levelet szivar vagy kürt alakban összegöngyölíti és epidermise alá rakja petéit, 
mások ismét fiatal hajtásokba, ismét mások gyümölcsökbe helyezik. Körülbelül 80 faja 
ismeretes. „Az itt-ott maradt, ép gyümölcsöket aztán fölkeresik fáinkon az eszelények,(vinczellér bogár; 
Rhynchites.) Ezek ormányukkal megfurdalják a gyümölcs külbőrét s tojásaikat a fúrt lyukakba rakják. A 
megfurdalt gyümölcsök pedig csakhamar rothadni kezdenek s lehullanak a fákról. – Legnagyobb 
mohósággal szokták fölkeresni az eszelények a kormos almákat vagy legalábbis az olyanokat, melyek bőrén 
rozsda hálózat vagy rozsdafoltok szoktak előfordulni. A körtéket s a gyümölcsök egyéb nemeit ritkán 
szokták fölkeresni. — Egy, öblével fölfelé fordított esernyőt az egyes ág alá tartva s az ágat hirtelen 
megrázva sokat ellehet ezekből is pusztítanunk előbb, hogy sem kártékony munkájukat tovább 
folytathatták vagy be is végezhették volna.” (BERECZKI 1. 1877. 69. p.) 
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nem végezted. Tanácsosnak látom hát ezennel bevégezni kívánva, hogy a jó 

isten kedveseiddel együtt áldjon meg minden áldásával! Ámen.  

 

Ölel barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. június 19. D-34/A. számú levél 

 

„Mtur, 1876. junius 19. 

 

Kedves Barátom! 

 

Junius 15-én kelt soraidra sietek válaszolni. Először is azon 

megjegyzésedre, hogy talán hosszu leveleddel untatsz – megjegyzem, hogy 

leveled nékem mindég rövid, és mindeneknél leg érdekesebb: de azért távol 

legyen töllem, hogy azt kívánjam, hogy fojtonosan levél írással tractálj. Írj 

akkor, midőn ügyünk kívánja, midőn elfoglaltatásodnak drága ideje azt meg 

engedi; hogy ne vádoljam magamat azzal, miképp hasznosabb dolog 

teljesítésétől vontalak el. Megjegyzem, hogy még nem vólt eset arra, hogy a’ 

hozzám intézett leveled ide ne talált vólna, tehát ha féltős kézirat nincs benne, 

csak 5 xr-os421 levél béjeggel küld, kíméljük a’ garast.  

Vólt idő, midőn a’ levél irással soká késtem, ugyé ? Most miért írok így 

gyakran és untatlak? azért Kedves Barátom, mert kerted sorsának közeli 

eldőlése mindég inkább inkább lázas izgalomba tart, a’ 42ik ’sóltár szavaihoz 

hasonlítva – ugy érzem magamat, mint azon szomjadozó szarvas, melly a’ 

szép hives patakból szokta vólt szomját enyhíteni; mintha előttem a’ tiszta 

forrás bedugulna, ’s pocsojás vízből kellene enyhülnöm, vagy talán attól meg 

undorodva szomjan elvesznem.422 Ó Kedves Barátom, nem vagyunk mi rossz 

emberek, sött talán a jobbak közzül való, kit bántottunk vagy rövidítettünk 

meg valaha életünkbe? nem–é a’ haza így annak lakossai, ’sőtt az összes 

emberiség boldogítása, jövője jobbá tétele forgott é szemeink előtt 

munkálkodásunk közepette? nem igyekeztünk é a’ hazának reánk bízott 

földjét fojtonosan értékesebbé jövedelmezőbbé tenni? vajha minden fia 

hazánknak elmondhatná ezt magáról. Hát nem érdemelnénk azt meg, hogy 

hátralévő életünk öreg napjait munkálkodásunk eredményének szemlélésével 

töltsük ’s végezzük be? Megérdemeljük biz azt nyugodt lelkiismérettel 

elmondhatjuk, de igyekezzünk is elhárítni az emberek által elibünk hányt 

                                              

 
421 xr = a karjcár pénznem elterjedt rövidítése 
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akadájokat, a’ természet – mellynek működésinek irányt adunk – hiszem, 

hogy meg fogja tenni kötelességét, elismeri munkálkodásunk értékét, 

háládatos fog lenni, az emberekkel pedig igyekezzünk elbánni; én ugyan 

köztük addig rugok vágok, ha kell harapok – míg ügyünk pártolására nem 

teregetem őket.  

Maradjunk tehát azon megállapodásunk mellett, hogy a’ Bihar és 

Külső-Szólnok Megyei Gazdasági Egyesület által hassunk. Írj te rögtön 

Gobóczi urnak, hiszen ő ott meg teszi a’ magáét, én pedig itt a’ Török Szent 

Miklósi gazdasági Egyesületnek fogok neki feküdni, ’s miután a leg 

befojásosabb embereire hiszem, hogy hatással birok, kik nélküllem is elismerik 

kerted értékességét, a’ dél alföldrei szükséges vóltát, mellyből meríteni 

kezdenek is, hiszem hogy itt az ajánló pártfogást kiviszem. Jurenák barátunk 

most Márienbádba van fürdeni, mihelyt haza jön, megyek hozzá ki, hogy a’ 

gyűlés össze hívását eszközölje, mellyre elmegyek, meg teszek a’ mit csak 

tehetek. 

Jó lessz ha Sármezei urékat figyelmezteted, hogy a’ kertet tisztán 

tartsák, mert lehet, hogy a’ minisztérium részéről is jelenhetik ott meg 

kiküldött, a’ kertet meg szemlélni, vagy pedig a’ gazdasági egyletek 

kiküldöttei. Lehet, hogy ő t: i: Sármezey ur is hasznát veszi. Te pedig készen 

tartsd a’ statisztikát. Hány faj van a’ kertbe, minden külön gyümölcs nemből 

mennyi van tanulmányozva, mennyi tanulmányozás alatt, mennyi leírva, 

mennyivel gyarapodik egyre másra évenkint ?  a’ tanulmányozott gyümölcs 

nemekből hány százalék marad meg, melly fajok tartóssága, erős növése, 

termékenysége és gyümölcsök jósága mellett az alföldön elterjesztésre általad 

méltónak ítéltetett? Ezeket ugy Gobóczi urral mint véllem közöld, hogy tudjuk 

kerted, működésed állását, azt is szeretném tudni? pomológus könyvtárad 

hány forintot képvisel? 

Kéziratodat Gobóczi urtól meg kaptam ’s itt küldöm hozzád vissza, a’ 

nyomdában szaggattatott annyira meg, Gobóczi urnak hozzám intézett levele 

szerént, Gobóczi urnak alkamilag meg írd, hogy a’ kéziratot tőllem meg 

kaptad, én néki nem írtam. 

Az Országos Gazdasági Egyesület a’ mint látszik, a’ gyümölcs 

bírálatánál ugy járt el, hogy az elterjesztésre leg méltóbb fajokat, mellyek 16 

pomológustól ajánltattak, össze állíttatta ugy a’ mint eggyes fajra leg több 

szavazat esett, ezt pedig Villási Pál ur eszközölte talán, ha reá érsz, kérdezd 

meg, hogy járt el? ugy véleményét is. Az eljárás hellyes, csak a’ benne a’ nagy 

hiba, a’ mint emlékiratodba megjegyzéd, hogy az egész ország 

gyümölcsészetét egy kaptafára nem lehet üzni.  

 

Itt leírom a’ bírálat eredményét.  

 

                                                                                                                   

 
422 A XLII. Zsoltár első két sora így hangzik: „Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, 
Lelkem úgy óhajt Uramra és hozzá fohászkodik.” [„Óhajtozás Isten után. Magyarországi 
Református Egyház kiadása. 1999.” 76. p.] 
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 I. alma 

 

II. körte III. szilva 

1. Astrakáni fehér Giffard Tarka perdrigon  

2. Virginiai rózsa Vilmos Wasington423 

3. Téli arany parmén Kálmán Nagy zöld ringló 

4. Kir. kurtaszáru Clairgeau Sárga mirabola424 

5. Orleansi r.  Napóleon v.  Kirke 

6. Ribston p.  Angoulèmei Beszterczei 

7. Török Bálint Diel Beszterczei muskotáj 

8. Szercsika?  Liegel téli vaj.  Nagy angol425 

9. Gesdonki r. 426 Doyenne d’Comice  Olasz427 

10. Magyar rozmarin Stuttgarti kecske  Urbanek rózsa 

11. Sóvári  
 (:nem-é Daru? ) 

Lauer husvéti (sic)   

12. Sikulai Colmár Manna   

13. Masanszki Izambert   

14. Jansen v. velteni Zöld Magdolna   

15. 428 Párizsi Rambour Colmár téli vaj.   

16.  Császár körte   

17.  Regentin  

18.  Egri   

19.  Ferdinánd korona 

örök. 

 

20.  Calebasse Bosc  

 

 IV.Kajszi 

 

V. Őszi baraczk VI. Cseresznye 

1. Legjobb magyar  Bellegárde  Badacsonyi óriás  

2. Bréda Komáromi dur.429 Amarella 

3. Ambrósia Venus emlő Hollandi hercegnő 

4. Claude Bidaut Fehér korai Magdolna Monstreuil Bavay430 

5. Nancy-i Piros nectarin Büttner fekete 

6.  Piros Magdolna Piros májusi 

7.  Souvenir Java Baltavári 

8.  Fehér nectarin  

9.  Reiner d’Vergers431  

10.  Lindley-i  

 

 

 

                                              

 
423 Washington (szilva) 
424 Sárga mirabella (szilva) 
425 Nagy angol (szilva) – meghatározhatatlan. 
426 azaz Gäsdonki renet (alma) 
427 azaz Olasz kék vagy Olasz zöld szilva 
428 a 11-15.-ös almákhoz megjegyzés: „mind gazdaságiak” 
429 Komáromi dur. = Komáromi duránci 
430 Monstreuil Bavay mellé írva: „Hortensia megy ez?” = Monstrueuse de Bavay 
431 Reiner d’Vergers  = Reine des vergers – Gyümölcskertek királynője őszibarack 
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 VII.Meggy 

 

VIII. Csemege szöllő 

1. Ostheimi Passa tutti 

2. Ravenna Fehér és fekete szagosak 

3. Körösi hójag Chasselások 

4. Spanyol Mézes fehér 

5. Korai fekete spanyol Gohér 

6.  Génuai 

7.  Szemendriai 

8.  Frontignár432 

 

A’ Claude Bidaut Lukácsi ajánlatára van itt, van egy illy nevű fám tölle, 

gyümölcs is rajta, lehet össze hasonlítanom a’ többivel, az eredményt rá írom. 

Nálunk az Egri körte meg lehetősen elvan itt Turon terjedve, vannak belölle 

vén fák is, a’ körte egy hosszu piramis alaku hegyes zöld körte, leves, téli, fája 

jegenye módjára felfelé áll, de ezen körte fajt itt többször mondják virgulesnek, 

tehát mindenik név eggy fajt jelenthet. Van itt, de még nagyobb mértékbe 

elterjedve, egy körte faj, lecsüngő hosszu ritkás ágakkal, nyáron érik, úgy hívja 

a nép: fürjkörte, küldök belölle hozzád, hátha ez a Giffard? Van még egy alma 

faj lecsüngő hosszu ágakkal, minden évbe bőven terem, sokkal különb mind 

szépség, mind jóság tekintetében a’ Török-Bálint és a Piros pogácsa almáknál. 

Augusztus 1ső napjától fogva tejföllel hussal a’ nép vasárnapi eledele, eltart 

Pál napig, kemény husu, 5 bordás alma, piros csíkos, eleinte jó savanyu, a’ nép 

elnevezte nyári Daru almának, én ezt Danczigi bordásnak tartottam, de a’ Szt. 

Miklósi kiállításon Csíkos őszi Callvillnak vólt a’ kecskemétiektül kiállítva, 

ebből is küldök, ezt jól meg kell ismerned. Végre meg kell ismerned az Egri 

piros almát, egy nyári gyönyörű piros gömböjü közép nagy édes almát, a’ 

gyermekek és asszonyok kedvenczét. 

Az alvó szemre ójtást biz én olvastam tölled, próbáltam, de ha 

megfogta kihajtott, ha nem fogta elaludt, így biz én megvallom hogy nem 

alkalmaztam eddig, de ez után megfogadom a’ szavadat de írd meg, majdha 

vesszőt küldesz, hogy miképpen bánjak el a’ vesszős szemzéssel? Idei 

hajtásba, vagy régiekbe tegyem é? és hogy? Az Erdélyi gazdának mind azon 

számait, mellyekbe tölled valami czikk jelent meg, össze szedtem, és S. 

barátunk kivitte magához, így nem olvashatok belölle, félek, hogy talán meg 

se kapom többé. Most az Erdélyi Gazdát nem járatom, tavaj a’ sok Torda 

Aranyosi Küküllő s. at. jegyző könyvet meguntam olvasni, tölled pedig nem 

közölt, így szalonna takaró lett azon száma mellybe nem írtál, a’ Gyakorlati M. 

Gazdát a’ Casinóba járatjuk, de még ez évbe ez sem közölt tölled czikket, 

vajjon közöl é? 

Itt majd 2 hét ólta minden délután esik az eső, árpánk, buzánk meg 

dőlt, jó ha fele fel áll – már ha t. i. több eső nem lessz. A’ minőség már semmi 

esetre sem lessz kitünő, sött félek a’ mennyiség apadásától is, meg szorulás 

vagy a’ rozsda végett. A’ növényzet itt olyan buja, mintha csak déli 
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Amerikába a tropicus ég alját szemlélnénk, idő is ilyen járhat ott, mint most itt, 

délután 1-2 órakor nagy zuháré. Alig van idő a’ kertbe menni gyümölcs 

szedni, most szedik a’ vad meggyet, az árok parton sok van, nem tudom 

legyőzik-é szedni. Még a’ pongoráczi cseresznyének fele is a fán van, termett 

az idén, a Heinczen, Kóburgi, Marienhőhei, Elton cseresznye tőlled, úgy az 

Eugenia és Hortenzia. A’ körtéid közül is van már egynéhányon, tudom, hogy 

ha megmarad a’ fáján ollyanra nő – mintegy tök.  

A’ Virginiai rózsa almának ágai nem piros csíkosok é ? Meredt, 

kemény fájúak ? Glocker úrtól van nállam egy alma faj, név nélkül, másnak 

hozattam tölle ez előtt 4 v. 5 évvel 106 fát, ott láttam 2 év mulva ezen festői 

szépségű águ alma fát, már akkor nem vólt rajta a’ jegy, így nevét nem tudom, 

csak gyanítom, hogy virginiai, van rajta 3 alma, ez meg eddig fehér csíkos.  

Hát Glocker úr hogy van ? írj rólla majd bőven, ha reá érsz. Nagy 

József úr egy Turi birtokos minden szilva fajaiból akar hozatni 2 ojtványt, vólt 

Glocker urnak vagy 60 faj, vajon van é még ? és miféle fája ? szeretnék rólla 

többet tudni, mert itt ha a’ buza meg nem romlik, hiszem, hogy vagy 4 vagy 5 

száz ójtványt egyesek számára rendelhetnék tőlle, a’ közel ősszön és tavaszon. 

E tavaszon csak 2 ember részére hozattam Forstingertől, de biz azok tul 

kihizottak, még is rossz gyökerüek vóltak.  

Az országgyűlési képviselő választók száma ez évben 650-nel 

szaporodott a’ választó kerületbe, de ez csak azt mutatja, és bizonyítja, hogy 

az adót nagyobb erővel préselték mint tavaj.  

De már csak üresen kell hagynom ezt a tiszta óldalt, bár mennyire neki 

fohászkodtam a’ levél írás kezdetekor, hogy tele írom, most nem jut eszembe 

már semmi, csak hogy kedves családomnak minden tagja egészséges, két kis 

iker leányom szaladgál és beszélget hozzám, most vannak be óltva himlővel. 

Mari leányom a’ hajnali csillag 2 vagy 3 hét mulva hagyja el a’ szülei házat, 

midőn leendő férje a’ vizsgát tanítványaival leteszi. Vettem és csinosan 

felszereltem részökre egy egyszerü bár, de kényelmes kis lakot, 3 lak 

osztállyal.  

Ezek után Isten óltalmába ajánlak maradok szerető barátod 

Dörgő Dániel m. p.” 

 

[Dörgő Dániel hat másolt oldalon lévő levele, amelyet még egy, a másolt 

oldalakról hiányzó gépelt szöveg kiegészít. Az utolsó másolt oldalon található 

Bereczki Máté kézzel írt megjegyzése: „Válasz 30/6. 876. a Statisztikai 

adatokkal”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára I. 179. ltsz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
432 Frontignár = Muscat de Frontignan (csemegeszőlő) 
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1876. június 30. B-40. számú levél 

 

Mező-Kovácsháza, Jun. 30. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 19-ről kelt soraid folytán áll-csont szaggatás fájdalmától kínozva is 

lelkiismeretes dolognak tartottam sietve elkészíteni Statistikai adatok czím 

alatt az ide mellékelt „Előterjesztést,”433 melynek párját mai napon 

Gobóczynak is elküldöttem. – Ne vádoljon hanyagsággal e részben egy 

pillanatig sem lelkiismeretem! – Kérlek gazd. egyletetek befolyásosabb 

embereit nyerd meg ez ügynek felolvasván nekik előre is jelen előterjesztésem; 

mely az egylet gyűlésén általad felolvasandó leend különben is. Ha netán az 

egylet által kiküldést nyernél hozzám: azon esetre majd élő szóval több olyan 

dolgot is fogok e statistikai adatokhoz elbeszélni, miket ez uttal 

elmellőzhetőnek, elhallgathatónak tartottam annál is inkább; mert már is fene 

hosszura nyult ki az egész. –  

Az Egri körtét Virgouleusnek is nevezik, még Ausztriában is, de a német 

pomologok nagy része is ezt tartja Virgouleuse-nek; még a francziák egészen 

más fajt mondanak Virgouleusnek, mely értével megsárgul s napos oldalán 

többé kevésbé meg szokott pirulni. Az „Egri körte” nem sárga, még túlértével 

is csak sápadt fehéres zöld s napos oldala sem kap soha pirosságot. A 

Virgouleuse franczia körte, neve is ezt mutatja, inkább hiszem tehát, hogy a 

francziák faja lesz az igazi Virgouleuse s nem a németeké vagyis a mi „Egri 

körténk”! 

Ha szerit módját ejthetem, küldök neked egy pár körtét a Giffard 

vajonczáról. Van fámon vagy 15 db. – Ha eljösz és fáját nálam meglátod: 

lehetetlen, hogy rá ne ismerj, ha netán hasonló körtét láttál volna már 

határotokban. Nagyon jellemző termete van a fának! –  

A „csíkos őszi kalvil” törpe fámon is van vagy 3 db ép alma, ha le nem 

hull addig; ezt is öszehasonlíthatod a ti bordás csíkos almátokkal.434 

Az egri piros almát érdekkel várom annak idejében. –  

Ha gyümölcsrügyes vesszőt küldendek vesszős szemzéshez, – hacsak 

véletlenül el nem feledem addig, – mellékelni fogom a mintáját is eredetiben. 

Lehet az ily vesszőt az oly vastag; (de sima) ágra is helyezni, a melynek a 

kérge egy ujjnyinál is vastagabbra növekedett már tehát ez 1 éves hajtásba 

épen ugy mint a többéves hajtásba ojthass vele. Fő dolog, hogy a kéreg 

fölválítható legyen az alanyon. Háncs, pamut, szalag vagy ojtóviaszos rongy-

szalag egy arán használható kötőlékül; vékonyabb alanyokhoz a kukoricza 

fosztalék is.  

                                              

 
433 A levél margójára valaki hosszanti irányban a következő megjegyzést írta: „Lásd Szt. miklósi 
gazd. egy. évkönyvét.” A megjegyzés írója feltehetően Dörgő Dániel volt. 
434 Fölé jegyezve ceruzával: Nyári Daru. 
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A „Gyakorlati Mezőgazda” megköszönte a gyümölcsleírásokat. Egyébb 

féle munkát irni pedig a számára ez év folytán aligha lesz érkezésem. 

A Virginiai rózsa alma egyetlen egy ép példányt tartott csak meg nálam 

az idén: de egyenes, merev ágairól s nagy leveleiről könnyen rá ismerhetsz a 

faiskolában, hol még néhány szép ojtványom van, melyek nyakamon 

maradtak. 

Glocker már egy év óta nem írt hozzám: pedig adósom válasszal két 

levelemre is. Majd írok neki ujból, ha rá érek s tudatom vele szándéktokat. 

Bocsáss meg kedves barátom! hogy ezúttal sietek bevégezni soraimat, 

mert ugy fáj mindkét állkapcsom, hogy szinte könnyü facsarodik szememből a 

papírra, hová e sorokat irom. 

A napokban be megyek Aradra nehány gőzfürdőt veendő, ha valahogy 

kiugraszthatnám vele ezt kiállhatatlan komisz fájdalmat. 

Áldjon meg az ég kedveseiddel együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. július 11. B-41. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 11/7. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Kihuzattam egyik fogamat. Egy hétig használtam Aradon a gőzfürdőt. E 

kettős cura (gyógymód) aztán használt is. Megszünt fog és állcsont fájásom. 

Ide zárva küldök 4 faj nyári gyümölcsöt u. m. 2 db Asztrakáni piros 

almát; 1 db Juliusi színes körtét. (Egyetlenegy termett a próbaágon, azt is 

neked küldöm, kelyhénél hibás fejlődésű; nagyon meg van már érve.) 3 db. 

Giffard vajonczát, melyek még nem voltak nagyon érettek, de 2 nap mulva, 

mikor hozzád érkeznek épen jók lesznek. – Aztán küldök egészen ért Kis 

szegfű körtét (hét egy falat) 6 dbot. – Nálam az idén hirtelen érnek a 

gyümölcsök, a sok esőzés miatt kevésbbé czukrosak, mint különben lenni 

szoktak. 

Sok jót kíván 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 
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1876. július 17. D-35. számú levél 

 

„Mtur 1876. Julius 17. 

 

Kedves Barátom! 

 

Tegnap tartatott meg a’ Külső Szolnok megyei gazdasági egyesület 

választmányi ülése Jurenák Sándor elnöklete alatt Török Szent Miklóson. 

Előadtam ügyedet, és felolvastam adataidat. átaljánosan egyhangulag nagy és 

meleg pártolást nyilvánítottak. Kormos Ö.435 alelnök kérdezett, hogy voltam é 

kertedben? melly esetbe azonnali határozat hozatott a’ minisztériumhoz 

küldöttség kinevezését is indítványozta vólna, miután mondám, hogy nem 

vóltam, Jurenák Sándor, Bagossy Lajos436 urak és én küldettünk kerted 

megtekintésére, a’ f. évi Aug 20án tartandó gazdasági egyleti közgyűlésbeni 

jelentés tételre. Mindhárman számot vetve időnkel abban állapodtunk meg, 

hogy a’ jövő héten kedden, azaz Július hó 25ik napján a’ déli gőzösre felülünk 

és az nap este nállatok leszünk, hacsak valami rendkívüli eset vissza nem 

tartana valamellyikünket. Kérlek tehát, hogy akkorra otthon tartózkodjatok. 

Jurenák ur fogja Sármezey urat tudósítani, egyuttal intézkedni, hogy kocsink 

legyen Kétegyházától  hozzátok. Aug. 2án ügyed, kerted ügyét a’ közgyűlés 

pártolni, ’s másnap a’ pártolást s pártolást kérő feliratot a’ földművelési 

minisztérium hoz küldöttségileg felviendő fog lenni. Ezt hiszem, így akarom 

vagyis óhajtom. Szóval többet. 

A’ küldött 4 faj gyümölcs fajt hiba nélkül megkaptam, azért nem 

válaszoltam elébb, mert ez esetre vártam. 

A’ Juliusi színes körtét – bár el vólt érve – jónak találtam. Felérkezett az 

idén nállam termett Juliusi Esperessel ízére is, szépségre pedig sokkal felül állt 

rajta, így ha termékeny és fája jó, kitűnő piaczos gyümölcs lessz, mert a’ korai 

szép körtét nagy áron szokták fizetni. A’ Giffard vajoncza felséges körte, 

bizony a’ mi fürj körténk nem ’a lessz, a’ miénk meg se közelíti azt. Az 

Asztrakáni piros almát kissebbnek képzeltem. Viszek hozzátok magammal a’ 

multkor említett Turi gyümölcsökből. 

Mari leányom esküvője holnap fog megtörténni házamnál, családom ’s 

két tanu jelenlétében, semmi hűhó, ha lakodalmat tartottunk vólna okvetetlen 

ide rimánkodtalak vólna. Családom minden tagja egésséges, nincs semmi 

bajunk, csak hogy eggyik tanyánkon a’ buza a’ rozsda miatt meg szorult, 

legkevesebb 150 K buzával megrövidített. Az árvíz kezd apadni, lapos 

földjeink 1 hét alatt kiszabadulnak a’ Mártius ólta rajtok lévő víz alól. Tegnap 

délbe Jurenák ur hívott erővel Ujkutra, az este jöttem haza a’ Character ranett 

gajjával. Jurenák urnak nincs gyümölcse, csak a’ körte fájain van fele termés. 

Bezzeg van minállunk, különösen kajszi annyi vólt, hogy fele fája leomlott 

miatta, még Berlinbe, Bécsbe, Pestre is szállíték vasuton, Debreczenbe, Aradra, 

                                              

 
435 Kormos Ödön, a Külső-Szolnok Megyei Gazdasági Egyesület választmányának alelnöke.  
436 Bagossy Lajos a Külső-Szolnok Megyei Gazdasági Egyesület választmányának tagja.  
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Czeglédre szekereken, alkalmasint 4-5 ezer forint bejöhetett. Nékem kevés 

apró fám van, csak 20 vékát adtam el 1 f 20 xr-al.437 Az almafák ágai az iszonyú 

teher miatt a’ földig érnek. Itt a’ gyümölcsbe nállam alig van pondró, a’ fagy a’ 

szöllőn kívül csak az őszibaracknak ártott. 

Nem írok már többet, hogy találkozásunkra is maradjon valami. 

 

Isten áldjon meg kedves barátom 

 

kívánja szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 267 x 209 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta háromoldalas 

levelét. A 4. oldalon Bereczki Máté megjegyzése található hosszanti irányban: 

„Dörgőnek Élőszóval”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. július 20. B-42. számú levél 

 

Mező-Kovácsháza, Julius 20. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Örvendetes tudósításod f. hó 17-ről vettem, áldjon meg jóságodért az 

igazak istene! Közöltem azonnal a háziakkal is, hogy ők is honn 

tartózkodhassanak a kitűzött időben. Magam különben sem távozom és 

távozhatom ez időtájt hazulról. Szemző vesszőket kell küldenem. Aztán majd 

mindig akad tanulmányozni valóm is. Fa nyesés, ojtás a kertben, levelezés a 

szobában annyi dolgot ad ilyenkor, hogy örülnöm kell, ha nem kell 

kimozdulnom sehová helyemből. – 

A Belke utódjától, Villási Pál barátomtól kaptam levelet Keszthelyről. A 

többi között abban arra kért, hogy küldenék neki 10 szál vesszőt a Daru 

almáról is. Nálam a fajfán nincs még ennyi vessző. A megelőző két évi 

szárazság folytán pedig Daru alma ojtványaim (vagy 10 db) majd mind 

kivesztek; a mi pedig megmaradt közűlök, annak vesszei épen nem 

alkalmasak még szemzésre; mert éretlenek s növekedésben vannak. – 

Megigértem hát neki, hogy téged foglak megkérni, hogy küldenél neki annyi 

Daru alma–vesszőt még a hó folytán, a mennyi 50 – 60 csemete beszemzéséhez 

elegendő lesz, tehát vagy 10 szálat. Remélem, ha egykis érkezésed lesz, 

megteszed neki értem ezt a barátságot. 

                                              

 
437 xr – a krajcár e korban szokásos rövidítése. 
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Sajnos dolgokról tudósít engem eme jó barátom, melyeket a Keszthelyi 

kertet illetőleg, azon időtől fogva, a mióta ő kezeli, tapasztalt abban. Majd 

elmondom neked élőszóval vagy elolvashatod leveleit nálam; melyek napnál 

világosabban bebizonyítják, hogy mily keveset ér egy oly telep, mely kormány 

által fizetett s lépten nyomon változó egyének által kezeltetik. Egyik elrontja, 

mit előde épített; másik nem győzi elődjének mulasztásait pótolni helyre. 

A fajok valódiságáról csak oly telep biztosíthatja a közönséget, hol 

állandólag egy személy működik, hol rajta kívül senki sem tett és tesz egyetlen 

ojtást, ültetést vagy vágást, a ki aztán minden lépéséről számot tud adni 

magnak s teljes biztossággal tudja magát tájékozni az egész telepben. Majd 

meghallod mit beszél Villási a Keszthelyi kertről.  –  

A Juliusi színes körte szép növésű fákat alkot. Ritka év, a melyben ne 

teremne, ha a kései fagy kissé kíméletesebben lépföl: mindig gazdagon szokott 

teremni. Kertemben ez idő szerint már csak fajfán van meg. Nagy és szép 

ojtványaimat belőle most tavasszal adtam ki a faiskolából. Gyümölcseit 

azonban még eddig épen nem találtam olyanoknak, hogy a Juliusi esperes 

gyümölcseivel vetekedhettek volna jóságra. Azért is degradáltam őt 

leírásomban a II. rendű gyümölcsfajok közé. – 

Isten az atyák bűneit gyermekeikben is meg szokta büntetni, legalább 

azt mondja az írás és gyakran az élettapasztalás is: de mert isten igazságos, én 

hozzá méltatlannak találom ezen tant. Bűnösök helyett isten nem büntethet 

ártatlanokat. Azt azomban hiszem, hogy az atyák erényeit bizonyosan 

megáldja az isten azok gyermekeiben. Hiszem, hogy istenáldása lesz a frigyen 

is, melyet most kötött leányod. Az igazságos isten ebben is meg fogja 

jutalmazni erényeidet: Szívemből kívánom tehát, hogy isten valóban is tegye 

boldoggá leányodat, s engedje, hogy sokáig örvendhess te is gyermeked és 

gyermekeid boldogságán!  

 

Sok jót kíván neked és kedveseidnek! 

 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté”438 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                              

 
438 A levél hátoldalán Dörgő Dániel aláírásával a következő ceruzás megjegyzés olvasható:”Aug 
elején Kovácsházán voltam Jurenák Sándor urral, mint a gazdasági egylet küldöttei …[tovább 
olvashatatlan egy sor].” 
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1876. július 25. D-36. számú levél 
 

„Mtur 1876 Júl 25. 

 

Kedves Barátom! 
 

Ma fél 12 órakor – midőn a’ Turi indóháznál jegyet akarok váltani 

Kétegyházáig - ad az állomásfőnök egy sürgönyt a’ kezembe – mellyben az 

van, hogy ne váltsak jegyet, Jurenák beteg, levélben többet.439 Tehát vissza 

jöttem, megyek a’ postára, mielőbb látni azon levelet. Egy kis ládikót 4 fajta 

almával magammal akartam vinni, de így postán küldöm el. Az Egri piros 

édes alma köztök a’ gömböjdedebb, a’ hosszukás piros melly tul van már érve, 

az más faj, azonkívül 2 faj nagy almát küldtem, mindenikből 2 példány, nevét 

nem tudom, csak hogy van, tehát az Egri piros alma, ebből bár mennyi van, 

elfogyasztják a’ gyermekek, asszonyok, az idén, bár igen sok volt, a’ kajszin 

baraczkkal kelt egy áron, fája gula alakú, jól nő, tettem a’ papiros és moha 

közzé egy 2 ágú gajjacskát is, de ez elszárad a’ mig hozzád ér. Hogy ha 

érdemesnek találnád és nem vólna, valahová oda szemeznéd. 

Megáll az eszem, míg Jurenák levelét nem látom, akkor majd többet.  

barátod 

 

Dörgő Dániel m.k. 

 

Fordíts! Az almát és a’ levelet a’ postán saját magam adván fel, 

Jurenáktól levél oda hozzám eddig nem érkezett. 
 

[Dörgő Dániel egy 205 x 133 mm nagyságú papírra írta levelét.] 
 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. július 31. D-37. számú levél 

 

„Mtur 1876 Július 31én. 

 

Kedves Barátom! 

 

Tegnap a’ Turi vásárban440 megcsíptem Jurenák Sándor urat, ahá, tehát 

nincs baj! Na, menjünk Kovácsházára? de okvetetlen mulhatatlanul, nehogy a’ 

hanyagság vagy késedelem netalán okozta baj végett hóltigvaló szemre való 

hányást okozzunk magunk magunknak. Mondám hogy éjjel nappal kész 

                                              

 
439 Kiemelés az eredetiben. 
440 Irodalom: VARGA Lajos: Túri vásár – Mezőtúr, 1983. In: VARGA L. 2003. 249-301. p. 
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vagyok, ha 3 küldött tag nem jöhet, elég 2-tővagy 1 is. E héten Csütörtökön 

azaz Aug. 3-ik napján tehát ujra elindulást határoztunk, én ugyan megyek, 

akár jönnek ők, akár se, rendkívüli eset tarthat vissza csak. Jurenák ur magára 

vállalta, hogy a’ vasuttól hozzátokig kocsiról gondoskodik, neki igen kiterjedt 

ismerettsége van, ír vagy sürgönyöz Csabára, Kétegyházára vagy 

Lőkösházára, meglehet, hogy Orosházára valamelly ismerősének, hogy kocsit 

tartson ott a’ hol készen, mert attól félünk, hogy illy szorgos időbe nem 

kapnánk fuhart. Még az is megeshetik, hogy Sármezey ur kocsiját kéri fel, de 

ez, a’ mint láttam, utolsó lessz, mert nem akarja 2- szer meg tetetni az utat. 

Lehet, hogy eddig Jurenák ur 2 vagy 3 felé is sürgönyözött kocsi végett. 

Választ ha kap, engem tudósít, hogy hová váltsak jegyet, ha nem tudósítana 

(a’mit nem hiszek), vagy nem jöhetne – én Kétegyházáig megyek, onnan 

valahogy be hozzátok a’ szokott utatokon. 

Ha meg említed is Sármezey uréknak  ezen körülményt, a’ fogatot ne 

említsd, arról Jurenák ur intézkedjen, miután magára vállalta, ha megyünk 

Csütörtökön, jövünk vissza Pénteken, mert itthon is most sürgős a’ dolog, én 

előttem ugyan ez idő szerint legsürgősebb teendő – kerted ügye – a’ magam 

dolgát nőm, ’s vőm elfogják végezni. 

A’ Külső-Szolnok megyei Gazdasági egyesület közgyűlése Aug. 6án fog 

meg tartatni, nem 2-án, mint írtam, tehát erről sem késünk el. Ügyednek igen 

meleg pártolóját fedeztem fel Kormos Ödön alelnökben kivel tegnap 1 óráig 

beszéltem kertedről, ki ígérkezett a’ pártolást kérő felirattal Pestre felmenni a’ 

minisztériumot teljes erejével capacitálni, nyakán ülni. 

Szóval többet. 

 

Családom minden tagja egésséges. Isten áldjon meg 

 

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m.k”  

 

[Dörgő Dániel 204 x 134 mm nagyságú lap két oldalára írta a levelet. Az 1. 

oldal bal felső sarkába Bereczki Máté a következőt jegyezte: „Dörgő. 

Élőszóval.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 



LEVELEZÉS 
 
 

233 
 

 

1876. augusztus 8. D-38. számú levél 

 

„Mtur 1876 Aug 8. 

 

Kedves Barátom! 

 

Vasárnap a’ Külső-Szolnok Megyei Gazdasági közgyűlés egyhangulag 

kimondotta, hogy kertednek vezetésed alatti fentartása az országnak, – de 

különösen a’ sík alföldre nézve – felette szükséges, valamint ennek 10 hóldra 

kibővítése is. Ennek következtében egy igen ügyes tollu titkár Kuncze Imre441 

ur részint az általad beadott statisticai adatok, részint az én írásbeli 

jelentésemből egy pártolást vagyis államilag való fenntartását (kertednek) 

kérő iratot fogalmaz vagy is azólta fogalmazott, ’s azon iratot az egyesület egy 

befojásos tagja, Kövér Károly Szolnoki orsz.-i képviselő442 fogja a’ 

kereskedelmi földmívelési minisztériumhoz443 bevinni; szóval istápolni, ’s 

megbeszélvén négyszemközt a’ kiviteli módozatokat. A’ gyűlésen a’ kiviteli 

módozatokról is beszéltünk, a’ leveledbe előadott nézeteket előadtam, de azt 

nem pártolták, a’ vélemény abban állapodott meg, hogy teljesen függetlennek 

kell lenni néked, kertednek a’ bérlőtől, azt javasoltam a’ gazdasági egyletnek, 

hogy téged a’ bérlő /:sick:/444 teljes ellátásban részesítsen, hogy munkálatodat 

teljesíthessed = nem lehet, hanem kibővítve a’ kertet az országutig, a’ kert 

közepén számodra egy lak építését kérni, ’s megélhetés és föld munka 

                                              

 
441 Kuncze Imre (Törökszentmiklós, 1834. március 2. – Uott. 1911. szeptember 1.) 14 éves 
önkéntesként az 1848/49-es szabadságharcban Bem tűzmestere volt. 1851-1854-ben a 
törökszentmiklósi járásbíróságnál dolgozott, majd Törökszentmiklós község segédjegyzője. 
1855-1860 között Tiszainoka jegyzője, 1861-től Törökszentmiklós főjegyzője. Ugyanekkor 
választották meg a Külső-Szolnok megyei Gazdasági Egyesület titkárának, mely rövid 
működési szünet után 1868-ban újraéledt, ismét Kuncze egyesület titkársága és pénztárosi 
tisztségviselése alatt. E tisztségeket 1885-ig, illetőleg 1887-ig látta el. Szerkesztette az egyesület 
évkönyvét is. Munkájának sokrétű ellátása érdekébent 1869-ben főjegyzői állásáról lemondott. 
1871-ben megalapította és 1890-től 20 évig elnöke volt a Törökszentmiklósi Takarékpénztárnak. 
Országosan is úttörőként, 1875-ben megalapította a helyi önkéntes tűzoltó egyesületet. A város 
közművesítését (útburkolás, közterek alakítása, artézi kutak) sikeresen emelte, gyógyfürdőt 
létesített. Sokat tett az árvíz- és belvízvédelem terén is. A mezőgazdaság korszerűsítését segítő 
létesítmények (fedező méntelep, lóverseny, faiskola) mellett az agráripari vállalkozások 
(gőzmalom, vágóhíd) alapítását segítette elő. A művelődés és oktatás terén számos iskola, és 
egy gyermekmenhely neki köszönheti létét, 1860-tól 10 helyi kör, egyesület alapításában vett 
tevékenyen részt. A városháza építését, a helyi újság alapítását is jórészt neki tulajdonítják. 
Emlékét (márvány síremlékét) 2005-ben újították fel, s ekkor az életében „Törökszentmiklós 
legjobb fia”-ként emlegetett közéleti személyiségnek posztumusz díszpolgári címet 
adományozott szülővárosa. Lásd Galsi Zoltán: 100 éve halt meg Kuncze Imre… 
Törökszentmiklósi Hírlap, 2011. augusztus 1-2. 
http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/67791/6._oldal  [Letöltve 2012. szeptember 1.]  
442 Kövér Károly, Szolnok város országgyűlési képviselője. Tiszaföldvár–martfűi földbirtokos.  
443 A minisztérium elnevezése 1848. április 7. és 1849. augusztus 11., valamint 1867. február 20. 
és 1889. június 15. között: Földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium volt. - 
Irodalom: BÖLÖNY J. 1992. 216. p. 
444 sick, helyes: sic! (latin) = így! Szövegben - rendszerint zárójelben - a betű szerinti hűségre 
hívja fel a figyelmet.  

http://www.torokszentmiklos.hu/hirek/67791/6._oldal
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teljesítés dijjába subventiót445 kieszközölni tartja állásához illőnek; mondám, 

hogy a’ bérlő lakhellyébeni közelség így is collíziót446 csinálhat. Megbízatott 

tehát Kövér Károly ur ez ügyben eljárni, hogy miképpen viszi keresztül, azt 

nem tudom, vagy hogy keresztül viheti é? Hanem, hassunk őreá. Én átadtam 

részére azon leveledet, mellyben a’ kiviteli módozatok szellőztetve vannak. Te 

azonnal írj Kövér Gábor urnak (ki hiszem rokona Kövér Károlynak), hogy 

hasson reá, és hogy milly irányba? Mond meg neki nyíltan. Ugy közöld ezen 

dolgot Sármezei urral is azonnal, Kövér Károly Sármezei uréknál már – a’ 

mint mondá – vólt,  tehát ismerős. Itt meg jegyzem, hogy Kövér Károly ur a’ 

Martfűi pusztán bír tulajdonjoggal szép kiterjedésű birtokot Tisza-Földvár 

közelében, az én egyik tanyámhoz közel, valamint azt, hogy kerted iránt 

érdeklődést kelténk benne. 

A nyíl ki van lőve, vajha czélba találna! Én egy nyugodt órámban 

Kenessey urhoz intézek még egy levelet: ennyi mind a’ mit jelenleg tehetek. 

Ha akár a’ bérleti szerződés egy pontja, akár fizetés adással tartatik fel kerted; 

talán czélt érünk, az utolsó esetben is jó lábon álhatsz a’ jövendőbeli bérlővel, 

’s ellátásodat megfizethetnéd, a’ kert hasznából pedig a’ bérlő teljesítné a’ 

munkálatokat. Meg kell itt jegyeznem, hogy Jurenák barátunk mint gazdasági 

elnök nyíltan kimondá, hogy ami a’ kertnek műszaki vezetését, kezelését illeti, 

szóval mi tőlled függött, kitűnően van teljesítve, de a’ föld munkálatokkal 

tisztán tartással nincs meg elégedve, ezen hibát Sármezei urnak rótta fel. Jó 

vólna tehát simán ugy intézni a’ dolgot, hogy a’ tisztaság is a’ kényesebb 

igények részére ott feltalálható legyen, hernyó, gyökhajtás eltávolíttatnék, 

hiszen abba alig kerül nehány napszám. Mert mehetnek oda a’ Minisztérium 

részéről is. 

Jurenák barátunk szavaiból kiveszem, hogy ő is akar hatni a’ 

minisztériumnál kerted érdekében, felmegy é? vagy levélben? nem tudom. 

Meg bocsáss, hogy eszmét, betűt ennyire össze hánytam, igen sok teendőm 

van mára. 

A’ jelentést mellyet fogalmaztam, majd el fogom küldeni, de a’ mostani 

maculatoriumon447 alig mehetnél el. Sajnállom, hogy olly kevés ideig vóltunk 

eggyütt, azt a’ kevés időt is másokhoz való alkalmazkodásért alig 

értékesíthettünk kellően. 

A’ benyomást, mit nállad létem kor éreztem, más levélbe fogom leírni, 

arra nyugodság kell, lehet hogy délután vagy hólnap, vagy egy hét mulva. 

Isten vélled. 

Szerető barátod 

 

Dörgő Dániel 

                                              

 
445 Szubvenció (latin: subventio) = segítség, támogatás, különösen állami vagy egyéb forrásból 
eredő segély, amelyet valamely közérdekű intézmény – jelen esetben Bereczki Máté gyümölcsös 
kertje – kap.  
446 Collisio, kollízió (latin) = összeütközés, itt ellentétes érdekek összeütközése, érdekellentét. 
447 Maculatorium (latin) = selejtpapír, zúzdába kerülő papírhulladék. Itt: olyan fogalmazványt 
jelent, amelyet már eredetileg valamire használt papírra írt Dörgő Dániel. 
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Fordíts! 

 

Az ójtó vesszőket, ha még fel nem adtad, ne küld addig elébb csak, hogy 

jövő vasárnap meg kaphassam, mert kint leszek, Szarvasra kell mennem e’ 

héten. Küld a’ termékeny körtéket almákat, nehány dísz példányt renommé448 

szerzés végett, de meg jegyezd, hogy ez nagy, ez kicsi vagy közép nagy 

gyümölcsöt hoz. Az a’ rendkívül termékeny körte faj a’ Tournay-i téli vólt? A’ 

sok hűhóba elfelejtém, írd meg, a’ már meg van nállam. 

A Congressus emlékéből 2 példány gyümölcsöt Kenessey urhoz 

felküldök kívánsága szerint, már pirosodnak, sárgulnak. 

DD.” 

 

[Dörgő Dániel 268 x 207 mm nagyságú, kettőbe hajtott papírra írta levelét, 

amelynek 4. oldalán Bereczki Máté írásával, a levélhez viszonyítva fordított 

állásban, a következő megjegyzést írta: „Dörgő Dániel Válasz 12/8 1876.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. augusztus 12. B-43. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Aug. 12. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Aug. 8-ról kelt baráti soraid már későn érkeztek hozzám. Az ojtó 

vesszőket már elküldöttem volt akkor. Hiszem azomban, ha hüvös pinczébe 

letették cselédeid ugy, kibontatlanul, a mint volt, – nem lesz azoknak semmi 

bajuk addig, a míg hazaérkezendel. Fás szemzéssel és vesszős szemzéssel 8 

nap mulva is ojthatsz azokról sikeresen. Különben, ha most már el nem 

ojthatnád: jobb lesz tavaszra hagynod. Akkor ujból fogok küldeni. Jó lesz 

azomban, ha a jegyfáit is elfogod küldeni a most küldött fajoknak egy 

alkalommal, a mikor netán tanulmányozni való gyümölcsöt küldenél hozzám. 

Ez esetben nem lesz szükség neked a kívánt fajokat külön leírni s nekem azon 

törni fejemet, hogy tulajdonkép hát mit is küldöttem. Csudálom, hogy Jurenák 

barátunk a kert tisztasága ellen tett kifogást. Más években, főkép aratás 

alkalmával, a mikor rajtam kívül egy árva lélek sem dolgozott abban, – 

százszor gazosabb volt, mint most. A hernyókat pedig én magam akarom 

leszedni apródonkint; mert idegen napszámost még, ha ő fizetne nekem s nem 

én neki, – még akkor sem szeretek ilyenkor beereszteni a kertbe. Most 

könnyen elehetné orrom elől a tanulmányozni való gyümölcsöt. A fák töve 

mellől 3 ízben szoktam csak elnyesni a tőhajtásokat, t. i. tavasszal, nyár 

                                              

 
448 Renomme, helyesen: renomé (francia) = hírnév, tekintély. 
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kezdeten és ősz kezdetén és ezt én eddig mindig elégnek tartottam. Némely 

doucin449 fáim alatt pedig készakarva hagytam meg a tő sarjakat; mert 

többeknek ígértem már olyant s máshonnan nem adhatnék, mint állóhelyökre 

kiültetett fáim alól. Ezt persze nem tudta Jurenák barátunk, különben aligha 

tűnt volna föl neki. Különben én jobb szeretem, hogy olyannak találta kertem, 

a milyen az rendesen szokott lenni, mert a nagy tisztaság könnyen arra a 

gondolatra vezérelhette volna, hogy azt világ ámításul csakis azért és akkor 

eszközöltük, mert az idegeneket vártuk és a mikor épen azokra vártunk. 

Bezzeg tiszta volt taval! Ilyen időtájban egy árva fűszálat sem láthattál volna 

ott, a hol az nem volt helyén. Én annak örülök, ha paréjt is lehet ott látni; mert 

az azt jelenti, hogy fáimat nem gyötri a szárazság, mint két év óta tette. –  

Itt voltak 10dikén a bihari gazd. egylet kiküldöttei is. Gobóczy Károly 

titkár voltak kiküldve és Dr. Miskolczi Mihál450 a diószegi Vinczellér képezde 

igazgatója. Most tehát már e részben sem lehet kifogása Kenessey oszt. 

tanácsos urnak, mert innen is ajánló irat megy a ministeriumhoz. 

Irtam Kövér Gábornak is, a ki szintén képviselő s családi 

összeköttetésinél fogva befolyásos emberekkel találkozhatik naponta, mihelyt 

Pestre fölmegy. 

A benyomást mit nálam létedkor éreztél más levélben ígéred megírni: 

hanem a benyomást mit te a háziaknál költöttél én azonnal szívesen megírom. 

Ugy kicsinye, mint nagyja annyira megszeretett téged, hogy jót állok róla, 

hogy mindenkor a legszívesebb fogadtatásban részesülsz valahányszor 

kedved lesz hozzám átrándulni. Nem győzték eléggé magasztalni őszinte 

magyaros magad tartását; mesterkéletlen modorodat. – 

Az a rendkívül termékeny, szívós természetű gyümölcsökkel megrakott 

próbaág valóban a Tournay-i téli (olv. Turnéji téli) körte faj volt. Szerencsés 

vagy, ha már meg van nálad. 

Ha az én gyümölcseim a fagy és tavali szárazság folytán nem fejlődtek 

volna oly hitványul ki; akkor alkalmasint én is vittem volna személyesen 

Kenesseynek: de most nem lehet. Magam is alig ismerek rá most, kedvezőbb 

időjáráskor oly igen szép gyümölcseimre. Aztán rendkívül korán is érnek: 

                                              

 
449 doucin (francia) = egyik változata a bokros vadalmának (Pirus pumila Mill., Malus praecox 
Borkh.), mely, ha a kertészek törpe almafát akarnak nevelni, alanyul szokott szolgálni; rendesen 
bujtás által szaporítják. (Kislexikon) 
450 Miskolczy Mihály dr. (Dobos, Szatmár vm., 1819. február 12. – Nagyvárad, ma Oradea, 
Románia, 1886. október 5.), orvos, szőlész, borász, iskolaigazgató. Református papi családból 
származott, Sárospatakon teológiát, jogot tanult, majd 1847-ben a pesti egyetemen orvosdoktori 
és szemészmesteri oklevelet nyert. Balassa János híres orvostanár asszisztense volt. 1848-ban 
Hajdú-Hadháza választotta meg főorvosának; 1849-ben a Szabolcs megyei nemzetőrökkel 
Erdélyben Bem táborában működött. 1854-ben érmelléki járási orvos lett és Érdiószegre 
költözött. A Bihar megyei Orvos-Gyógyszerész Egyletnek tagja s több ízben tisztviselője is volt. 
A szőlészet és borászat terén mutatott szakismeretei révén a minisztérium a Bihardiószegen 
(Bihar vm. székelyhidi járás) felállított vincellérképző első igazgatójává nevezte ki. A Bihar 
megyei Gazdasági Egyesületnek is jelentékeny tagja volt. 1872-ben Bihar megye központi 
orvosa és tiszteletbeli főorvosa lett Nagyváradon, ahova át is költözött. Az érmelléki ev. ref. 
egyházmegyének számos évig tanácsbírája és világi jegyzője, később nagyváradi presbiter volt. 
Sok tanulmányt és cikket jelentetett meg a szőlész-borász szaklapokban. SZINNYEI 
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miért is kellő czukrosságot, nemesebb ízt nem bírnak ezuttal magokba 

fölvenni. 

Sok jót kíván  

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. augusztus 27. D-39. számú levél 

 

„Mezőtur, 1876. Aug. 27. 

 

Kedves Barátom! 

 

Meg vagyok rólla győződve, hogy levelemet – mellyben a’ nállatok 

létemkor reám tett benyomást leírandónak ígértem – óhajtva várod, hogy 

ennyire meg várakoztattalak, oka: saját aprólékos teendőim: mellyek alig 

engedtek pár órai háborítlan időt, most nőm gyermekeivel kiment a’ kertbe a’ 

Kálmán körte maradványait aszalásra leszedni, én ház őrzőnek hon 

maradván, vélled háborítatlanul kibeszélhetem magamat, ’s át engedhetem 

magamat teljesen azon kellemes érzésnek, melly szívemet a’ reád való 

gondoldáskor mindenkor el szokta tölteni. 

Hogy Sármezey ur családjánál jó benyomást tettem, ennek véghetetlen 

örülök, ez eggyel több ok arra nézve, hogy ezután évenkint leg alább kétszer 

meglátogassalak. A jég meg van törve. Én Sármezey uréknál feszes úri tónt451 

vártam, hol az én egyszerüségem nem érzi magát hon, képzelheted, milly jól 

esett nékem a’ családnál tapasztalt kitűnő szorgalom és bölcs egyszerűség, 

melly különösen a’ gyermekek között is vólt észlelhető. Látom, hogy nem csak 

a’ fákat, de a’ gyermekek kedéjét és lelkületét is szabájossá és így egésségessé 

bírod idomítni. Szerencsés azon család, melly bár vagyonnal vagy nagy 

jövedelemmel rendelkezik, de azért távol van tőlle a’ nagyra vágyás 

daemona.452 Néked sokat köszönhet Sármezey ur. 

Ha én hozzátok elmegyek, ezután kocsin fogok menni, Szarvas 

szomszédságában van a’ Bánrévi 200 hóld földem a’ Körös folyó  mellett, 

honnan egy hajtásra Orosházára mehetek, onnan másik hajtás hozzátok, nem 

kerül egy krajczáromba sem, a’ lovak ellátása pedig olly nagy kiterjedésű 

gazdaságba – mint a’ Sármezeyuré – számításba alig jöhet, míg vasuton, 

fizetett fuharon 12 - 15 frtot el kell költeni, a’ kocsin való látogatásba az a’ 

                                              

 
451 Tónt, pontosabban tónust: hangszínt, hanghordozást. 
452 démona 
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hátrány, hogy őszi és tavaszi rossz utakba nem, csak télen vagy nyáron lehet 

oda utazni. 

Én kertedben többet találtam, mint előre képzeltem, különösen majd 

nem irigyeltem több fáidnak feltűnő buja növényzetét. Nállam hátrább álnak, 

csak a’ víz part közelében vetekednek fáiddal, a’ gyümölcs nagyságra pedig 

meg is haladják, de illy talajom alig van 800 négyszögöl, azután meg lepett a’ 

fajfáidon lévő harmónia, annyi sok különböző növényzetű ágazatu fákat olly 

fegyelem alatt tarthatni – alig hittem. De leg jobban elámultam könyvtáradon, 

az barátom nagyszerű, de szeretném vagy 3 napig forgatni? Különben az 

egész nállatok létem olly rövid és felületes vólt, hogy ez engem egyátalában 

nem elégített ki, csak vágyat óltott belém oda ujra vissza menni, de csak 

magam, mert más engem csak akadájoz a’ tanulmányozásba, a’ szemlélésbe, 

én vélled magaddal szeretném látni kérdeni kertedet, szemlélni könyvtáradat, 

munkáidat, de el is megyek leg alább 3 napra, kevesebbre nem is vállalkozok. 

Felette bosszantott, midőn hazajövetelünk után Szt.Miklóson többen így 

szóllítottak meg, na, látott szép kertet? A’ hellyett, hogy látott szép nemes, a’ 

maga saját nevén elnevezett gyümölcsöt, szabályosan alakított egésséges 

fákat? Meggyőződést szereztek a’ felolvasott statistika igazságáról? A’ fajok 

fentartásának lelkiismeretes nyilvántartásáról? Illyen a’ világ, még okosnak, 

gyakorlatinak látszó emberek is a’ tehénnek szarva között keresik a’ tőgyét. 

Na de nem maradtam adós, elhalgattak midőn jelentésem felolvastatott, 

mellyben elmondám kerted hol van, mennyi területű, idejű, hogy te csináltad, 

csinálod saját kezűleg, leírtam a’ fák alakjait, buja növényzetét, hogy melly faj 

gyümölcsök díszlenek benne jobban, majd a’ faj fák felette tanulságos 

látványát, mellyek mutatják, hogy mellyek bírnak hideggel meleggel széllel 

daczolni, és így méltók az elterjesztésre. Majd át tértem könyvtáradra, 

nyilvántartási könyveidre, mellyekből a’ fajokat felismerni és tartani lehet, 

felemlítém lelkiismeretes pontosságod, nyelvismereted, Európai ismeretséged, 

irodalmilag bebizonyított szakképzettséged, fojtonos és biztos előre 

haladásod, végre azon körülményt, hogy saját kezűleg expediálsz, működsz, 

hogy csak kipróbált fajokat eresztesz forgalomba – melly körülményeknél 

fogva bátran kimondhatom, hogy széles e’ hazában kerted azon egyedüli 

biztos forrás, honnan a’ valódi nemes fajok saját nevükön meg szerezhetők, 

hivatva községi és egyebek kertejit ellátni nemes anyagokkal, megmentve 

bennünket az eddig másoknál tapasztalt csalódásoktól, ’s az ebből származó 

elkedvetlenedéstől s.a.t. Ezután áttértem a’ bajra, ennek mikénti elhárítására. 

Ügyedbe az ólta nem tettem semmit, de nem is hallottam, hogy történt é 

valami? Ha te hallottál rólla, írd meg. Kenessey urnak sem írtam, pedig tegnap 

szedtem le a’ Congresszus emlékét, a’ borzasztó vihar, melly itt tegnapelőtt 

dult, ház fedelet is leborított, csak 2 értebbet bírt le dobni, 3-mat saját kezűleg 

vettem le, most a’ Casinó kiállítási szekrényébe brillíroznak, 25 faj körtével 

/:de ezek fáit másoktól szereztem be, nagyobbrészt hitvány fajok:/ kitűnő őszi 

baraczk is van 3 faj, közte Glocker Albert Galantinija, annál különbet Olasz 

ország sem állít elő. Oka e’ kiállításomnak a’ nagy szél, melly harmada 

gyümölcsömet leverte, így a’ fák alól szedtem fel a’ szebb példányokat e’ 



LEVELEZÉS 
 
 

239 
 

kiállítás számára, pedig jobb lett volna a’ Szept. 24iki Török-Szent-Miklósi 

kiállításra, de már abből a’ díszesebb fajok hiányzani fognak. Nem tudom 

elhatározni, elküldjem-é a’ nagy Congressust Kenessey urnak? a legértebbet 

az este felszeltük, tökéletes vajas, kő nélküli vólt, de egy kissé húzós. Ha 

küldök néki gyümölcsöt, akkor sem írok, nehogy lekenyerezésnek láttassék, 

ha nem küldök gyümölcsöt, akkor írok, meg említve, hogy ha már 

elhatározták, mellyik faj gyümölcsöt kell elterjeszteni? kell gondoskodni arról 

is, honnan szerezhetők azok be biztosan? de előbb szeretnék valamit hallani, 

hogy mi történt ügyünkbe.  

E’ hét utólján nehány gyümölcs példányt fogok hozzád küldeni, hát téli 

almátok marad é? ird meg, küldhetek Daru és Pogácsa almát Sármezey 

uréknak, csak hogy postán keveset lehet? Inkább többször. Eddig 110 véka 

lehullott gyümölcsöt /:a’ kajszint és Kálmán körtét ugyan szedték vagy 

rázták:/ adtunk el 95 frtért. Ha még küldesz mutatvány gyümölcsöt a’ 

Franczia Virgoulese körte legyen, ha van belőlle, nállam ollyan növényzetű fa 

van, szeretném a’ gyümölcsöt is összehasonlítani. Lukácsit elértem már 

nemcsak a’ szőllő, de a’ körte hazugságba is, van nállam egy Koninck téli (A 

lap alján Bereczki írásával: „nagyon huz a De Jonghe Colmarjához”) vajoncza 

fája mellynek egy ágára tettem a’ tiedet, soká hasonlítottak egymáshoz, de már 

eltértek, majd küldök a’ Lukácsiéból.  A’ küldött szemző vesszőidet 

köszönöm, hiba nem lett bennük, a’ rákövetkező vasárnap egy jó barátom 

segítségével elraktuk, de nem sikerült mind, mert a’ szárazság miatt kevés volt 

a’ fa nedve, csak a’ felfelé irányuló ágak adták jól fel a héjokat de a’mi nem 

sikerült, majd követelek én tőlled, régen levetkőztem a’ szemérmet, hogy 

tőlled ójtó gajjat ne merjek kérni, kérek biz én majd Februárba azokat 

különösen, mellyeket küldöttél, de nem sikerültek, vagy a’mellyeket 

elterjesztésre emlékiratodba méltónak ítéltél, de nállam nincs meg, sőtt azon 

kívül nehány ujakkal meg is szaporítod, mert én tavasszal 3 alma és 2 körte 

vagy 2 szilva fajfát akarok készítni, eddig 99 fajt küldtél, mellynek fele körte, 

almád gyéren van képviselve nállam. 

Ójtványaidnak vevőt szeretnék keríteni, írd meg hány faj körte, alma, 

szilva- s. a. t. van. ha Turiaknak egy szekérre való kellene,453 akkor szekeret 

küldenének érte. 

A’ Gyümölcsleírásod 1-ső kötetébe legyen nehány cseresznye és meggy 

is, másképpen sántikál. 

Hogy a’ Daru almát leírtad, azt bizony jól tetted, megérdemli, mert itt 

nállunk egy faj sincs eddig, melly vele versenyezni bírna, de félek, hogy tul 

becsüllőd, mert lehetne ízére nézve különb is, a’ finom renettekkel ízre nézve 

nem versenyezhet, külömben küldök vagy viszek részedre majd az ősszel egy 

csomót.454 Az Angol arany Pármén alma félek hogy itt őszi gyümölcs lesz, 

mind megsárgult a’ fán és lehullott halva. A’ Daru alma haragos zöld érésben. 

A’ Tournay-i téliből is küldök egy példányt. 

                                              

 
453 Kiemelve az eredetiben is. A ceruzás aláhúzások Bereczki Mátétól erednek. 
454 Ld. előbb!  
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A’ Keszthellyi kertről nállad létemkor nem beszélhettem, pedig 

szerettem vólna, én csak annyit mondhatok, hogy 14 faj szöllő vesszőt 

rendeltem ott 2 szálával, van közte ollyan, hogy a’ 2 szálú különböző, ollyan 

melly fehér szöllő helyett feketét terem, hogy ki által történt e’ zavar? Nem 

hiszem, hogy Belke az oka, ő előtte történhetett. 

Ma ugyan ismeretlen nevű szemző gajjakat küldtél, Dilly, Oudinot, 

Oswego, Cellini, Lebel Jakab, hírét sem hallottam, egy catalogba se találom, 

hol szedted őket? Hanem egyre kérlek, ha máskor gajjat küldesz, kijelöld a’ 

nagy, közép és kisgyümölcsöt termőket, mert én a’ nagy gyümölcsöt a’ 

vízpartra teszem, ha nagy, hát legyen már akkor jó nagy, a’ kicsit is, hogy 

legalább középszerűvé nőjjön, a’ közép nagyot hagyom a’ középszerű hellyre. 

Különben már meg tértem oda, hova te figyelmeztettél, nevezetesen, hogy ne 

ragaszkodjunk a’ nagy gyümölcshöz, mert az terméketlenebb, de nem is olly 

finom, mint a’ kicsi, mert a’ nagyság a’ minőség rovására szokott többször 

történni. Fejlődött egy Downton peppineden 3 almám, érdekes még az érdes 

rozsda szeplő is kiverte, mert a’ Brédai tavol, Jurenák urnál, tavaj pedig sima 

és kissebb vólt. A’ Congresszus emléke majd ollyan nagy, mint a’ millyet 

festve láttam nállad. Termett egy szem bordeauxi herczegnő és 2 Koninck, de 

leverte a’ szél, a’ Csíkos Ármin meg maradt. Szóval a’ 72ik évbe tőlled ójtott 

fácskáim vetegetnek már, mint a’ szegény asszony tyúkja. ’S mind-mind 

nagyobb örömbe részesítnek. 

Áldott vólt azon percz, mellyben vélled meg ismerkedtem, melly 

ismeretség nékem olly sok nemes élvezetet okoz és fog szerezni, de nem csak 

a’ kertészet ügye vonz engem hozzád; lényed egyszerűsége, szíved nemes 

vólta előttem felebb emelt tégedet másoknál — szeretlek — 

A’ Grófhoz455 nem mentünk be, Kétegyházára idejébe érkeztünk, hogy a’ 

gőzösen haza jöjjünk. Jól vólt így. Nem nekem való a’ Grófi társalkodás 

különösen az asztal, hol 3 libériás szolga áll a’ hátam megett, hol a’ falakról az 

ősök gőgösen és lenézőleg néznek egy vólt jobbágyra, ki emberi méltóságot 

merészkedik érezni. Külömben a’ Gróf jó gazda, rokonai földjét szedi össze, 

nem hagyja ’sidó-kézre menni, gujájára kitűnő gondot fordít, mellynek sokan 

vesszük hasznát.  

                                              

 
455 „A Gróf” = Gróf Almásy Kálmán (I.), zsadányi és törökszentmiklósi (Pest, 1815 – Kétegyháza, 
1898). Bölcsészetet és jogot végzett Pozsonyban. 1833–1846 között katonaként szolgált, első 
osztályú huszárkapitányként szerelt le. 1848-ban Békésben és Biharban a nemzetőrséget 
szervezte, s annak parancsnoka lett a szalontai járásban. Nemzetőreit 1848 nyarán még levezette 
a Délvidékre, de megbetegedése miatt nem vehetett részt a további fegyveres küzdelemben. 
Édesapjával előbb Sopronba, majd Badenbe utaztak gyógykezeltetésre. Csak 1855-re gyógyult 
fel, s még ez év július 23-án feleségül vette Wenckheim Stefánia Mária grófnőt. (E házasság 
révén jutott az Almásy család birtokába a gyulai kastély is). Humanitárius cselekedetiről híres 
volt. Sarkadon a felsőbb népiskola javára 28 katasztrális hold földet adományozott, a sarkadi 
árvaház javára alapítványt létesített. Gazdálkodott birtokán, a politikával nem foglalkozott, bár 
1885-ben a király valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki. ― Irodalom: KÉTEGYHÁZA. 
Szerk. Erdmann Gyula.  /Száz magyar falu könyvesháza sorozat/. Kétegyháza földesurai fejezet. 
Elektronikus megjelenés: NKÖEOK Szerkesztőség – 2007.  
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Ketegyhaza/pages/005_ket
egyhaza.htm ; [Letöltve 2012. szeptember 1.]  

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Ketegyhaza/pages/005_ketegyhaza.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Ketegyhaza/pages/005_ketegyhaza.htm
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Add át tiszteletemet Sármezey uréknak, téged pedig áldjon meg a’ Jó 

Isten. 

Kívánja szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.”  

 

[Dörgő Dániel két, 267 x 211 mm nagyságú, félbehajtott levélpapírra írta 

nyolcoldalas levelét, amelynek 8. oldala felső szegélyén található Bereczki 

Máté megjegyzése: „Dörgő válasz 6/9 876”. A levélben található aláhúzások is 

Bereczkitől származnak.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. szeptember 1. D-40. számú levél 

 

„Mtur 1876 Sept 1. 

Kedves Barátom! 

 

Itt küldök nehány faj – részint álnevü, részint eredeti gyümölcsöt, hogy 

lásd meg miképpen bolondítják az üzérkedő kerttulajdonosok a’ világot. 

Alexandre Lambre, Lukácsytól, ennek fája olly tüskés, mint a’ borona, 

alkalmasint a’ nemesítés alatt hajtott ki, de azért érve élvezhető.456 

Koninck téli vajoncza, Lukácsytól, e’ bizony korán van levéve, a’ fája is 

veszendő, de ezzel vólt egy fán a’ tied, nem eggyezik. 

Bouvier Simon emléke, Lukácsytól. A’ fája szép, erőteljes életre való, 

termékeny, kár hogy kissé torzsa szerű, de meg tartom. 

Clarkes Pármen? Kovács Jóseftől, igen vékony águ fa, édesalma, nem 

sokra becsüllöm, nem bánom, ha elszárad is. 

Langeac emléke457 Debreczenből. Midőn mind ezen gyümölcsfákat 72be 

a’ kertészetnek neki bőszülve meg rendeltem, kértem Debreczenből,458 

Kovácstól, Málnaitól, Glockertól Congressus emlékét, hozzá téve a’ debreczeni 

megrendeléshez, hogy ha nincs meg, a’ hozzá leg közelebb állóval 

helyettesíthető. Küldték a’ Langeacot, melly a’ Catalógba utána esik, de ebbe 

nem vallottam kárt, mert a’ gyümölcs szép és jó, felette termékeny, fája buján 

gula alakban nő. 

Vilmos?? Málnaitól, mind illyen formájut terem, a’ gyümölcs jó, bár 

álnevű, rendkívül terem. 

                                              

 
456 Fölötte, vastag irónnal Bereczki Máté írásával: „Valódi.” 
457 Langeac emléke körte = Ismeretlen fajtanév. Valószínűleg egy importált körtefajta 
elnevezésének valamelyik szinonimája a Debreceni Kertészeti Egylet katalógusában. 
458 A Debreceni Kertészeti Egylet (alakult 1861. március 3-án) feladatának tekintette, hogy 
nemesített csemetével lássa el a város polgárait. A városi nyomda jóvoltából rendszeresen 
megjelentette faiskolai árjegyzékeit. Ilyen volt A Debreceni Kertészeti Egylet Faiskolájának 1872. évi 
őszi és 1873. tavaszi névsora és árjegyzéke. (Debrecen, 1872). SURÁNYI B. 1987.   
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Tongresi ebből tavaj vólt egy tőllem Szt.Miklóson kiállítva, te 

keresztelted el. Vajon az é? Én egy itteni professortól kaptam, ki azt 

Nádudvarról kapta Todtleben név alatt, én pedig Debreczenből Clairgeau 

álnév alatt. Felette kitűnő jó vajoncz és mindig terem, van belőlle 5 fám.459 

Csíkos őszi Calvill e’ Turon régen el van terjedve, odvas, vén fák vannak 

belőlle, ezen gyümölcsöt már ismered tőllem, ez északi ágról való, és csak 

egyharmad nagyságu.  

Simonfi piros Ez álnév. Kaptam egy itteni kert tulajdonostól, ki azt 

önkényűleg keresztelte el, igen termékeny alma, alkalmasint a’ peppinek 

osztájából, vajon nem rósa peppin? Felette termékeny. 

Borízű ez nállam van, gyökérhajtásról terjed, ha a’ Debreczeniek 

Catalógjokba 3 faj borízű almát vettek fel, én is nem szégyenlem külömben 

sajátságos illatu savanyusága miatt én és mások is kedvellik. Minden esetre 

többre becsüllöm a’ Clarkesnál . Főzni is jó félérett korában is. Van Szarvason 

egy ügyvéd barátom, vad pomológus ő, azt tartja, hogy ha jó gyümölcsöt 

akarunk kapni, magról vessük, csemetéjét sokszor átültessük. Egyszer 

Deczemberbe nálla ebédeltem. Több rendbéli almát hoztak fel, egy igen kitűnő 

fehér-sárga színűvel felszóllítottak, hogy mondjam meg a’ nevét /:lásd, mijen 

sokat tartanak énróllam is:/ a’ bizony Borízü vólt, eltartogatták télig, ’s mentől 

vad savanyubb e’ sokféle faj, télen annál jobb, ha megérik, mint a’ kicsapongó 

ifjakból, sokszor öregségébe derék ember válik. 

Isten véled. Szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m.k.”  

 

[Dörgő Dániel 207 x 135 mm nagyságú lapra írta kétoldalas levelét, amelynek 

1. és 2. oldalán található Bereczki két megjegyzése.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. szeptember 7. B-44. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 7. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Eszeveszett sok és mind sürgős dolgom volt azóta, mióta itt voltatok. 

Két szél-vihar is érte kertem azóta. Gyümölcseim nagy részét a fa alá 

teremtette. Onnan szedtem föl az épebb tanulmányozni való gyümölcsöket, 

melyek szobámban nyakrafőre értek, ugy, hogy volt olyan nap, melyen 6 – 7 

gyümölcsöt kelle teljesen leírnom s a már meglevő idegen nyelvű leírásokkal 

                                              

 
459 Vastag irónnal, Bereczki Máté írásával: „Valódi vesszője fogja eldönteni.” 
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össze hasonlítgatnom. Nem hiszem, hogy el is tudnád képzelni, mennyi sok 

vesződséggel jár mind ezen dolog. Igazán sokszor a szemem kifáradt a 

betűkön nyargalni, nyakam megmered a folytonos írás és ülés miatt. Ma 

kaptam csak egy kis szünidőt, a mikor egy gyümölcs sincs elkészülve még a 

félre tettek közül a tanulmányozásra. - Irtam is ma 10 levelet már. Annyira 

összehalmozódott a korrespondenczia,460 hogy két napig körmölhetek, még 

mindenkit kielégíthetek. De hát igyekszem ezen is túlesni. Munka után majd 

édesebb lesz a nyugodalom, gondolom magamban. – Siettem munkámon is 

tovább dolgozni; mert adott szavam be váltandó kénytelen leszek e hó 

14dikén útra indulni hazulról, hová csak egy jó hét mulva térhetek vissza; 

körülbelül e hó 24dike felé. Meg kell látogatnom Fazekas Károlyt,461 kinél két 

kitűnő almafaj növényzetét kell leírnom és látnom, hogyan diszlenek azok 

ottan. Aztán Pesten kell egy ismeretlen jóbarátomat meglátogatnom, kivel 3 év 

óta élénk levelezésben állok. Szintén Pesten meg akarom látogatni Kenessey 

oszt. tanácsos urat is, kinél tapogatózni akarok, hogy mit lehet remélenem a 

Ministerium részéről s munkám kiadhatása érdekében a Franklin könyvkiadó 

társulathoz is be kell szólanom. – Pestről aztán Keszthelyre kell mennem 

Villási Pali barátom meglátogatására s a keszthelyi gazd. tanintézet kerte 

megtekintésére. Egy napot töltök Fazekasnál, kettőt Pesten, és egyet vagy 

legfölebb kettőt Keszthelyen Villásinál. A többi idő utazásból fog állni. 

Szeretnék neked is juttatni legalább nehány órát: de félek, hogy így is sok 

károm lesz gyümölcseimben, melyek, minél tovább leszek oda: annál többen 

fognak elpusztulni a nélkül, hogy őket az idén tanulmányozhatnom sikerült 

volna. Pedig ki tudja, mikor? és lesz-e alkalom tanulmányozásukra. 

Megbocsátasz hát, ha ez uttal elkerüllek, hogy máskor annál inkább 

kipótolhassam ebbeli mulasztásomat is irányodban. – Örvendenék mégis, ha 

14dikén az Arad felől menő nappali vonat megérkeztekor kint lennél az 

indóháznál, hogy legalább 5 perczre is találkozhatnék veled s 

megkérdezhetném, hogy ügyemben a gazd. egylet elküldötte-e már a 

fölterjesztést; mert meglehet, hogy Kenesseynél erre az eshetőségre is lehetne 

hivatkoznom, vagyis inkább erre is hivatkozhatnék. – Különben fülhegygyel 

ugy hallom, hogy Sármezey principalisom már ki is vette megint a bérletet. Ő 

maga irányomban hallgat vele: én pedig nem kérdem soha, amíg maga 

magától meg nem mondja; mert fogadásom tartja, sohasem avatkozni az ő 

ügyeibe. Majd meg tudom különben Pesten.  – Bár ugy volna a dolog: akkor 

mindjárt könnyebben érezném én is magamat. 

                                              

 
460 Korrespondencia = (latin) itt: levelezés, egyébként összeköttetés, kapcsolat.  
461 Fazekas Károly, gazdász és gyümölcsfa-kereskedő Lekehalmán (Tiszaszentimre határának 
része). Az 1858. október 26-án, Törökszentmiklóson megrendezett lóverseny, állat- és 
terménykiállításon tavaszi búzájáért különös dicséretet, dinnyéjével ezüstérmet, juhaiért 
különös dicséretet nyert. Irodalom: Vasárnapi Újság, 1858. 5. évf. 40. szám, okt. 3.; 
„Lekehalmáról Fazekas Károly, birtokos barátom, aki már hetvenes éveit tapossa, ismét egy 
olyan sóvári almát küldött, amelyet ő is, gyermekkora óta e név alatt ismert. Ez a sóvári alma 
nálam még nem termett: de növényzete után ítélve, alighanem azonos a Daru almával” – írta 
Bereczki Máté 1884-ben Gyümölcsészeti vázlatok című könyve 3. kötetének 117. oldalán, s több 
1870-es években kapott oltóvessző forrásaként emlegeti Fazekast ugyanebben a művében..  
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Már most legelőbb is köszönöm a gyümölcs küldeményt. Valamennyit 

átkutattam könyveimben: de valamennyit gyanúsnak találom. Később, ha érni 

fognak majd körülményesebben írok rólok: most még éretlenek. A Bouvier 

Simon emléke pedig fejemet hagynám rá tenni (külseje után ítélve) hogy nem 

más, mint a Liegel téli vajoncza. Hasonlítsd össze növényzetét a tőlem kapott 

Liegel téli vajonczával! az sokat meg mond. 

Az aug. 27ről írt baráti soraidra térek át: de csakis azon részeire, 

melyekre tudom, szívesen várod válaszomat. Igy: a Francziák virgouleuse 

meg van ugyan nálam, de még nem termett. A Koninck téli vajoncza 

Lukácsytól aligha lesz nálad valódi; nagyon hasonlítottak a küldött példányok 

de Jongh kolmárjához. Majd meglássuk ha megérnek! 

Ojtványaim jegyzékét: illetőleg az eladandók és eladhatók mennyiségét 

majd tudatom veled a jövő hónapban. Addig nem érkezem rá számba venni 

őket.  

„Viszek részedre egy csomó Daru almát”!!! Igy van ez megírva szóról 

szóra leveledben. Daru alma ide, Daru alma oda: de nekem legjobban tetszik 

az, mikor azt mondod, hogy „viszek”; mert így ismét szerencsés lehetek 

hozzád fészkembe. Hozzon a jó ég! de aztán bizonyosan!!! 

A téli arany parmén nálam is leférgesedett, lehullott. Az ép példányok 

január februárig is épségben eltarthatók; noha némely példánya már 

november elején annyira érett is, hogy okvetlenül el kell fogyasztani.  

A Tournay-i téli körtéről okvetlenül tartok föl számodra és más fajokból 

is. Sajnos, hogy a vihar sokat elrontott, a miket szerettem volna megizleltetni 

veled.  

Azon fajok, melyekről vesszőt küldöttem Franczia könyveimben le 

vannak írva: mi több kiadandó munkámban is olvashatod majd; mert már én 

is leírtam körülményesen. Kitűnők azok mind!! 

Igy ugy hiszem a legszükségesebbek mindenikére válaszoltam, mit 

leveledben fölemlítettél. 

Egészséges vagyok, mint a makk. 

 

Áldjon meg az ég minden áldásával! Szívéből kívánja 

 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 
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1876. szeptember 9. B-45. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 9. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

A tegnapi szélvész ismét több gyümölcsöt vert le a még fánn 

maradtakból. Hogy a tanulmányozás végett eltett gyümölcsök szekrényét 

kissé kiürítsem; neked és Gobóczynak is pakoltam egyegy ládikó gyümölcsöt.  

Neked a következő fajokból pakoltam egy egy példányt: 

 

1. Bordeaux-i herczegnő (olv. Bordói stb.) 

2. Liegel téli vajoncza 

3. Tournay-i téli (olvasd: Turnéji téli) 

4. Piroska körte (Ez franczia körte s igy hivják a francziák: „Vermillon 

d’en Haut)” 

5. Millet vajoncza 

6. Szép Julia (Nem szép biz’ az, de jó!) 

7. Oswego vajoncz 

8. Zephirin Grégoire (olv. Zefirén Grégoár) 

9. Ananász körte (máskép: Comperette) 

10. Madame Elisa (Tán jó volna elkeresztelnünk „Erzsók asszony”-

nak?! Mi??) 

11. Madame Adelaïde Réves (Én ezt egyszerűen csak „Adelajda” 

körtének fogom el nevezni nyelvünkön.) 

12. Körtegalagonya (= Poire Azerolÿ) Ez inkább diszfa, mintsem 

gyümölcsfa. Gyümölcsei megehetők. A körte és galagonya közt foglal 

helyt. 

 

Sajnálattal kell megjegyeznem, hogy a Tournay-i téli körtéimnek most, a 

mikor már szépen kifejlődtek, lepte meg a féreg, mely az idén rettenetes 

mennyiségben szaporodott el kertemben. A legkisebb két gyümölcsöt látom 

még eddig épségben a próba ágon: de én inkább a férges példányokból küldök 

itt egyet, mert ez már meg fog érni, a nélkül, hogy össze fonyadna, aztán meg 

természetes alakját és nagyságát is jól kifejezi e rendkívül termékeny téli körte 

fajnak. A Liegel téli vajonczát meg azért küldöm, hogy a mikor megpuhul 

hasonlítsd össze husának minőségét a te Bouvier Simon emléke körtéid 

husával. – 

A „Piroska körte” egyike lesz az alföld legelterjedtebb körtéinek egykor! 

rendkivül termékeny; pompás jó őszi körte. Álltában zöldessárga színűvé és 

zsíros bőrűvé válik. Mikor a zsírosság kiverte: akkor már érett és élvezhető is 

lesz. Taval termett nálam először. Az idén is sokat kötött, s a fagy daczára is 

sokat megtartott gyümölcseiből, melyek közül a többször jelentkezett 
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szélvihar egyet sem volt képes leverni. Aztán egynél több férges példányt sem 

találtam gyümölcsei közt. El ne szalaszd megízlelését, s jól jegyezd meg 

magadnak. Ez az én kedvenczem.  

 

Sok jót kíván! 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté 

 

 

U. i.: Ha bőviben vagy a Daru almának és csakugyan megörvendeztetnél 

látogatásoddal: akkor kérlek pakolj be 100 dbot Sármezeyék számára (mert 

csakugyan kevés téli gyümölcsünk marad). Aztán 100 dbot Vertán Endre 

számára: de nem ingyen ám; mert úgy el sem venném; hanem darabját 3 

xrjával462 szívesen és örömest megfizetendem. – Vertán Endre és családja 

valósággal oly közel áll szivemhez mintha én is abba tartoznám, t. i. az ő 

családjába. Ő maga régi, jó barátom, a ki most élőhalottá vált, s a kit még 

végkép be nem hunyja szemeit naponta meg szoktam látogatni. Néki nincs az 

idén gyümölcse, – a magaméból nem adhatok, mert kevés van; ez az oka, hogy 

tőled kérek, nehogy tanulmány példányaim kelljen apródonkint oda 

áthordogatnom, mint ekkoráig tevém.  

A Sármezeyék számára kért 100 dbbal pedig vissza akarom nekik fizetni, 

a mit a kertből másoknak elládikóztam az idén, nehogy szemet szúrjon, hogy 

sokat elküldözgettem. –  

Postán nagyon alkalmatlan volna a küldözgetés: tehát csak azon esetre 

kérem, ha magad alkalmatosságán fogsz eljönni Kovácsházára.  

Még egyszer sok jót! 

B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                              

 
462 xr = krajcár 
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1876. szeptember 25. D-41. számú levél 

 

„Mtur 1876 Sept 25. 

 

Kedves Barátom! 

 

Rend kívül sajnállom, hogy a’ Turi indóháznál vélled nem 

találkozhattam. Meneteled alkalmával kint voltam az esős időbe a’ buza 

beméréssel bajlódtam, jöveteled idejét pedig nem tudtam, külömben akkor, 

Sept. 21. szüreteltem, 18-20án pedig az almát szedettem le. Elhibáztuk a’ 

dolgot néked jöveteled alkalmával kikellett vólna szálni Turon, ’s nállam lenni 

valameddig, millyen jó lett vólna családom közt vélled találkoznom? millyen 

ünnep lett vólna az reánk nézve? Megnézhetted vólna fáimat, érdekes látvány 

lett vólna reád nézve látni egy kinőtt Daru alma fát megrakva füzve egésséges 

gyümölcsökkel, mint a’ hogy a ’vereshagyma koszorura van füzve, alig látni 

hellyet, a’ hova alma férne, egésséges ágai abroncs formára lehajolva a’ 

tehertől annyira sujosan, hogy a’ szél se bírja mozgatni. Vagy megnézhetted 

vólna gyümölcs kamrámat, ha bejöttél vólna, millyen alkalomszerű lett vólna 

bepakolni Vertán és Sármezey urak részére gyümölcsöt és azt magaddal 

vinni? Gyümölcstermésem kitünően sikerült, termett összes gyümölcsöm a’ 

lehullott, de eladottakkal összesen 250 tetejes véka, a’ közép nagyságu 

gyümölcsből 200 darab egy véka. Ez Barátom 50 ezer darabra megy, bekaptam 

eddig 223 frtot, van eladó gyümölcsöm még 15 véka, magam számára meg 

hagytam 17 vékát. Elosztottam prezentbe463 14 vékát, a’ gyümölcs termésnek 

1/4-de Daru, 1/4-de Pogácsa, 1/4-de vegyes alma, 1/4-de körte ’s más 

gyümölcs. A’ gyümölcs nem fejlődhetett ki átaljában szokott nagyságra, mert 

nem fért egymástól, de igen egészséges, alig van benne férges, a’ mit részben 

a’ kunyhómba fészkelt sok verebeknek tulajdonítok, hol fel nőtt vagy 500 

veréb fia, ’s az almár moj anyák husával is, na, ették a’ cseresznyét is. De azért 

a’ gajj hegyébe, honnan a’ szél jobban leverte a’ gyümölcsöt, találkozott dísz 

példány elég, el is tettem vagy 2000, ’s vannak közte fehér Calvill és Török 

Bálint almák bár melly kiállításba kitűnőek. Mustom 42 akó termett, de biz a’ 

szöllő részben rothadt, részben éretlen vólt, így hitvány bor lessz belőlle.  

Mostmár Kedves Barátom kérsz ezen rengeteg gyümölcsből 200 darabot 

Vertán és Sármezey urék részére, felette megörvendeztettél vólna, ha bizalmas 

kérésed után nem említettél vólna pénzt. Sokkal tartozom én neked, valamint 

kertem Tur és a’ környék, örülök és megragadom mindig az alkalmat, ha 

valami csekéj szolgállattal viszonozhatom azt. A’ jövő héten kukoricza töréssel 

leszek elfoglalva, így ha az ut nagyon el nem romlik addig Oct 10-20-ika közt 

mehetek hozzád, melly esetről 3 nappal előbb tudósítlak. Akkor rakok Vertán 

és Sármezey uréknak és néked is gyümölcsöt, ha elnem mehetnék akkoron 

fogok minden esetre bár mi módon küldenyi almát. Vertán Endre urat én 

                                              

 
463 prezent - ajándék 
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híréből rég tisztelni tanultam, Sármezei uréknak pedig a’ jövő tekintetéből is 

szívesen szolgállok. 

Írj Fazekas ur gyümölcsöséről bőven és ha az emlegetett kitűnő két alma 

fáját megnézted és határoztad, kérj belőlle gajjat, hogy nékem is jusson. Az 

eggyiket nem Gida almájának nevezte Fazekas ur? Ebből tavaj hoztam, de 

nem felette teszett, jobb vólt a’ Szapári Taskonyi kertjéből a’ Belle du Bois, ez 

már alma volt! Felette meg örvendeztettél a’ 12 faj körte 

tanulmánypéldánnyal, nem is hinnéd, mennyire segít elő a’ gyümölcs 

ismeretbe.  

A’ Liegel téli vajoncza, egy az én Bouvier Simon emléke körtémmel, 

szinte sajnálom, hogy már nincs Bouvier körtém. Tavaj e körte nem vólt sem 

elég czukros, sem leves, most már elég jó, hogy a’ faj egy, megítélheted, hogy 

a’ körte kicsi korába piros, valamint a’ levelei is gyenge korokba. Sajnállom, 

hogy ezen egésséges fáju igen termékeny körte őszi nállunk, el is kell hagynod 

a’ téli epintetont464 neve közzül. 

A Tournay-i téli kezd pusztulni, egy hét mulva enni kell. A’ Piroska 

hasonlít a’ Giffardhoz, csakhogy nem eggyütt érnek. Az Oswegoi és Szép Julia 

annyira fűszeres volt, mint egy patika. A Zephirin Gregoirt is megettem, talán 

e’ vólt a’ legeslegjobb, kicsinek írtad, hiszen elég nagy körte ez?  

Madame Eliza ugyan küljesére ugy néz ki, mint Ersók asszony, de 

belseje gyengéd, vajas és benne a’ kőnek híre sincs, megérdemelné ez az 

Ersébet Császárné nevet is. Az idén nállam termett a’ Congressus és bár 

gyengéd husa vólt, de huzós, a’ Vilmos pedig meglehetős muskotájos. 

Kimerítőn írj Keszthelyről, Villási Pál barátodnak is küldök 100 daru almát, ’s 

átaljában mind azoknak kik tőllem ójtó ágat kértek és kaptak. 40-50 darabot, 

ne várjon soká a’ termésére, mint a’ vén leány, és ha tetszik neki terjessze vagy 

ha nem, akkor ne szaporítsa. 

Ez év reám nézve a’ kitűnőbbek közé tartozik, a’ 73ik év terhe alól 

felszabadított, de a’ leányom kiházasítási költségéből még is hagyott reám 

terhet. A’ téli fehér Callvillok közzül egy némellyik gyönyörű piros színt 

kapott a’ napos óldalán, mint egy fehér piruló leány. 2 fám van belőlle, eggyik 

termett 200 darabot. A’ Daru alma fáim közzül ez évbe csak 5 termett, ebből 1 

kicsi, 1 pedig féloldalról terem, 7 teljesen meddőn volt, így ezek jövőre 

biztosítják alma termésemet.  

Családomnak minden tagja egésséges, valamint vőm leányom, nincs 

semmi bajunk, mi boldogságunk közzé akadájt szórna. Csak hogy nagy az 

adóm! tavaj 500 most 600 frt.  

Ha netalán dolgod vólna és sürgetős minta leírása, tanulmányozása a’ 

gyümölcsöknek, érettem félbe ne szakítsd, tudok én várni reád. Áldjon meg a 

Jó Isten.  

Szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

                                              

 
464 Epinteton - pontosabban: epitheton (görög) = jelző. 
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[Dörgő Dániel 268 x 203 mm nagyságú, félbehajtott papírlapon írta 

négyoldalas levelét. Az 1. oldal bal felső sarkán található Bereczki Máté 

megjegyzése: „Válasz 7/10 1876”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. október 7. B-46. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 7. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

Mult hó 25ről kelt kedves soraidra csak most válaszolhatok és most is 

csak röviden; mert mintha össze beszéltek volna régiebb és ujabb ismerőseim, 

mind megleptek és lepnek naponta leveleikkel, s mindnyája a válaszra vár. 

Soknak kell írnom, s kertem a mennyire lehet, még a nagyobb hidegek előtt 

rendbe hoznom. Ki kell jegyezgetnem az eladható  ojtványokat: meg kell 

jegyezgetnem azokat, melyek még tanulmányozás czéljából a kertben 

maradnak s kell is ott maradniok. Idő vesztegetéssel, pepecseléssel jár mind 

ez. Hazajöttöm óta többnyire evvel töltöttem napjaimat. A kijegyezgetéssel 

már kész vagyok. Már most csak számba kell vennem valamennyit, hogy 

mindig tudjam, hogy melyiket és hol keressem ha szükség lesz reá. Mihelyt e 

dolgommal elkészültem: azonnal írnom kell valamit a „Földmívelési 

Érdekeink” czímű lapba is, mert megígértem Máday -nak, 465 a kit Pesten 

                                              

 
465 Máday Izidor, 1899-től marosi (Pest,  1839. július 26. – 1925. április 3.) közgazdasági író. – Az 
MTA Nemzetgazdasági Bizottságának tagja (1884-92). Az Országos Állatvédő Egyesület elnöke 
(1899-1917). A Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesületének I. alelnöke, a 
Mezőgazdasággal és Erdészettel Foglalkozók Nyugdíjintézetének alelnöke. – A pesti egyetem 
jogtudományi karán tanult, majd gróf Károlyi György orosházi uradalmában gyakornok, 1857-
től a magyaróvári felsőbb gazdasági tanintézetben tanult, 1860-tól a Károlyi-uradalomban 
gazdatiszti írnok, 1866-tól a Bittó-féle gazdaságban, 1867-től Arad vármegye tiszteletbeli 
aljegyzője. 1869-től Pesten a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban (1889-
től Földművelésügyi Minisztérium) fogalmazó, címzetes miniszteri titkár, 1870-től tényleges 
miniszteri titkár, 1880-tól miniszteri osztálytanácsos, 1891-től miniszteri osztályfőnök, a VI. 
főosztály vezetője, 1895-től miniszteri tanácsos, 1904-ben nyugdíjazták. 1899-ben nemességet 
kapott. [KIRÁLYI Kvek https://bit.ly/2B0RrB0] Nagy érdemeket szerzett a filoxéra által 
elpusztított szőlők újratelepítése körül. Széles körű szakirodalmi munkásságot fejtett ki, a 
mezőgazdasági ismeretek terjesztését szolgálta több gazdasági érdekű folyóirat és újság 
megindításával. Elsőként vetette fel egy mezőgazdasági múzeum felállításának gondolatát. A 
magyarországi állatvédelem egyik úttörője, jelentős munkásságot fejtett ki az alkoholizmus 
elleni küzdelem szervezésében. A Közgazdasági Közlöny (Bernáth Dezsővel, 1870–1878), a Magyar 
Gazda szerkesztője (1873), Földmívelési Érdekeink (1873–1878), a Falusi Gazda (1873–1878) alapító 
szerkesztője, a Falusi gazda naptára 1876–1886. évekre szerkesztője (1875–1885), a Magyar Föld 
című gazdasági napilap alapító szerkesztője (többekkel, 1879-től), a Gazdasági Lapok szerkesztője 
(Morócz Istvánnal,  1878–1880). Főbb művei: Jelentés és javaslat az országos gazdasági múzeum 
célszerű szervezése tárgyában. Pest, 1871.; Útmutatás a lennek belga mód szerinti mívelése és 
kiegészítésére. Pest, 1871.; Adatok a gazdasági oktatás szervezésének kérdéséhez Magyarországon. Pest, 
1872.; Szarvasmarha-tenyésztésünk emelésének eszközeiről. Bp., 1874.; A szöllő veszedelme. A phylloxera 

https://bit.ly/2B0RrB0
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jártomkor meglátogattam volt. Ő a Kenessey bürójába dolgozik s Kenessey 

honn nem létében az osztályügyeket ő intézi Kenessey helyett. Befolyásos 

embernek mondták: tehát azért kerestem föl őt is, ha már Kenesseyt nem 

találhattam, a ki szabadságát élvezte valahol akkoriban, midőn Pesten jártam. 

Máday igen szivesen fogadott. Oly jól beletalálta magát az ígéretekbe és 

biztatásokba, mint egy született Minister, a ki mindig is mindenkinek ígér: 

csakhogy aztán rendesen el is felejti, hogy kinek? és mit ígért? Kiolvastam ezt 

Máday arczából is: hanem hát ugy tettem, mintha elhinném szóval mindent 

kész voltam meg tenni az ügy érdekében: nehogy később avval vádoljon 

lelkiismeretem, hogy azon mult minden, mert elmulasztottam lámpást 

gyujtani az ördögnek magának is. Máday arra ösztönzött és buzdított, hogy 

írjam meg neki magán levélbe óhajtásaimat; mert ugymond becsüli bennem 

azt az önérzetet, hogy nem bizom a folyamodás mindig bizonytalan sikerében. 

Tehát megtettem kívánságát. Irtam neki egy hosszu levelet. Majd elolvashatod 

eredetiét, ha megszáll a szent lélek és fölkeresel ismét. Gyönyörű az idő; 

haladhatsz munkádban. Az ut ellen még a legfinnyásabb utazó sem 

panaszkodhatik. Olyan az most, mint deszka vagy mint az aszfalt burkolatu 

Hatvani utcza Pesten. Szánd rá magad! jöjj el! az isten is megáld. Legalább 

akkor fölmentesz attól, hogy utazásomról egy irgalmatlan hosszu levelet 

kelljen neked írnom, mely levélírása helyett – ha t. i. eljösz – munkámon 

lehetne dolgoznom, mely hazajöttöm óta folyvást pihen. Pedig még sok van 

belőle hátra!! 

Egészségem állandó. Szinte azt mondhatom, hogy jót tett az utazás. 

Nagyon örülök, hogy elmentem Lekehalmára.466 Láttam a Fazekas Jonathán 

almáját. Gyönyörű alma az barátom! sokkal szebb, mint azok voltak, melyeket 

Fazekas a törökszentmiklósi kiállításra hozott volt. Láttam a Barát alma fáját 

is. Mesésen meg volt rakva gyümölcscsel. Hogy mit mindent láttam nála? 

majd el mondom neked élőszóval. Mert biz isten! munkát adna mind azt 

levélben megírni.  

Sokat kellene a keszthelyi kertről is írnom: de, mint mondám, az isten is 

megáld téged, ha fölmentesz az írástól, s módot nyujtasz arra, hogy azt neked 

élőszóval mondhassam el. Szép gyümölcs példányokat is láthatsz még nálam, 

melyeket fáimról szedvén tanulmányozás végett zár alá rejtettem szobámban. 

Ha több példánnyal rendelkezném belőlök: örömest küldenék számodra is, 

mint küldöttem pl. a Madame Elisából, pedig csak 3 példányom volt belőle s 

mégis az egyiket neked, a másikat Gobóczynak küldöttem el s magamnak csak 

egyet tartottam meg, mely leírásom alapmintájául szolgált. Gobóczy is el volt 

                                                                                                                   

 
természete és irtása. Bp., 1876.; Adatok az alkoholizmus kérdésének ismertetéséhez. Bp., 1905. (Chernel 
Istvánnal) Madárvédelmi törekvések Magyarországon. Bp., 1911. Irodalom: FABRICIUS E. 1925; 
FODOR Á. 1935; KURUCZ Gy.  1988 
466 Lekehalma = Tiszaszentimre határában fekvő kunhalom, mely a többivel együtt a termékeny, 
löszös síkság észak-keleti részén emelkedik ki. Ilyen kisebb dombhátak és kunhalmok még 
Tiszaszentimre területén „Sorhát”, és „Kettős”, melyek környezetükből 4-5 m-re kiemelkedő 
dombok. (TÓTH A.  1988. 393–394. p.) 
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ragadtatva a Madame által (már t. i. a Madame Elisa által és nem valami élő 

Madame által!). No ezt ugyan el fogjuk ám terjeszteni annak rendi szerint!! 

Köszönöm a te kimeríthetetlen jóságodat, hogy részemre ingyen akarod 

küldeni a Daru almát, amit pénzért kértem. Csak aztán nekem is módomban 

lehetne, hogy küldeményed természetben adhatnám egyébb gyümölcs 

fajokban vissza! Majd tán rá segít egykor arra is a jó isten. Ha jössz: több napra 

jöjj! hogy egyszer valahára már istenesen kibeszélgethessük egymást! 

Szíves üdvözletem kedves családodnak! Isten minden áldása legyen 

veletek! Szívéből kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1876. október 14. D-42. számú levél 

„Mtur 1876 Oct 14.  

Kedves Barátom! 

 

Oct. 10-20ika közt ígértelek meglátogatni. Oct. 23kánál elébb nem 

mehetek, sőtt hogy teljes nyugodtsággal vagy 3 napig kibeszélhessem 

magamat vélled Nov. 1ső napjaiban kellene hozzád mennem. Ugyan is a’ 

magam és más ügyei annyira igénybe vesznek, hogy minden napra van 

kiszámított teendőm. Oct. 22-én egy nagy vadászatot rendezek - mint vadász 

elnök -, csak idegenek 80-an hivatalosak, leszünk hajtókkal kocsisokkal 250en, 

és ezeknek enni-inni adunk, erről és a’ vadászat sikerültére intézkedni – 

gondot ád. Buzát is mérek ki eladás miatt e’ héten, és vettetek, kocsim tűzre 

való fát hordnak, ha még át nem esek e’ bajokon, még ha hozzád elmennék, 

csak töviseken ülnék. Nem bánom, ha az ut romlik is, elmegyek hozzád 

okvetetlen kocsin.  

Tegnap küldtem Villási barátodnak és egy Szaniszló József Nyitra 

megyei öreg uri embernek gyümölcseimből mutatót postán, de biz ennek ára 

borsos, mert alig küldtem egy hellyre 25 díszpéldány gyümölcsöt 2 Ft 30 xr-ba 

került, pedig Villásinak szerettem vólna többet küldeni.  

A Császár és Liegel körték, ugy az arany Pármén már leértek nállam, 

pedig hüvös kamarába vannak. Gyümölcseim minden reggel meg nézem, 

deszkák vannak körül mint a’ bótos stelázija467 áttekinthető gyorsan, hogy 

mellyik romlik. Szépek 5 vagy 6 romlik naponta.  

A’ TSzt.Miklósi kiállításra - bár erőss szándékom vólt elmenni, semmi 

esetre sem mehettem el, különben saját ügyeimbe tetemes károm lett vólna. 

Gondolom, hogy Jurenák ur haragszik rám, csak 3 birs és 2 daru alma vólt 

                                              

 
467 Stelázi, stelázsi (német, bizalmas) = konyhában, kamrában polcos állvány. 
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kiállítva, összesen. Hát a’ TSzt.Miklósi kert Catalógját te állítád é össze? 

Villásinak írtam egy jó hosszu levelet, kérve, hogy tartsunk össze, észleljük, 

hogy illy szétszórt 3 hellyen – mint mi lakunk, különböző talajon is, miképpen 

fejlődnek, díszlenek ugyanazon faj gyümölcsök? Majd szóval többet. 

Légy nyugodt – megyek. Isten vélled 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 205 x 134 mm nagyságú lapra írta kétoldalas levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. október 23. D-43. számú levél 

 

„Mező Tur 1876 Oct 23.  

Kedves Barátom! 

 

Tegnap a’ nagy vadászatot becsüllettel végrehajtottam, elesett 159 nyul, 

így ezen nyűg leesett ez évbe lábamról és sok fapusztítót elpusztítottunk. 

Villási Pál barátunknak küldtem gyümölcseimből mutatót, gratulál 

talajomnak, hogy olly szép fejlődésü gyümölcsöket termett, írt hozzám egy 

meleg levelet, mellyben felkér, hogy legyünk per tu, szíves örömest, így talán 

meg van 3-munk közt a’ hármas szövetség. Küldtem Nyitrából az öreg 70 éves 

Szaniszló József urnak is gyümölcsöt, ő viszont küldött nékem a’ magáéból 14 

fajt, majd viszek belőllök hozzád. E hó 31én várhatsz. Óhajtanám, hogy nov 

7ig otthon tartózkodnál, mert megyek hozzád ’s lehet eső vagy más akadáj, 

tehát határozott időt nem írhatok. 

Nem is a’ magam kocsiján megyek, hanem egy igen derék ember, 

Mészáros Lajos ur kocsiján, kitül 30 vagy 40 forintot viszek részedre, 

különösen körte ójtványokért. 2 egész nap leszek nállad. Írd meg hogy van é 

még körte ójtványod? Nehogy a’ más kocsiját hiába fárasszam, mert ha nincs, 

magam kocsiján megyek. Számunkra az ójtványoknak erőssebb példányait 

hagyd meg. 

Majd szóval többet. Családomnak minden tagja egésséges, mellyhez 

hasonlót kívánva vagyok 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 205 x 134 mm nagyságú lapra írta kétoldalas levelét, amelynek 

2. oldalán található Bereczki Máté megjegyzése: „Itt is volt 3-tól 5-ig.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

* * * 
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1876. november 26. D-44. számú levél 

 

„Mtur 1876 Nov 26. 

 

Kedves Barátom! 

 

Csunya nyers hideg idő van, köddel kevés faggyal de annál nagyobb 

locspocscsal. Beszorított az idő; te bóldog ember vagy mert illyen kor 

munkádon annál jobb ízűen dolgozhatol, nem lévén másra figyelmed 

felvonva, de én szegény bóldogtalan, már olvasni sem tudok és szeretek, mert 

elősször: a’ szememet gyertyánál sérti a’ betű; 2ször mert gyomrom nem vesz 

be minden féle munkát, csak a’ természet tudományt szereti: Jól vagyok a’ 

természet tudományi társulat kiadványaival, ez dédelget. A gyümölcsészeti 

munkára óhajtoznék sőtt valóban epedek utánna, de orrom ettül fokhagymás, 

a’hol nincs, ott ne keress, de nagy hiány bennem, hogy nem tudok németül és 

francziául? Mit tehetek tehát ilyenkor okosabbat? Előveszem jó barátaimat, 

írok nekik. Tegnap Villási Pál barátomhoz írtam, és sógorához, tegnapelőtt 

kaptam tőlle 12 db szöllő tőkét, 6 fajban, ugyan azt kapta sógora Tatay468 

igazgató tanár ur Szarvasra, ugy látszik, hogy a’ küldött fajoknak már látta és 

ízlelte gyümölcsét, mert némelly vesszőn szöllő csokány469 is vólt, kár hogy 

szöllőstől nem küldte. Villási Barátommal ugy látszik, hogy a’ szöllészetről 

fogok tanulmányokat tehetni; mint vélled a’ gyümölcsészetről, ő a’ 

szöllészetre nézve kitűnő hejzetben van, ott van Badacsony - vagy is Bogyai 

valóba híres szöllő gyűjteménye, ha nem restelli a’ fáradságot, onnan sok 

becses anyagot és tapasztalást meríthet. Fel is hívtam már figyelmét néhány 

kitűnő külsejű általam látott szöllők tanulmányozására, sőtt némellyeknek 

általam tapasztalt malicziájuk470 további megfigyelésére. 

De már hozzád fordulok, ott létem alkalmával, bár rövid vólt az idő, a’ 

fácskák kiásásával eltelt, mégis apróbbra megnézhettem különösen faj fáidat, 

könyvtáradat csak részben, úgy a’ Sármezey ur és családja részéről tapasztalt 

szíves fogadás is jól esett, valamint a’ vélled való találkozás, ezek már 

                                              

 
468 Tatay István igazgató tanár, Szarvas - talán Tatay Sándor író nagyapja. Tatay István 
(Keszőhidegkút, Tolna vm. 1821. márc. 7. – Szentlőrinc, 1888. jún. 12.): tanár. Tanulmányait 
Sopronban végezte, majd Jénában, Halléban és Berlinben költészeti és nyelvészeti 
tanulmányokat folytatott. 1846-tól tanár Sopronban. Részt vett az 1848-as első egyetemes 
tanügyi kongresszuson. Az 1848-as szabadságharc lelkes támogatója és részvevője, emiatt a 
szabadságharc leverése után tanári állásától megfosztották. Az elnyomatás éveiben egy ideig 
Szarvason Petz Gyulánál húzódott meg. Innen 1850-ben Tiszaugra, majd Aradra menekült. 
1855-től taníthatott a szarvasi főgimnáziumban, ahol 1856-tól 1884-ig, nyugdíjazásáig igazgató 
is volt. Az iskolai önállóság, a tanügyi reform, a magyar nyelvű oktatás és a hazafias szellemű 
nevelőmunka harcosa. – Fő művei: Elemi fiú és leány tanulók szavaló és olvasó könyve (Pest, 1847); 
Grammatika…a neveléstannak szempontjaihoz szabva (1847); Protestáns gymnasiumaink és főtanodáink 
gyökeres átalakítása iránti javaslat (Sopron, 1848); Linguistikai jegyzetek a latin perfectum alakjairól 
(1857); A magyar nyelv hajlításáról (1859). – Irodalom:Tóth Lajos: Benka Gyula munkássága és a 
szarvasi nevelőképzés százéves története (Szarvas, 1964). Forrás: MAGYAR ÉLETRAJZI 2. kötet. 
469 csokány = kocsány 
470 Malicziája, malicia (lat) = rosszmájúság, csípős gúny, rosszindulat, rosszhiszeműség. Itt: a 
szőlő kellemetlen mellékíze. 
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elmosódtak, közönyösök lettek reám nézve, mi ennek oka? Mindjárt 

elmondom. Mélly benyomást tett reám a’ Vertán Endre ur és családjával való 

találkozás, ez az, a’ miért ti 2d rendüekké váltatok előttem. Ezen befolyást 

óhajtom én előtted ezen levelembe leírni, vajha képes volnék érzelmeimet 

kifejezni. Én Vertán Endre urat bóldog embernek látom és ítéllem. Istenem, 

milly kedves szerető nők környezik, gyermekei, ott van a’ kedves nő, 

bóldogságtól sugárzó arczával, ölében a’ kis unokával. De sajnállom, hogy 

nem láttam fiait, de hiszen azokat is a’ nők után ítéllem. Elmondhatja Vertán 

ur magáról: eleget tettem a’ természet követelményeinek, hagytam magam 

után virágzó családot gondoskodva azoknak jövőjökről, eleget tettem a’ 

tudománynak, eleget a’ hazának, vajmi kevés ember mondhatja el ezt 

magáról? Ez az igazi bóldogság, illy embernek még a’ halálra való gondolás is 

édes lehet. Megvallom, hogy elfogult ’s ügyetlen vóltam vélle szemközt, 

unalmas dolgokról beszélhettünk előtte, ments ki, de vacsora után jól esett 

nevetését hallanom, tiszteletre méltó lényét látnom, sajnállom, hogy teljes testi 

épségében nem találkoztam vélle. Fejezd ki név estéjén irántai nagy 

tiszteletemet üdvözletemet, ’s azon kívánságomat, hogy ha a’ sors némi 

részben mostoha lett iránta, pótolja ki azt kedves családja részére annál több 

örömeivel, ’s áldásaival. Néked pedig kedves Barátom /a’ ki minden estve 

elmégy jóbarátod ágyához, hogy annak szórakozást nyujts, csak annyit 

mondok, hogy most ismertelek meg jobban, de jól esik az nékem, hogy a’ 

szorossabb ismerettség csak neveli becsedet előttem?  

Ugy sejtettem, hogy a’ Vertán ur nagyobbik leánnya a’ Bossányi471 név 

említésekor kissé elpirult /:Sármezey ur vendége vólt azon fiatal ember:/, ha 

ugy van, szívemből kívánom, hogy vágya teljesüljön.  

A Sármezey urnak ígért szöllő vesszőket még nem szedtem le, kellett 

annak az érés, mihelyt fagy, lefogom szedni és egy hosszukás fa ferslógba 

pakolom, de addig nem küldöm el a’ vasuton, míg nem írsz. Kétegyházára 

vagy Orosházára küldjem é Prág József472 urhoz czímezve? Vagy kihez? 

Honnan alkalmilag elvihető vólna. Akarok vagy 600 vagy több vesszőt is 

küldeni, néked meg sugom, hogy szokásom szerint ingyen, de a’ vitelbért ott 

fizessék. Írj tehát erről, meg másról is mielőbb. Mészáros Lajos ur a’ tőlled vett 

fákkal meg van elégedve. 473 

A’ kertészettel ugy vagyok, mint a’ tormába esett féreg, mindig 

méjebben rágom be magamat. Most azon felfedezésre jutottam, hogy 

                                              

 
471 Bossányi, Sármezey Antal vendége. Feltételezhetően nagybossányi és kisprónai Bossányi 
Miklós bánhegyesi foldbirtokos és kincstári bérlő fiáról lehet szó. (Később, 1881-ben Bossányi 
Miklós Ilona leányát Sármezey Manó (1854–1901) csanádapácai földbirtokos jegyezte el. Fővárosi 
Lapok 1881. május 26. 691. p. Hymen rovat. 
472 Prag (Prág) József, Bereczki Máté és Dörgő Dániel orosházi ismerőse. Kereskedő. Az 
Orosházi Takarékpénztár felügyelő bizottságának tagja volt (1871–1879). 1880-ban a 
Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben közzétett levelében a filoxéra kártételeivel 
kapcsolatban említette, hogy Gyorokon (Arad vm.) szőlőbirtoka van. (Gyümölcsészeti és 
Konyhakertészeti Füzetek, 1. évf. 1880. 9. szám, 284–285. p.) 1881-ben „Orosházán nagy feltűnést 
keltett, az hogy Prág József kereskedő tegnapelőtt főbelőtte magát.” (Fővárosi Lapok, 1881. szept. 
18. 1255. p.) 
473 A dőlt betűvel szedett mondat a bekezdés mellett függőlegesen, a levél margójára volt írva.  
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kertemnek szikes része - hova körtefákat ültettem és ültetek, a’ 4ik láb alatt 

kissé omlós márga, eddig csak 3 láb méjre ásattam a’ gödröt, most már a’ 

márgáig muszály ásatni.  

A Hardenpont téli vajoncza körtéd éretlen vólt, de jó vólt ám a’ Nyitra 

megyéből kapott! Mész utánna, hogy valódi é? A’ körtéd, a’ pusztai sárga 

almát is kitűnőnek találtam, a’ Wellington még megvan, a’ sárga belle fleur jó 

nagy, de laza, hitvány ízű, elkell ejteni. 

Férjhez ment leányom egésségtelen, talán terhes lessz? A’ mult héten 

készítettem el néki házánál a’ dísz kertet, hiába vártam az Orczy Antal ur ígért 

tervét, bár az nem jött, magamnak kellett hozzá fohászkodva meg csinálnom. 

Leányom köszönetét fogadd az ajándékozott törpe almafákért.474 

Nőm ’s többi gyermekeim egésségesek. Tiszteletemet add át Sármezey 

urnak ’s családjának.  

Áldjon meg a’ jó Isten.  

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m.k.”  

 

[Dörgő Dániel 269 x 205 mm nagyságú félbehajtott lapra írta négyoldalas 

levelét. A levél érdekessége az, hogy az 1. és a 4. oldalhoz viszonyítva a 2. és 3. 

oldal fordított állásban íródott.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1876. november 30. B-47. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 30. 1876. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 26-ról irt kedves soraidra röviden csak annyit válaszolok, hogy 

leveled épen akkor kaptam meg, mikor Vertán Endréhez indultam már kocsin. 

Nála bontám föl s előtte olvastam föl leveled. Láttam, hogy jól esett neki, a mit 

róla írtál, mert mosolygott rajta: hanemhát meglepte eredeti felfogásod 

helyzetét illetőleg; mert azt mondta, hogy írjam meg, hogy te voltál az első a ki 

őt a boldog emberek sorába tartozónak véli. Ő is és családjának többi tagja is 

szívesen köszönik róluk való megemlékezésed. – Principalisom házánál pedig 

örökre kivívtad az egri nevet. Átadtam üdvözletedet.  

A szöllő vesszőket semmi esetre se küld Orosházára vagy Kétegyházára. 

Rettenetes út van most arra felé: hanem küld vasuton Aradra, „Tekintetes 

                                              

 
474 A dőlt betűvel szedett mondat a bekezdés mellett függőlegesen, a levél margójára volt írva.  
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Náray Imre475 ügyvéd úrhoz Sármezey Antal úr számára” czím alatt, honnan 

többször akad alkalmunk kihozatni a packot. (Náray Aradon a Három-fekete-

ló utczában, saját házában lakik.) Jegyezd meg, hogy az ilyen ojtóvessző vagy 

szöllő vessző beli szivesség szállítási díjja világ szerte a szivesség nyerőt s nem 

a szivesség tevőt szokta terhelni s azért isten és ember előtt mindig örömmel 

fogadott szivesség az. – 

Épen ma kezdettem bele az utolsó körte leirásba. Holnap remélem azt 

mondhatom már, hogy készen vagyok. Már most össze állítom az egészet egy 

csomóba kiigazítva az apró toll vagy nyomda hibákat s ugy viszem föl 

magammal Pestre Kenesseyhez. Tegyenek, ha akarnak valamit! ha nem 

tesznek, akkor valamely kiadóval értekezem előbb s aztán előfizetést nyitok; 

mert tudnom kell, hogy mennyi lesz a nyomtatási költség s mennyire kell 

szabnom egyegy példány díját, hogy a nyomtatási költség fedezve legyen. 

Aztán csak akkor fogok a munka kinyomtatásához, ha látom, hogy az 

előfizetők elegen vannak vagy lesznek. Nyereséget nem óhajtok, nem 

követelek.  

 

Áldjon meg a jó ég kedveseiddel együtt!  

 

Szívéből kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                              

 
475 Náray Imre, nárai (Pécs, 1818. május 18. – Arad, 1882. szeptember 12.) ügyvéd, homeopata 
orvos. Szülőhelyén végezte iskoláit és 1841-ben Aradon telepedett le, 1842-ben váltójegyző, 
majd tiszteletbeli megyei alügyész lett. 1848-ban megyei első alügyésznek választották. Arad 
ágyúztatása miatt őt bízták meg a megyei rabok Szent-Annára történő átszállításával. 1849-ben 
nemzetőr főhadnagy volt és Kossuth Hírlapjának levelezője; még azon évben az aradi 
vészbíróságnál, mint közvádló működött. A szabadságharcz után 1851-1853-ig Josefstadtban 
politikai fogoly volt; onnét kiszabadulva, 1858-ig rendőri felügyelet alatt állott és az ügyvédi 
gyakorlattól is megfosztották. Ily körülmények közt az orvosi tudományok tanulmányozására 
adta magát; a homeopáthiával rendszeresen foglalkozott és gyógyított is. Mint városi 
törvényhatósági képviselő, az aradi ügyvédi kamara és a lövészegylet elnöke, az országgyűlési 
függetlenségi párt alelnöke. Arad népszerű polgárai közé tartozott és az 1881-84. 
országgyűlésre képviselőnek is megválasztották. A lipcsei központi általános homeopata tudós 
társaság munkájáért oklevéllel tisztelte meg és tagjának választotta. Lásd SZINNYEI. Sármezey 
Antal (és Bereczki Máté) ismerőse, az 1870-es években az aradi Három-fekete-ló utcában lakott. 
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1876. december 24. D-45. számú levél  

 

„Mtur 1876 Dec 24. 

 

Kedves Barátom! 

 

Most kaptam meg az előfizetési felhívásodat 1 példányban ápr.ra 

kihordó hozott egy vevényt is, mellyet aláírtam, ’s küldtem a’ postára azon 

hitben, hogy több előfizetési fel hívást becsatolva küldessz, de meg jártam, 

mert a vevényre Pestről kaptam 56 frtot a’ catasteri igazgatóságtul a’ Turi Cat. 

bizottság napidijai lerovására. Én míg a’ lány a’ postán vólt előfizetési 

felhívásodra reájegyeztem, hogy Turon kiket fogok felszóllítani aláírásra? és 

különösen a’ környékünkbe lévő városokba kikhez fogok küldeni mint 

gyűjtőkhöz előfizetési felhívást? Ezek lennének. 

Bereznai István476 – Budapest, a’ nagy takarékpénztár jogtanácsosa 

Plavecz György477 ügyvéd – Szarvas 

Ts. Szabó János478 ref. pap – Körös Tarcsa 

Dr. Vörös József479 – Füzes Gyarmat 

N. tiszteletű Lehóczky480 plébános úr – Szent András 

Hellsinger Móricz úr – Gyalui puszta481 

id. Kerék Károly – Kisujszállás 

Horthy István482 – Kenderes 

Bohus Pál483 mérnök – Tisza Földvár 

Gyömréy Félix – Dévaványa 

 

                                              

 
476 Bereznai István, a mezőtúri nagy takarékpénztár jogtanácsosa, Budapest. 
477 Plavecz György ügyvéd, Szarvas. A Szarvasi Kákafoki Gáttársulat pénztárnoka volt 1874–
1875 körül. 1884-ben a M. kir. Pénzügyminisztérium Debrecen körzeti járási becslőbiztosa. 
478 Szabó János, református lelkész, Köröstarcsa. 
479 Vörös József, dr. – Füzesgyarmat.  
480 Lehóczky (Lehotkai) József (Békés, 1829. október 1. – Orosháza, 1899. március 11.) r. kat. 
plébános, egyházi író. – 1846-ban Nagyváradon kispap, majd az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcban aktívan részt vett, amikor belépett az I. honvéd vadászezred kötelékébe. Az 
1849. január 4-i kassai csata után Kiss Ernő honvéd tábornok (1799–1849) hadnaggyá léptette elő 
és áthelyezte a II. Székely Vadászezred állományába Kolozsvárra. A szabadságharc leverése 
után folytatta tanulmányait és Egerben lett kispap. 1852. október 15-én, Nagyváradon szentelték 
pappá. Káplán volt Szentjobbon (Bihar vm., Székelyhidi járás), Újszászon (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vm., Abonyi járás), és Nagyváradon. Plébános volt Bihácson (Bihar vm., Cséffai járás) (1860); 
Mezőkeresztesen (Bihar vm., Mezőkeresztesi járás) (1874); Békésszentandráson (Békés vm., 
Szarvasi járás) (1874.); és Orosházán 1879.szeptember 29-től. – „Fráter Jozefusz” néven cikkeket 
írt a „Magyar Állam”, a „Jó Pásztor” című folyóiratokba. 1896-ban Orosházán kiadták beszédeit 
„Fráter Jozefusz ünnepi és alkalmi beszédei” címmel, amelyet Bartha István gyüjtött össze és 
szerkesztett. – Szurovecz Vince békésszentandrási plébános közlése. 
481 Gyalupuszta, Szelevényhez tartozó puszta Jász-Nagykun-Szolnok vm., Tiszai alsó j.árásban, 
majd 1925-ben Kunszentmártonhoz csatolták. 
482 Horthy István (Ramocsaháza, Szabolcs vm. 1830. február 13. – Kenderes, Szolnok m. 1904. 
június 24.), földbirtokos. Kenderes. A Magyar Főrendiház tagja. 
483 Bohus Pál mérnök, Tiszaföldvár. Káka környékét mérte fel 1847 körül. 1850-ben a váltságra 
kerülő vezsenyi (Szolnok vm.) szőlőtáblákat ábrázolta. Pest Megyei Levéltár Kéziratos térképei 
XV. 6. (PMT) 71. A tiszaföldvári evangélikus templom 1860-ban az ő tervei szerint épült fel. 
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Ezen 10 gyűjtőnek szeretnék egy egy ajánló levél kíséretében 2, 2 

példányt küldeni nékem pedig kell 5, így küld nékem mielőbb 25 példány 

előfizetési felhívást. Hogy mi sikere lessz? nem tudom, vérmes reményem 

ezen pénzszűk világba nincs, de ez ügyedre meg kell tennünk annyit mennyit 

tudunk. 

Családom egésséges, leányom jobban van, de már meg én vagyok 

beteges a’ kólika elő elő vesz. 

Tisztelem Sármezey  urékat, s Vertán Endre urat. 

 

Isten vélled szerető barátom 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 203 x 134 mm nagyságú lapra írta levelét, amelynek 2. oldalára 

Bereczki Máté a következő megjegyzést írta: Dörgő Dani válasz 14/1 817”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. január 14. D-46. számú levél 

 „Mtur 1877. Január 14. 

 

Kedves Barátom! 

 

Nállam léted ólta alig vóltam kint a’ házból, legfeljebb a’ Casinóba 

mentem el, beteg vóltam, és még most sem vagyok a’ rendes állapotba, cólika 

gyötör, mellyből majd hogy bél gyulladás nem származott, majd a’ fejem fájt, 

féltem a szélhüdéstől, de miolta szigoru dietára fogtam magamat: bort nem 

inni, napjába egyszer enni, és azt is kimért portióban – vérem kevesbedett, így 

már jobban érzem magamat. Most meg kedéjemet nyomja le ezen idő; hogy 

nem tudok sem tanyára, sem kertembe menni a’ sár csakhogy nem uszó, 

kertemben Nov-ólta nem mehettem. Igy sem szöllő vesszőt, sem ójtó 

vesszőket részedre nem szedhette., Mihelyt felszikkad, vagy fagy azonnal 

megyek egy pár emberemmel azt teljesítni, de a szedésnél okvetetlen jelen kell 

lennem, mert ha jelen nem lehetnék nem is küldenék. Az ójtó vesszőket bármi 

hidegbe szedetem: nem lessz bajuk mert hernyózó vassal szedik, én pedig 

kesztyűs kézzel rakom egy kaskába. A’ szöllő vesszőket deszka ferslógba 

rakom, alkalmasint ugyanabba a’ Daru alma ójtó vesszőket ’s ha rendkívüli 

hideg nem lessz Vertán Endre ur részére almákat is. Még van 1700 darab, 

különösen jól álnak, és a pogácsa kezd kitűnő lenni. Mihelyt Turon a’ vasutra 

feltehetem, ugy téged mint Aradon Náray urat tudósítani fogom. 

Tegnap a Casinóba egy ismerősöm mondá, hogy egy hóld földet 

megfordíttatott, gyümölcsfával akarja beültetni. Van é még eladó ójtványod? 

ollyan mellyet már nem szeretnél kertedbe látni, mint például a’ tulnőtt 

almafáid? azt hiszem, kellene vagy 50 vagy 60 fa, fele körte, a’ többi alma és 
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kajszi? Igy gondolkozom: meg írod hogy van, és mennyi? ugy az árát is, én 

azonnal válaszolok reá, hogy ennyi és milyenre van szükségünk, te akkor 

kiásatnád és valami pakoló gyékénybe bekötve pinczébe tennéd, ’s alkalmilag 

midőn a’ szöllő vesszőért küldenétek Aradra el-elvinnék. Erről tudósíts, mert 

ha nem kaphatok, alkalmasint Vedrődre Forstingerhez kell rendelést tennem. 

Egy másik barátomnak meg 50 db ójtott szilva fa kellett vólna, írtam e’ 

végett Glocker urhoz, de nincs neki csak nehány gyenge, elette a gyökerét 

valami csimmaz /:philoxera?? :/ valami 1500 ójtványának, így már ha lenne is 

ott eladó, sem hozatnám. Mondja Glocker, hogy meg szeretne látogatni ez év 

fojtán, jó volna ha vélle mennék? e’ bizony meg eshetik.  

Előfizetési felhívásod ügyében meg tettem a’ mi tőllem kitelt, de biz a’ 

részvétlenség, a’ mint előre sejtém igen nagy, még eddig Turon csak 10 

előfizetőt kaptam, a’ 30 Ft ’sebembe484 van, többre itt Turon alig van 

reményem, hanem a közeli városokba – a’ hol csak a gyümölcsészetet szerető 

jó ismerősöm van, mindenüvé küldtem előfizetési felhívást, levelem kisérete 

mellett, még Pestre is, az első nagy takarékpénztárhoz, egy jogi tanácsos 

Bereznay urhoz, a’ ki házamnál szokott szálni, az ott lévő régi hivatalnokok 

többnyire idősb emberek, jól meg szedve magokat többnyire kertel bírnak, 

hiszem hogy többen előfizetnek, valamint Kisujszállásról is. Bizony sajnálatos 

egy körülmény illy részvétlenséggel találkozni. Azt hittem, hogy csak tehetek 

ez ügyben annyit, mint a’ Minisztérium igéri? és ihol ni? meg feneklett a 

hajóm. Csak másutt jobban menne? 

Én az előfizetési pénzeket mind addig nállam tartom, míg nem írod, 

hogy küldhetem. Ha szaporodik – tudatom vélled. Ird meg, hogy hányan 

fizettek már elő? Jaj, de félek azon eshetőségtől, hogy részvétlenség fojtán meg 

nem jelenik a’ munka. 

Vágyok hozzátok, különösen Vertán Endre urhoz, ha élek elmegyek jó 

utba, szeretném magamat társaságodban Vertán urral kibeszélgetni, mert 

tudhatod, hogy az első találkozáskor tartózkodó vóltam. Csudálkozik, hogy 

én őt boldog embernek tartom. Mond meg néki hogy a’ családi boldogságán 

kívül több ok is van ezen mondásom igazolására, nevezetesen miből áll az 

ember? Egy mesterségesen complicált – de annyival romlandó testből, mellyet 

az emberi nevezetre csak az ész értelme, ’s a’ szív nemes érzelme tesz méltóvá, 

e pedig meg van. Bár hiányzik a’ testből több alanti tulajdon. Elégedjen meg a’ 

jelen helyzettel, hát ha ellenkezőleg történt vólna? Látod Barátom illyen 

bolondos ember vagyok én, még tanítni vagy is vígasztalni akarok egy Vertán 

Endrét. Miért? Mert tisztelem, és téged, mint jó barátját szeretlek. 

Isten vélled szerető barátom 

Dörgő Dániel m. k.” 

 

[Dörgő Dániel 270 x 202 mm nagyságú, félbehajtott két lapos levelének külső 

felén szerepel a címzés: „Tekintetes Bereczki Máté urnak Mező Kovácsháza /: 

                                              

 
484 zsebemben 
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Csanád megye :/. A borítékon található Bereczki Máté megjegyzése: „Dörgő 

Dani válasz mindkét levélre 30/1 877”.]  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

* * * 

 

1877. január 14. B-48. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 14. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

A kívánt „Előfizetési fölhívás”485 példányokat, mihelyt Dec. 24-ről kelt 

leveled megkaptam, azonnal utnak indítottam hozzád. Később egy levelezési 

lapon arra kértelek, hogy lennél oly szíves, s küldenél nekem egy csomó Daru 

alma ojtóvesszőt, mert, mióta a Daru alma teljes leírása a „Wiener Obst- und 

Gartenzeitung” ban megjelent, többen kértek tőlem arról vesszőt. Én azonban 

a próbafáról nem küldhetek, mert az nálam, a mult évben csak két vesszőt 

hajtott, mely ojtóvesszőül alkalmas lehetne. E két vesszőn kívül nincs nálam 

több, mert ojtványaim a faiskolában, a megelőző évek szárazsága folytán mind 

el pusztultak. A megrendeléseknek tehát csak ugy tehetek eleget, ha 

szívességedből vesszőt kaphatok. Alkalmasint nem kaptad meg levelezési 

lapom. Különben az elmult hetek enyhe napjaiban, alig hiszem, hogy ki ne 

mentél volna kertedbe s ne vágtál volna vesszőt a Daru almáról számomra. 

Már 14 csomag vesszőt expediáltam el ekkoráig! Aztán az a rohamos 

Levelezés! – – – Naponta 6 – 7. néha 10 levelet is visznek tőlem a postára. 

Képzelheted, hogy mennyire be vagyok most fogva!! 

Lassankint érkeznek az előfizetések s nagy örömömre olyanoktól, a 

kiknek nevét sem hallottam ekkoráig. 

Talán, talán?! – – – –  

Bizony mondom, sokért nem adnám, ha munkám a nélkül jelenhetnék 

meg, hogy a kegyosztogatók segélyét kellene igénybe vennem vagy legalább 

náluk a segélyért kunyorálnom! 

A fiu indul a postára. Be kell végeznem a levelet! Majd a nyáron élő 

szóval mondom el a többit. 

Most még csak kutyafuttában lehet leveleznem. 

Áldjon meg a kegyes ég kedves családoddal együtt! Szívéből kívánja 

Szerető barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

                                              

 
485 A levél oldalán hosszanti irányban ceruzával írva: „lásd Bereczki levelei V-ik kötet utolján” 
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1877. január 29. D-47. számú levél 

 

„Mtur 1877 Január 29. 

 

Kedves Barátom! 

 

Irtam én részedre a mult hetekben egy levelet, mellyben a’ nagy sárról, 

ezáltal kertemnek hozzá nem férhetőségéről, továbbá ugy a nállam történt 

előfizetésekről vólt szó, mint azon kérdésről, hogy fizetnek elő, nállam tán 

lessz vagy 12tő, hát nállad hány jelentkezett? hogy meg kaptad é levelemet 

nem tudom, de meg írd.  

A’ Daru alma gajjak itt vannak, tegnap előtt egy enyhe dél után szigoru 

felügyeletem alatt szedettem, sajnálom hogy a’ már másoknak küldött vesszők 

közé nem tehettél közzüllök, mert hiszen mi pomológusok, ollyan 

természettel bírunk a’ hernyó lepke, melly szereti a’ fát megtámadni, mi pedig 

olly vagy nagyobb mértékben terjeszteni. A’ szöllő vesszők le vannak szedve, 

pinczébe rakva. Rövid időn talán holnap pakolom legalább vagy 50 almával 

Vertán Endre ur részére, ha feladom a’ vasutra, ugy Aradon az ügyvéd urat, 

mint téged tudósítalak. A következő fajokból állíts össze nékem ójtó vesszőket 

és tedd el hellyére, csak akkor küld mikor ójtani kell, a’ mult nyáron alvó 

szemre tett ójtások közzül kevés fogta meg így ezeket is pótolni kell, ha a’ 

kívántból nincs majd lesz máskor, tehát 

 [Körték]   [Almák]   Szilvák 
 

Van Geert Csikos Beaufin Royer kajszin szilvája 

Berkman Cellini  Piros császár szilva 

Dilly Őszi sárga Manzi korai 

Oudinot Lébel Gondin 

Oswego Tournay arany  Procoureaur 

Berry herczegnő Multhaupt ran. Mas császár szilva 

Millet Gr. Szécseni I. Cochet szilvája  

Szép Julia Wagener Angeline Burdett  

Jodoignei berg[amot]. Uj angol galambka Earli favorit  

Csíkos császár Rózsa-peppin Fehér császárnő szilva  

Aranyos császár Gesdonki Luise Brutte  

Mázas császár /:Dojenne 
Gris:/ 

Bismarck Donissen rothe  

Dojenne Comice Champagnei Walesi herczeg 

Colmár Aremberg St. Sauver Calvill Löveni szép 

Birskörte a kihuzottak meg fogták  

15 14 14 
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Toldalékul 

Juliusi színes 

Korai sárga 

Zöld Magdolna 

Brandywine 

Andreas Desportes 

Des Canourges 

Delices des Cacaudières 

Fondante de Bihorel 

 

Tiszteletemet fejezd ki ugy Sármezey uréknál, mint különösen Vertán 

Endre urnál, családomnak most semmi baja, én is egésségre fordultam, most 

sietek, máskor többet.  

Szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m. k.” 

 

[Dörgő Dániel két 209 x 162 mm nagyságú lapra írta levelet, amelyet most 

félbehajtás nélkül használt.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. január 30. B-49. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 30. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Te is beteg voltál, a mint leveledből látom; én is beteg voltam; azaz hogy 

nem volt betegség az enyém. De mégis fölért egy tisztességes betegséggel. A 

jobb szemem pillája gyuladásba jött. 10 napnál tovább kötve kellett ezen szememet 

tartani. A balszememmel pedig közelre nem látok jól. Összefolytak a betűk előttem. 

Képzelheted, hogy betűrágó létemre, mily keservesen esett nekem e baj! Hány 

embernek kellett még ily állapotomban is írnom?! Most legujabban ismét hűlés 

következtében fogfájás, arccsont fájás gyötrött486 ugy annyira, hogy szinte 

desperáltam.487  

                                              

 
486 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 62. p.  
487 Desperált (latin) = kétségbeesett, reményvesztett, elkeseredett (ember).  
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Kegyetlen hideg víz curára fogtam magamat. Addig dörzsöltem hideg vízzel 

arczom nyakam, mellem, a míg a fáradság miatt kezeim önkényt aláhullottak.488 Ez 

segített rajtam. Két leveledre is adósod lévén válasszal már most oly 

helyzetben vagyok, hogy válaszolhatok azokra is.  

Ojtványt keresnél tehát ujólag nálam? Alma és körte, a mint láthattad is, 

van elegendő: de egyébb féle ojtványom nincs. Arról sem lehet szó; hogy 

valakinek vasutra szállíthatnék ojtványt s igy szándékod kivitelében nem 

lehetek szolgálatodra. Ha biztos lehetnék a felől, hogy alkalom jő tőletek 

hozzám: akkor körte és alma szükségleteteket kiásatnám eleve s ha azonnal 

tavasz kinyiltával nem is lenne jó út, később bizonyára jó út is verődnék. Az 

idejében kiásott és levermelt fa nem hajt ki oly hamar, mint az álló helyökön 

maradt fák. Az ültetés pedig minél későbben történik tavasszal, annál 

biztosabb föltéve, hogy a vizet nem sajnáljuk az uj ültetéstől. Vagy 10 – 15 

darab kitűnő szilva ojtványt is megtarthatnék ez esetben számotokra. – 

Hogy állunk az előfizetők dolgában? Trefort489 minister aláírásával már 

megkaptam az okmányt, melyben 100 példányt biztosítanak a kórmány 

részéről s akkor fizetik ki, ha a kész munka 100 példányát valóban át is adtam 

nekik. Ez volna tehát 100 példány! Ezen fölül többnyire idegen, előttem 

teljesen ismeretlen emberektől kaptam előfizetési pénzt 25 példányra. Olyan 

őszinte gyümölcsészet kedvelő ismerősim tudósításából, a milyen te is vagy, – 

reménységem lehet még 100 vagy 150 példányra kapni előfizetőket s aztán 

quitte!490 – 300 előfizetőnél többre teljes lehetetlen a mostani viszonyok közt 

számítanunk. Talán, talán arra is rászánom magamat, hogy véletlen 

szükségeimre megkuporgatott pénzemből hozzam meg az áldozatot hazai 

gyümölcsészetünknek s így aztán majd csak megjelenhetik munkám mégis 

valahogy. Bizony, keservesen! fájdalom! hanem hát nincs mit várni jobb 

időket. Öregszem, a lelkesedést bennem is kiolthatja maholnap a korral járó 

                                              

 
488 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a.62. p.  
489 Trefort Ágoston (Homonna, 1817. február 7. – Bp. 1888. augusztus 22.) , politikus, publicista, 
kultuszminiszter. – Gróf Batthyány Ervin politikus nagyapja. Az MTA tagja, majd elnöke (1885–
1888). Arany János Szoborbizottságának, Széchenyi Bizottságának (1885–1888) és a 
Nemzetgazdasági Bizottságnak (1886–1888) elnöke. A Pesti Művészeti Egylet alapító elnöke. 
Békés vármegyében, Csabacsűdön volt földbirtoka. 1837–1839-ben Budán az udvari kamara 
tisztviselője. 1843–1844-ben Zólyom város országgyűlési követe. Az 1840-es években a Pesti 
Hírlap munkatársa, a reformellenzék centrista szárnyához tartozott. Az 1848-i forradalom 
győzelme után, áprilistól szeptemberig földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
államtitkára. 1848 őszén, a szabadságharc kitörésekor báró Eötvös Józseffel külföldre ment, 
hazatérése (1850) után visszavonultan élt csabacsűdi birtokán. 1861-ben Békés vármegye 
alispánja, 1861-ben és 1865-től a gyomai választókerület országgyűlési képviselője, a Deák-párt 
befolyásos tagjaként támogatta a kiegyezést. 1872. szeptember 6-tól haláláig vallás- és 
közoktatásügyi, 1876. augusztus 21-től 1878. december 5. között egyidejűleg földművelés-, ipar- 
és kereskedelemügyi miniszter. Családjának pénzzavara miatt temetésének költségeit a magyar 
állam fedezte. Kultuszminisztersége idején hozott intézkedései jelentősen hozzájárultak a 
magyar oktatásügy fejlődéséhez; többek között nevéhez fűződik a középiskolai reform, az elemi 
iskolákban a magyar nyelv kötelező tantárggyá tétele, a budapesti egyetem és műegyetem 
nagyszabású építkezéseinek megindítása, a kolozsvári egyetem fejlesztése, a budapesti 
zeneakadémia és a budapesti országos rabbiképző intézet megalapítása. A „Politikai Hetilap” 
megalapítója (báró Eötvös Józseffel, 1863-ban).  
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szenvedés, betegségek, bajok, melyekre ezentúl biztosan számíthatok. Ha pedig egyszer 

én elhallgattam; megint feledésbe száll minden a nagy közönség előtt, a mit hazai 

gyümölcsészetünk érdekében eddig alkottam ottan tollammal.491 Pedig azt az ártatlan 

örömet csak mégis megakarnám érni, hogy én voltam, a ki hazai 

gyümölcsészetünket bölcsőjéből kiemeltem.492 Nem fogok többé tehát senkinél sem 

kunyerálni, hanem, ha összesen 300 példányra előfizetést kaptam, a negyedik 

száz példányra magam leszek az előfizető csakhogy sajtó alul kikerülve 

láthassam munkámat.  

A kívánt ojtóvesszőket számodra megszedendem s annak idejében 

elküldendem: hanem a „Birs körtét” nem is ismerem. Hol olvastál róla? Ki 

ajánlotta azt? A Doyenne du Comice és Doyenné gris, még nem termettek 

nálam s igy valódiságuk még nincs tudva előttem, hanem azért vesszőt mégis 

küldhetek neked róluk. A listádban előforduló minden egyébb fajról 

biztosíthatlak vesszőkről és arról is, hogy valódiakat kapsz bennök. 

Köszönet a Daru alma vesszőkért! 

Kérlek, ha még el nem indítottad, ne küldj a szöllő vesszőkkel almát is. 

Tönkre mennének ezek bizonyosan! Fagyban hasztalan küldünk gyümölcsöt 

bárhová. Különben is szegény Endre493  barátom arról panaszkodik, hogy nem 

tesz már jót neki a nyers gyümölcs evés. Inkább, – ha t. i. maradna még addig, 

– tavasz kinyiltával küldj nehányat postán az én költségemre. Akkor tudom, 

hogy nem fagy el az uton a szállitmány. Most bizonyára mind megfagyna.  

A szőllő vesszők küldésével sincs mit sietned. Jobb helyen van az ott 

nálad, mint lenne az uton és addig, a míg nagy sokára kezeinkhez 

juthatnának.  

Olvastad a Földmívelési érdekeink”-ben közölt válaszom a hozzám 

intézett „nyilt kérdések”-re? Hát a Gazd. lapokban494 legujabban megjelent 

czikkem arról, hogy jók e ojtóvesszőknek a faiskolai ojtványok vesszei? 

 

                                                                                                                   

 
490 quitte (francia) = tartozását megfizette, vége, „bevégeztetett” értelemben „(kvitt/ek 
vagyunk”). 
491 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 62–63. p.  
492 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 63. p.  
493 Endre barátom = Vertán Endre 
494 Gazdasági Lapok,  hetilap. A Magyar Gazdasági Egyesület közlönye. Hosszú fennállása során más 
egyesületek hivatalos lapjaként is szerepelt. Ezt a tényt váltakozó alcímei is tükrözik. Így: 1870-
es és 1880-as évek: A Magyar Gazdasági Egyesület közlönye, a Nemzetgazdasági Egyesület hivatalos 
lapja, 1890-es évek: Mezőgazdasági képes hetilap, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, a Magyar 
Gazdák Társasköre, a Csanád-megyei Gazdasági Egyesület és a Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyei Gazdasági 
Egyesület hivatalos közlönye, 1920-as évek: Mezőgazdasági és Közgazdasági hetilap, az Országos 
Többtermelési Liga hivatalos közlönye. Pest, majd Budapest, 1849—1880, 1882—1924, hetenként. 
Szerkesztették 1849—1850: Korizmics László, 1851—1880: Morócz István (Korizmics László 
vezérlete mellett), 1882—1883: Dapsy László, 1884: Máday Izidor, 1884—1889: Ordódy Lajos, 
1889—1891: Szemere Huba és Baranyai István, 1892—1908: Ordódy Lajos, Ordódy Vilmos és 
Igali Szvetozár majd ez utóbbi helyett Nagy Rezső, 1909—1914: Ordódy László és Buzzi F Géza, 
1915—1916: Ordódy László és Fehér Zoltán, 1917—1919: Mailáth László és Fehér Zoltán, 1920—
1922: Mailáth László és Kovács József, 1922—1924: Karácsony Gyula, 1924: Gallowich Jenő. 
1881-ben a Magyar Föld-del egyesült mint Gazdasági Lapok és Magyar Föld. Társlapjai: 
Egyesületi Közlemények (56. tétel), Állattenyésztési és Tejgazdasági Lapok. TURÁNYI K. 1958. 
39. p. 
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Áldjon meg a jó ég kedveseiddel együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. február 14-15. D-48. számú levél 

 

„Mezőtur 1877 Febr 14.-15. 

 

Kedves Barátom! 

 

Rutul felsültem – a szöllővesszőkkel, melyeket Sármezey urékhoz 

szándékoztam küldeni. A’ mult hetekbe szedettem jelenlétemben 4 fajból vagy 

800 szálat, ’s haza hozatva egy nedves pincze gádorba tetettem, onnan egy 

esős időbe felhozatva szobámba felhozatva tisztogatni kezdettem sarju és 

száraz részeitől, hogy ferslógba könnyebben bepakolhassam, egyszer nézem a’ 

szemét, hát hibás, csak a tőkéhez közelebb eső nehány szem érett és zöld, 

különösen az Arramont és piros szilva szöllő hibásabb, mint a’ Halhójag és 

Romoja, denique495 beláttam, hogy illy hitvány rövid hibás vesszőket 

bepakolni, vasuton Aradra küldeni, és onnan szekéren haza vitetni nem 

érdemes, két fajt kidobattam a’ tűzrevalóhoz. A’ hibát előre fel fedezhettem 

vólna még mikor nállatok vóltam, ha kellő figyelmet és gondolatot fordítottam 

vólna reá. Csemege szöllő fajom a’ mint Májusba irám legjobban elfagyott, 

mert a’ víztől leg távolabb fekszik, mert fordított földbe 3 évvel ez előtt 

ültetve, leg bujábban nőlt, és mert ott csak gyenge kis fák lévén, nem 

óltalmazták a’ fagytól, a’ fagy után a’ megfagyott vesszők aljaiból vagy 

szemeiből hajtott sok vesszőt, de hisz az nem érett jól meg így a’ November 

20dika körüli első fagy azt meg vakítá, meg se gondoltam vólna, mert e’ télen 

10 foknál hidegebb idő nem vólt, sem ólmos idő. Most abba a’ kellemetlen 

hejzetbe jutottam ujra hogy szavamat benem válthattam, sajnállom, sőtt 

nagyon szégyenlem, de már nem tudok segítni rajta, szedtem ugyan össze 

vagy 300 szálat a Halhójag és Romojából, de csak 16 – 20 czol hosszak, és még 

hibások is lehetnek, mert ugy jártam el hogy fellyől elkezdtem a’ szemeket 

vájkálni addig, míg eleven szemet nem vájtam el, nem alól osztán elvágtam, 

de biz azok olly nyomorultan néztek ki, hogy félek a’ nevettségessé lételtől, de 

azért ha nagyon kell, és te jóvá hagyod, elküldhetem postán is, mert az már 

nem nagy pak. Ments ki Sármezey uréknál, ’s add át tiszteletemet ’s 

jókívánságaimat.  

Vertán Endre ur részére okvetetlen küldök gyümölcsöt, gyönyörűen 

kitelelt almáim vannak, feleségem eladott már darabszámra 900-zat, százával, 

                                              

 
495 Denique (latin) = egyszóval  
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még van 600 almánk, most már a’ pogácsa alma felülkerekedett a’ Daru almán 

szépségre és kezd jó is lenni, elvesztette fanyarságát, leves, kemény hussal bír, 

némellyik belül is piros, még van nehány Calvil almám és az aprajából vagy 

50 darab, mihelyt enyhe idő áll be azonnal küldöm az almákat. 

Vertán Endre urat kedves családjával együtt tisztelem. Kívánok neki 

bölcs türelmet, ’s lelki szemének, ’s gondolatainak enyhe napfényt.  

Levelednek azon tétele, hogy az előfizetők lassan gyűlnek, elszomorított, 

ha jelenleg adós nem vólnék, a’ kiadási költségekhez hozzá járulnék, mert 

ezen ügyet én nem csak tiednek, de enyémnek is tartom, pénzem jelenleg 

nincs, kölcsön venni nem szeretek. A’ mult évi jövedelmem teljesen 

kitisztázott vólna az 1874ik év terhétől, sőtt maradt vólna pénzem is, de közbe 

jött leányom kiházasítása.  

Itt Turon 12 előfizetőt kaptam rajtam kívül, a 36 Frt nállam van, még 

reménylek 2 pusztai uri embert és 2 polgári Casinót megnyerhetni, de ez még 

bizonytalan, a pénzt csak akkor küldöm el, midőn megírod, hogy küldhetem. 

Hogy ha a’ munka netalán meg nem jelenne, a’ pénzt az előfizetőknek vissza 

adhassam. Én azon szándékodat, hogy ha elég előfizető nem jelentkezne 100 

példányra áldozatot hozol, nem látom rossznak /bár rizikónak vagy is 

veszteségnek ki tenni tégedet, féltelek/, sok előfizetőt meg csaltak már részint 

hitvány munkával, részint pénzük oda vesztével, így az előfizetők – kik téged 

nem ismernek – óvatosak, de hiszem, hogy ha a’ munka megjelenik, ’s azt a’ 

lapok ismertetni fogják ujra, elfog kelni a’ felesleg nyomatott példány.  

Leveledből némi csüggetegséget olvastam ki életpájádul kitűzött 

állásodra vonatkozólag. Kedves Barátom! azon positiót, amit most elfoglalva 

tartasz – jó katonaként halálig nem szabad feladni. Ha Mózesként az ígéret 

földébe magad be nem juthattál is, bátorítson azon gondolat, hogy néped 

előbb utóbb eléri és foglalja a’ Kánaánt. Kérlek tehát munkálkodj, még ha 

munkád első kötete jelenleg meg nem jelenhetne és reményljünk, tán ha jobb 

idő lesz. Készítsd a 2dik kötethez az anyagot, különösen a’ már leírt 

csontáros496 gyümölcs fajok leírását igazgasd ki és rendezd, lásd sok embernek 

ahhoz nagyobb passiója van, mert sok pénzt ád ám a’ kajszi, és díszlik és 

terem is, ha elnem fagy. Én mostanában arra a gondolatra jöttem, hogy a 

kajszin baraczkot kellene a sík alföldön vasutak mellett a’ puha vegyületű 

földekbe leg nagyobb mértékben elszaporítani, de csak a’ magyar fajt, melly 

piros, nagyszemű, kemény –  így vitelképes, a’ fagy iránt kissé érzéketlenebb 

a’ külföldieknél. 

Elfelejtettem a nállad létem alatt a’ Daru alma leírását elolvasni, ha vólna 

idő reá, jó vólna elküldeni, hogy észrevételeimet meg tegyem reá. Leg 

közelebb Turon az Jász Nagy Kun Szólnok megyei főjegyzővel jöttem össze, ő 

Halas497 városi birtokos, születés, pomológnak tartja magát, mondja, hogy 

azon faj Halason is el van terjedve, tehát homokon, de ott népileg Leány 

                                              

 
496 csontáros = csonthéjas termésű. Vagyis a legbelső magházfalrész csontkemény burokká 
(csontár) alakul; ez zárja magába a magot. 
497 Halas - Kiskunhalas 
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csecsűnek hívják, láttam is e’ név alatt Halasról kiállítva a’ Bécsi kiállításon. 

Azt is mondja, hogy neki Encz F. mondá, hogy a’ Leány csecsű – tehát Daru 

alma – nem más mint a’ Magyar Rozmarin?? Láss utána. Hozzá adom még én, 

hogy a’ TSzt Miklósi kiállításon Kecskemétről Douse Hawley név alatt vólt 

kiállítva, mellyről Glocker mondja catalogjába, hogy értékes Amerikai alma. A 

Kecskeméti küldötteknek ollyan vasárnapi szemök vólt, hogy észre nem 

vették TSzt Miklóson az én Daru almám és az ő Douse Hawley név alatt 

kiállított almájok aonosságát,  egy fajúságát. Tehát ezen észre vételekből a’ mit 

jónak látsz, a Daru alma leírásába sződd be.  

A nemes Colmár körtének sok hason nevét mellékeld, talán egy 

körtének nevében sincs annyi zavar. Hardenport Colmár, Regentin, Angerson, 

Colmár Preuls vagy Précils498 s.a.t. Engem kétségbe ejt, pedig a Catalógokból 

ugy okoskodtam ki, hogy talán egygy és ugyan az. Ezen faj ugyan gyenge 

hosszu kuszált növésénél fogva a’ nép közt soha sem terjedhet el, de azért 

urnak meg járja. Tudod a körte fák közt mellyiket teszem jelenleg vagy is 

eddigi tapasztalatom után az első helyre, a’ Liegel vajonczát, ebbe semmi 

Maliciát sem fedeztem még fel. Ezen fajnak elterjedésének nagy jövőt jósolok, 

ezt szaporítsd és dicsérd meg leirásodba istenesen.  

Itt most tél van, bokáig érő hó esett, hideg de napfényes idő van, apró 

fáimnak fele része nincs bekötve a’ nyulak ellen, így féltem őket, de nem a’ 

nyulakat ám! Küldöm a kocsist a’ kertbe, megnézni, csinált-é a’ mult éjjel 

nyomot a nyúl? Az idén nagyon félek a’ hernyótól, sok alma fán még sok levél 

van, és közte ott meg huzva magát a’ hernyó fészek, felnem fedezhető, pedig a 

hernyó pusztítás 2 évi gyümölcs termést semmivé tehet enyhe meleg időben, 

midőn az ágak duzzadni fognak, elhull ugyan a’ levél, de már akkor a’ hernyó 

fiuk a’ végrügyet elfoglalják. A mult évben termett alma fáim ugy néznek ki, 

mint egy kocza disznó, midőn 9 malaczot felnevelt, szinte betegek. 2 szekér 

gajjat lehányatok róllok, és kérgeiket megvakartattam. Fedés ólta a kertembe 

25 napszámot használtam fel, még kell rá 10 nyitás előtt.  

A’ mult levelembe ugyan sok vesszőt kértem tőlled, fajfának, kérlek 

szedd össze és ójtó vessző tartó ládádba tedd be, csak akkor küld el, midőn az 

ójtás ideje eljön, ujra kérek hozzá 6 vagy 9 legkorábban érő körte fajt, egy faj 

fára valót, fő tekintet; minél korábban érjen, kicsi vagy 3ad rendű é? nem jön 

tekintetbe. Ezt azért teszem, mert majd minden évbe interpellálnak iskolás 

gyermekeim. „Édes Atyám, már a’ piaczon árulnak körtét! Hát a’ miénk érik-

é?” Ollyan fajt ne küldj, mellynek érése augusztusra átmegy. Ha van nállad 

bár még nem termett, de korainak állított faj, küldj abból is leg alább tanulunk. 

A’ Korai sárga körtét és Juliusi színest, ugy a Zöld és Csíkos Magdolnát 

küldheted mert a’ nincs nállam meg. Ellenben meg van már tőlled a’ korai 

becsesebb fajok mint Juliusi Esperes, Giffárd, Nyári Esperes, Vilmos, Ananász 

courtray, Kis szegfű, Madame Treyve, Kálmán, de már ezek nagyobb része 

nem korai, talán a’ fentebbi 4 fajt egészítsd ki 9re, és nem elég az hogy hozzá 

                                              

 
498 Colmar Preul és Colmar Precel a Nemes kolmár körte (Passe Colmar) szinonimája. 
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teszed a’ többi gajjakhoz, de a’ jegyfákra reá írd, hogy korai, hogy eggyüvé 

vagyis egy faj fára tehessem őket.  

Bizony Kedves Barátom, már az én testi szervezetembe is kezd több több 

hiba felmerülni, mivel bár egésséges vagyok is, de minden hónapba húgy kő 

bántalmakba szenvedek, november ólta 3 húgykő jön ki belőllem, lazán össze 

álló homokhoz hasonló, egyszer olly nagy lesz, hogy nem jöhet ki, azzal 

kampecz. Gondolkodok is már végrendeletemről, hiába illyen az élet, 

rezignálni499 kell. Csak a’ vigasztal, hogy nőm egészséges, így ő – mint a’ jó 

kotló, össze tartja és felneveli apró gyermekeimet. Vőm pedig – Bodolay 

László,  ki mívelt jó ember – irányt adhat gyermekeim nevelésének, ’s 

védelmet nőmnek. 

Fáim metszését és gajj szálítását pedig egy szegény sorsú átsra bízom, 

kit már nehány év óta meg lehetősen betanítottam, és fojtonosan tanítok, 

nehogy fáim halálom után csak hamar elnyomorodjanak. Ezen ember a’ bort 

nagyon szereti, egy akó borért végre hajtja a’ manipulátiót évente, mit a 

levágott gajj is fedez, gyümölcs szedésre is szoktam használni, ezért meg 

gyümölcsöt kap. 

Családomnak minden tagja egésséges, férjhez ment leányom 

életveszélybe forgott 5 hónapos gyermeke – vagy is terhe meghalt nálla, de 

ezen bajtul szerencsésen meg szabadult, ez előtt 1 hóval, most már üdül. 2 kis 

iker lányom már 2 és fél évesek, fojtonosan együtt játszanak, és fojtába 

beszélnek egymással. 

A Gazdasági lapokban megjelent czikkedet örömmel olvastam, de a’ 

Földmívelési érdekeinket nem járatjuk. 

A gyümölcsöket tartó kamrám jónak bizonyult be, csak hogy hidegbe 

minden nap tettünk be 4 melegített téglát, és a gyümölcsöt ’sákokkal 

betakartuk. Külföldi gyümölcs tartó hellyek leírását tanulmányozd, és azt 

Magyarul kidolgozva mielőbb közre bocsásd, nagyon jó lessz ez a’ tárgy egy 

czikknek. Az Erdélyi gazdában meg jelent czikkeid Jurenák urnál maradtak, 

most ugy vagyok mint vak – vezető nélkül. Jurenák Barátunknak is küldöttem 

Daru, Török Bálint és téli fehér Cálvil vesszőket, ő ezeket nagyban akarja 

terjeszteni, mondám, hogy a Calvillt vélled elejtettük, mert az kényes, 

penészedésre hajlandó különösen kiváló talajt szeret, azt hitte, hogy nálla is 

ollyan terem mint nállam. Apró ragya fóltos lesz az ő kertjébe, a’ mit bizonyít 

az, hogy van néki vagy 3 fehér cálvill fája, mellynek hitvány külsejű 

gyümölcsét láttuk is harmad éve.  

De jó vólna ha egy városba laknánk vélled! De sok jó napot és órát 

eltöltenénk együtt! de sokat tanulnék, tapasztalnék melletted! 

Írd meg már egy leveledbe, hogy kivel vagy jó viszonyba, levelezésbe 

rajtam Kövér Gábor,  Gobóczi, Villási,  Glocker urakon kívül, kik és hol laknak 

ők, ugy azt is, hogy mik, képviselő, jegyző, kertész, tanár s.a.t.?? 

                                              

 
499 Rezignálni (lat): a sorsba bele kell nyugodni. 
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Ma ugyan hosszu létániát500 írtam hozzád, már látom, hogy elfogy a’ 

tiszta papiros tehát bezárom levelemet azzal, hogy bár levelet várok tőlled, de 

csak akkor, ha ráérsz az írásra, ha hasznosabb dolgot nem csinálhatsz akkor, 

és kijelentem, hogy rövidebb levéllel is beérem tőlled. 

Áldjon meg az Isten, szerető barátod 

Dörgő Dániel m. k.”  

 

[Dörgő Dániel négy 340 x 213 mm nagyságú lapra írta levelét egyenes 

állásban, összehajtás nélkül. A levél 1. oldalán Bereczki Máté két függőleges 

vonallal a szöveg bal oldalán kiemelt egy számára fontos részt, a 2. oldalon az 

utolsó bekezdésben aláhúzással tette ezt két alkalommal is. A 3. oldal bal 

margójára a következőket jegyezte: „Brandywine und Desportes, des 

Canourges,  Delies de Cacaudiere, Fond[ante] de Bihorel, 47 pFt”. A 4. oldal 

lap alján „Válasz 22/3 877”. ] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. február 22. B-50. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 22. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 14-15-én írt érdekes soraidra ez uttal csak röviden válaszolhatok; mert 

ilyenkor eszeveszett sok a teendőm. Azt sem tudom mihez fogjak? melyik a sürgősebb? 

Ha a kertben mozoghatok, egész nap közben se tekintek be a szobába, ha pedig az eső 

szobába kényszerít, itt is sok és sürgős írni valóm akad. Igy most is miután szavamat 

adtam Morócznak,501 hogy havonkint egy czikket penderítek lapjába, a „Gazd. 

                                              

 
500 Litánia (gör.-lat.) = itt: hosszú, unalmas felsorolás.  
501 Morócz István (Ludas, Heves m., 1816. december 25. – Budapest, 1881. október 10.) 
mezőgazdasági író, orvos. – Az MTA tagja (levelező 1858). Az MTA Nagyjutalma (Korozmics 
Lászlóval, Benkő Dániellel megosztva, 1856). Hajdúböszörmény díszpolgára. – 1846-ban a pesti 
egyetemen orvosi oklevelet szerzett. 1846-1848-ban németországi egyetemeken, főként a berlini 
egyetemen tanult. 1841-1842-ben Pólya József magán-elmegyógyintézetében segédorvos. 1848-
1849-ben a nógrádi nemzetőrzászlóaljnál katonaorvos, majd dandár főorvos, végül a 7. 
hadtestnél hadtörzskari főorvos. A világosi fegyverletétel (1849. augusztus 13.) után rövid időre 
fogságba került, majd egy ideig bujdosott. 1850-1851-ben a Gazdasági Lapok segédszerkesztője, 
1851-től az OMGE előadója, 1854-től titkára. 1854-1859-ben az országos szőlőiskola igazgatója. 
1854-től különböző egyesületi rendezvényeket, kiállításokat, versenyeket szervezett, 1866-ban 
részt vett a bécsi birodalmi, 1867-ben a párizsi világkiállítás rendezésében. Mint mezőgazdasági 
szakíró széles körű irodalmi tevékenységet fejtett ki, többnyire névtelenül. Kistétényben 
mintaszőlészetet és pincészetet tartott fenn. A Gazdasági Lapok  (1851-1881), az OMGE Évkönyv 
(1862-1867), az OMGE Közlöny szerkesztője (1873-1881.) Főbb művei: Az alkalmazott vegytan 
történeti vázlata (Pest, 1846); Mezei gazdaság könyve. Henry Stephens: The book of the Farm című 
munkája nyomán a hazai körülényekre alkalmazva, I–V. kötet. Kiad. Korizmics Lászlóval, Benkő 
Dániellel. (Pest, 1855-58); Notizien über die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse Ungarns 
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lapokba”. – épen egy czikken vajudom, mely sok gondolkozni valóra ad alkalmat. Azt a 

kérdést feszegetem ugyanis, hogy „Milyen gyümölcsfákat ültessünk gyümölcsös 

kertjeinkbe?” Természetes, hogy én csakis a sík alföldre nézve szólhatok a kérdéshez s 

mondhatom el tapasztalataim. – Lassan haladok a munkában; mert minden kiejtett 

vagy írt szót meg kell előbb latolgatnom. Nem akarom, hogy czikkem üres szóhalmaz 

legyen, melyről azt gondolja az olvasó, hogy csak laptöltelékül volt írva.502 

A szöllő vesszőket csak küld el, ha a fajt méltónak tartod az 

elszaporításra: hasznát fogjuk venni; mert gyökeres vesszőink nagyon 

hitványak még arra, hogy már a tavaszon álló helyökre ültethessük őket. A 

sáncz pedig már az őszön ki volt ásva az elültetendő szőllő-lugas számára. 

Levelednek a szöllő vesszőkre vonatkozó passzusát az egész család 

jelenlétében olvastam föl: tehát ki vagy mentve. 

Van már ekkoráig a Ministeriuméval együtt 165 példányra előfizetőm. 

Úgy hiszem 200 példánynál többre nem is fogok kapni előfizetőt ez úttal. 

Mindegy! Én, ha utolsó ruha darabom is föl kellene áldoznom Martius 1sején 

mégis sajtó alá adom munkámat. – Az ojtóvesszőkből be kaptam 150 Ftot, 

ojtványaimból is remélek annyit, s igy a nyomdásznál a munka bevégeztéig 

biztosítva vagyok arról, hogy fedezhetem a költségeket. A fölöslegesen 

nyomatott példányokból aztán idővel majd csak meg kapom pénzem is, 

melyet most a hazának előlegeznem kell. Ki tehet róla, hogy a messiásokban 

való vakhite oda vitte nemzetünket, hogy azt sem pártolhatja kellőleg, a mi 

neki valóban javát, jóllétét volna hivatva előmozdítani!  

A te embered, a ki azt állítja, hogy Dr. Entz azt mondotta volna, hogy a 

Magyar rozmarin alma nem volna más, mint a Daru alma aligha roszul nem 

emlékezett. Egy helyt épen azt hallottam v(agy) olvastam Entztől, hogy a 

lánycsecsű alma nem más, mint a berlini alma (Berliner Schafnase);503 és ezt 

helyesen is mondta. A Magyar rozmarin almát leírta Dr. Entz a Kertészeti 

Füzetekben. E leírásból mindenki meggyőződhetik, hogy az egész más faj, 

mint a Daru alma. A „Douse Hawley” pedig augusztusban érő, kormos 

foltokkal tarkázott bőrű nyári alma s így annak sincs semmi köze a Daru 

almával. Ha te „Douse Hawley” név alatt a Daru almát ismered föl: akkor az a 

„Douse Hawley”, a melyet te láttál nem is lehetett „Douse Hawley”. Minthogy 

jelenleg arra sehogy sem vehetek időt, hogy a „Daru alma” leírását lemásoljam 

számodra; az eredetit pedig félve attól, hogy el téved a postán, – nem merem 

elküldeni, már a miatt sem; mert egy hét mulva már a könyvnyomtató kezébe 

akarom az egészet adni: nincs más mód hogy azon változtathassunk ez uttal, 

mint az, hogy egy ujabb kiadásban a netán hozzá toldandó észrevételt * jegy 

alatt beszúrjuk. Most már ugy kell maradnia, a mint van. Én azt hiszem, hogy 

jól van; mert lelkiismeretesen fölhasználtam benne, velem közlött adataidat. 

E hó végén bizvást elküldheted már a nálad begyült előfizetési pénzt. 

                                                                                                                   

 
(Pest, 1863). – Irodalom: GALGÓCZY K. 1882.; GALGÓCZY K. 1883; BALASSA Iván: Morócz 
István (Magyar Agrártörténeti Életrajzok. II. kötet., Bp,.1988).  
502 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 63–64. p.  
503 Berliner Schafsnase (alma) 
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Azokat, a kikkel kikkel504 levelezési és barátságos viszonyban vagyok; 

majd egy olyan alkalommal légy szíves tőlem kikérdezni, a mikor arra rá 

érünk. Most nincs arra időm. 

A hasonneveket illetőleg is, ugy hiszem, meg leszel elégedve annyival, a 

mennyit munkámban az egyes fajoknál fölemlítek. 

A jó ég áldjon meg kedveseiddel együtt! Szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté505 

U. i.: Midőn már épen be akartam végezni e levelet: egyszer csak 

hozzám sompolyog a kis Jolán506 tanítványom, s kérdezi tőlem? „Bereczki 

bácsi! Dörgő bácsinak ír? Igen – felelém. „Akkor hát kérem” – Na mit? – 

kérdem tőle. – „Hát hogy tisztelem őt.” 

Ime tehát még ezt is ide jegyeztem. Megmondhatod neki, ha még 

egyszer eljösz. 

B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. április 8. B-51. számú levél 

 

Mező-Kovácsháza, April. 8. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Mult hó 19-ről hozzám írt baráti soraid507 vettem, de azokra teljes 

lehetetlen volt azonnal válaszolnom. Mult hó elején a kerti munka legszebb 

idejéből két hetet vett el tőlem a betegség. A nagy igyekezetben hűtöttem meg 

magam. Azóta vigyázóbb lettem s magamat nem gyötörtem bár kimerülésig a 

munkával: de egy pillanatig sem hevertem. Bizony csak nagyjából is lehetett 

csak elvégeznem mind azt, a mit elvégezni szándékoztam.  

Hijjába írtam ki, hogy ojtó vesszőt csak azoknak küldhetek, akik febr. 

közepéig a végett jelentkeznek nálam! Képzeld csak! még tegnap előtt is 

kaptam ojtó vesszőre megrendelést. Ez is eléggé mutatja mennyire hátra 

vagyunk még a gyümölcsészetben. Sokan, igen sokan azt hiszik hazámfiai 

közül, hogy az ojtó vessző küldés is csak olyan valami, mint a czukorkávé 

küldés. Csak meg kell rendelni s azonnal postára teszik azt számukra. – 

Mindaddig tehát, a mig a fák rügyei meg nem indultak vagy legalább a mely 

                                              

 
504 „kikkel” megismételve - tollhiba 
505 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 64. p. 
506 Bereczki Máté tanítványának teljes neve: Sármezey Jolánka.  1891 október 22-én ment férjhez 
Hász Kálmánhoz, a Magyar Földhitelintézet tisztviselőjéhez, Aradon. KÖZTELEK, 1891. no-
vember 4. 
507 Dörgő Dániel 1877. március 19-én kelt levelét nem találtuk meg. 
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fák rügyei meg nem indultak folyvást avval kelle töltenem a fanyesésre oly 

igen alkalmas s egyébb kerti teendők végzésére oly igen szükséges időt, hogy 

szedtem az ojtó vesszőt és expediáltam. Ez is nagyon hátra vetett szándékolt 

teendőim véghez vitelében. Hanem hát még sem lehetett magamat szorosan 

ahhoz tartanom, a mit föltételül szabtam ki a megrendelőknek. Nem vitt rá a 

lelkiismeret, hogy a későn ébredőket avval büntessem meg, hogy nem küldök 

nekik vesszőt. Küldöttem biz én nagy hátramaradásom és károm daczára is; 

mert azt óhajtanám, hogy bár valamennyi honfi társam ismerné minél előbb 

mind azon értékes fajokat, a melyeket én már megismertem s becsesnek 

találtam. Ki tudja, ha majd én nem leszek, akad-e oly jó bolond, mint én 

vagyok, a ki a valódi, nemes gyümölcsöket annyira szeresse elterjeszteni. 

Hadd örüljön más is abban, a miben én örömet találtam! 

Alig végeztem sőt be sem végeztem még az ojtó vessző küldözgetést: 

jöttek a zaklatások távol vidékekről azért, hogy küldenék nekik kész ojtványt 

is postán vagy vasuton!! No ezt aztán kereken megtagadtam: hanem azért a 

vidékbeliek mind is el vitték azon ojtványaimat, a melyek még meg maradtak 

az előbbi évekből azon fajok közül, melyeknek vidékünkre alkalmas voltáról 

meggyőződtem. Van azomban még vagy 600 ojtványom, de ezek oly fajokat 

képviselnek, melyek valódiságát sem tanulmányozhattam ekkoráig. Ezekben 

kell aztán hevertetnem munkám, fáradságom megérdemelt dijját mindaddig, 

a míg valódiságuk értékes vagy értéktelen voltukról meg nem győződtem s 

illető fajaik szerint körülményes leirásban is meg nem örökitettem azokat ugy 

magam, mint az utánam következők számára. És még ekkor is csak ugy 

adhatom el őket, ha értékesek és beillenek vidékünk viszonyai közé! Különben 

nem, vagy tanulmányozandó fajjal ojtom át őket, ha ilyen nem volna, 

valamely ismert és az alföldön is becses fajt helyezek előbb koronájukra s csak 

azután remélek egy kis szerény jövedelmet eladásukból. Most is egy egész sor 

gyönyörű körte ojtványom kelle átojtanom koronájukban; mert a fajfán egy 

haszontalan, értéktelen fajnak mutatta volt be magát az egész sor. – 

Ojtóvesszőim és ojtványaim eladásából nyert jövedelmem, hála az 

égnek, épen elég lőn arra, hogy „Vázlataim” nyomtatási költségének fedezze 

azon részét, melyet az előfizetők nem fedeztek! Eddig csak 300 példányt 

biztosítottak bele értve a ministerium által biztosított 100 példányt is. Ennyi 

példány ára pedig a nyomtatási költségnek csak ¾ részét fedezné, ¼ részt 

tehát a magaméból kell még pótolnom. Remélem azonban, hogy ezen pótlás 

csak előleg lesz részemről s azt a munka megjelenése után megint vissza 

fogom kapni. Ha netán vissza nem kapnám: csufondárosan meg kellene 

éreznem az idén az apró pénz hiányát! Munkámat már nyomják Aradon s 

mint a lapokban közlött értesítésemből láthattad január első felében fog az 

megjelenni. 

Sármezeyék igen köszönik a sok szöllő vesszőt, melyeket nekik 

küldöttél. –  
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Most jut eszembe, hogy az idei ojtóvessző küldözgetés alkalmával 

megint sikerült fölfedeznem, egy hozzánk hasonló, szenvedélyes 

gyümölcsészet kedvelőt. Ez Dániel Lőrincz,508 birtokos, Gogány-Váraljáról, 

Erdélyből. Hozzá az utósó posta Bonyha.509 Azért tudatom ezt veled, mert 

szükségesnek tartom, hogy te is ismerjed a magunk szőrű embereket. Bár 

százakat lehetne igy megneveznem neked: akkor hiszem, hogy vállat vállhoz 

vetve fölvirágoztatnók valahára hazai gyümölcsészetünket s összesített erővel 

könnyen kivihetnők azt, mire egyes ember hasztalan törekszik! 

Vertán Endre, szegény csak el van valahogy: de ugy látom, hogy 

szemlátomást fogy az ereje s görcsei mindmind gyakrabban jelentkeznek. – 

Földünk már repedezni kezdett a hosszantartó, szárító szelek folytán. 

Valahára eljött a várva várt eső is. Esett egész éjjel s tart az esőzés még most, 9 

órakor is reggel, a mikor e sorokat írom, de a felhők már fehéredni, ritkulni 

kezdenek. 

Ezen esőnek köszönheted jelen soraimat. 

Áldjon meg az ég kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. május 9. B-52. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Maj. 9. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Nem hiszem, hogy egy hónapja el ne mult volna már annak, hogy 

hozzád írtam. Azóta folyvást aggodalommal vártam leveled, melyben hosszu 

hallgatásod okairól olvashassak valamit. Nem szoktál te irányomban ok 

nélkül ilyen sokáig hallgatni! Most tehát ujból írok: és kérve kérlek, nyugtass 

meg állapotod felől; mert nagyon aggódóm miattad. Szinte lehetetlen itt 

egyebet hinnem, mint azt; hogy beteg vagy s betegséged az oka hallgatag-

ságodnak! 

Fenyegető időjárásunk van. April hó folyvást avval ijesztgetett, hogy 

megint fuccsba megy reménységem a jó gyümölcs terméshez. Örökös borulat, 

hideg éjszaki szél, gyakori esés épen favirágzás idején! 5 hét óta csak tegnap 

                                              

 
508 Dániel Lőrinc, birtokos Gogánváralja (Kis-Küküllő vm. erzsébetvárosi járás) (Románia: 
Gogan Varolea, Mureş megye.) 
509 Bonyha, Kis-Küküllő vm. dicsőszentmártoni járás. (Románia: Bahnea, Mureş megye). 
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volt egy olyan meleg nap, a mikor lekívánkozott a bunda. Ma megint borulat 

és szakad az eső. Szerencsére déli a légáramlat s igy enyhe az idő. Ezer faj 

gyümölcsömnél több hozott virágot. Köztük vagy 400 olyan faj is van, mi 

nálam csak most virágzott először. De daczára a kellemetlen esős, hűvös 

időnek elég szépen kötődtek a gyümölcsök. Azon kártékony rovarok, melyek 

máskor favirágzás alkalmával hemzsegni szoktak kertemben, hallgatnak még 

ekkoráig mind; alig egy-kettő jelentkezett hírmondóul. Így aztán, ha a kései 

fagy el talál maradni, ez évben valahára szép termésnek is lehet előre 

örvendeznem. A cseresznye félék elég szépen kötöttek gyümölcsöt: de a szilva 

félék közt nagyon sok faj van olyan, mely a mostoha időjárás folytán még a 

már szépen megkötődött gyümölcseit is elhullatja. A körték sem kötöttek 

életre való gyümölcsöket: de azért mégis elégséges ép gyümölcsöt látok 

fáimon. Az almák most virágzanak. A későn virágzók, köztük a Daru is, most 

kezdik virág rügyeiket kibontani. Talán elérem valahára azt is, hogy eme 

későn virágzó fajokon is látandok kertemben tanulmányozható gyümölcs 

példányokat! De hát még folyvást függ fejünk fölött a kései fagy Damokles 

kardja.510 Bízzunk a jó istenben! hátha? hátha? – 

Munkámnak már több felénél ki van szedve és nyomtatva. Ha valami 

akadály közbe nem jő, avval biztat nyomdászom, hogy a hó végéig elvégzi a 

nyomtatást. Ekkoráig a ministerium által biztosított 100 példánynyal együtt 

331 drb példányra érkezett már hozzám előfizetési pénz 250 – 250 ftnál aligha 

kell többet pótolnom a magaméból a nyomda költségekre. Hála az égnek! 

Ojtóvesszőimből és ojtványaimból birtam annyi jövedelmet összeteremteni, 

hogy ennyi kiadást könnyen megbírhasson erszényem. Jelenleg a kiszedett 

íveknek kijavítgatásával, aztán a hernyókra való vadászattal levén elfoglalva 

alig marad egyegy kis időm a levelezésre és a lapok számára való 

dolgozgatásra. Alig várom már, hogy felszabaduljak legalább az egyik 

tehertől, hogy aztán nyugodtabb lélekkel foghassam az írótollat ujólag 

kezembe.  

Kérlek írj minél előbb! Gobóczyval is úgy vagyok, mint veled. Őt is meg 

kell sürgetnem, mert már egy hónap óta róla sem tudok semmit.  

Áldjon meg az ég kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

* * * 

                                              

 
510 Damokles (magyarosan: Damoklész, latinosan: Damocles) kardja. Marcus Tullius Cicero 
(Arpinum, i. e. 106. január 3. – Formiae, i. e. 43. december 7.) római szónok, író, költő jegyezte 
föl a gyakorlati etikáról értekezve az emelkedett hangú Tusculanae disputationes (Tusculumi 
eszmecsere) című művében (V. könyv, XXI. fej. ; 61., 62. bek.), hogy idősebb Dionysios (i. e. 405 – i. 
e. 367), Syracusa zsarnoka lószőrszálon éles kardot akasztatott Damocles – Dionysios kegyence 
– nyakszirtje fölé a fényes uralkodói palotában a számára rendezett dús lakoma élvezete 
közben. Ezzel azt akarta előtte jelképezni és vele megértetni, hogy a fejedelmi fény, pompa és 
jólét, általában a földi szerencse összes java felett állandóan olyan veszedelem lebeg, amely 
ezeket minden pillanatban megsemmisítheti.  
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1877. május 13. D-49. számú levél 

 

„Mtur 1877. Máj 13. 

 

Kedves Barátom! 

 

Egésséges vagyok mint a’ makk, valamint családomnak minden tagja, 

férjhez ment leányom is kiépült szerencsésen betegségéből; hogy én mégis 

hosszas halgatásommal nálad aggodalmat okoztam, alig tudom kimenteni 

magamat. Mégis van 3 oka: először a’ lustaság, hiába az illyen elhízott ember 

mint én – ha néha néha szorgalmas is, de ollykor ollykor, sőtt többször tétlen, 

külömben nem hízhatna meg. Második ok az árvíz. Annyira felmagasult a’ 

mult hetekbe itt a’ Körös folyó  árja, hogy a tavaji magasságot 4-5 czollal511 

megtetőzte, az ember emlékezet óltai legmagasabb víz állást elérte, de azért a’ 

mentesített földekre nem csaphatott ki – mint tavaj, mert megjelent köztünk 

/:hívásomra!:/ Sipos Orbán512 alispán, ’s kitűnő eréjessége talpra állított Turon 

minden mozogható négy és két lábu állatot, kijutott nékem is, felügyeltem 

vagy 400 öl hosszú gátra, perse513 a’ Bári tanyámon514, öt nap tartott az ostrom, 

alig tudtunk aludni is, de az én testemnek használt, mert most kissé frissebb 

lettem. A’ mentesítetlen Körös laposokon még rajta van a’ víz, el vett vagy 15 

hóld legelőmet, és 5 hóld repcze alá is ment 5-6 czol víz, de 5 nap vólt rajtok 

csak, kárt nem látok benne, sőtt erőssebben virágzott. Mos már ember 

magasságnyi. Harmadik oka halgatásomnak, mert tudtam hogy sok dolgod 

van valamint az is tudom, hogy levelemre csak hamar szoktál válaszolni, tehát 

nem akartam agét515 adni, de látom, hogy czélba nem értem, mert 

halgatásomra is meg szóllalt benned a’ baráti érzés szíve hangja. Köszönöm, 

köszönöm. 

Nagyon örülök, hogy olly sok uj faj gyümölcs fád hozott virágot, így 

kilátásunk van bő aratást nyerni a’ tanulmányozásban, hiszem, hogy e’ víz 

gőzzel telt levegő nem enged fagyni. Midőn Aradról hallottam fagyást, 

aggódtam kerted felett. Itt nállunk nem fagyott, egyszer vólt dér, de annál 

több havas eső erős széllel, dara - apró jég, ugy hogy nékem addig is több 

károm mutatkozik mint tavaj. Alma különösen Daru nagyon sok ígérkezik 

lenni, 7 darab 35 éves daru alma fa és 3 fiatalabb mintha fehér lepedővel vólna 

                                              

 
511 Czoll = Zoll = hüvelyk, hosszmérték. Általában 1/12 láb, metrikus nagysága 2 – 3 cm között 
változott. 
512 Sipos Orbán (Jászberény, 1835. május 24. – Homokszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
dunavecsei járás, 1926. július 12.) országgyűlési képviselő, a Jász Múzeum megalapítója, a 
Jászkun kerület utolsó alkapitánya, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első alispánja, királyi 
tanácsos.  
513 Perse = persze = a latin per se = önmaga által, önmagától (értetődik).  
514 Bári-halom (Mezőtúr): Puszta-Bánréve mellett az egyik kunhalom Mezőtúr környékén.(A II. 
világháború alatt német katonák bunkert vájtak a halomba, ami az 1950-es években beomlott.) 
In: Tóth Cs. 2007: Jász-Nagykun-Szolnok megye kunhalmainak állapotfelmérése. Jászkunság. L. 
évf., 1-2. sz. Szolnok. pp. 42-59 
515 „agét adni” = feltehetően az agenda, -ae f. (latin) szóból eredően előjegyzett, kijelölt, tervezett 
feladatok, elintézni valók ekkor használatos bizalmas megnevezése. 
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bevonva. Török Bálint 4 fa, ’s több egyébb uj fajok cseresznyém és meggyem 

leg alább 35 fajba annyi, hogy alig győzzük leszedni. A’ 3ad éve tőlled kapott 

frantzia cseresznyékben (4 faj) is van. Körte is kerül valamennyi – enni, de 

nem eladnivaló mennyiségben, de a’mellyek tavaj termettek most le rugták 

virágjokat, és sok apróbb fám a’ tavaji jó idő miatt csak gajra köti. Szilva kevés 

lessz. A’ baraczk pedig nem hogy nem lessz, de tán a’ fája is elvész. Kajszinom 

nincs egy szem se, sőtt gajjai közzül sok fonnyad, és a házunknál ablakom 

alatt lévő 2 kis fán maradt vagy pár száz. Őszi baraczk! Jaj vagy 25 faj Glocker-

féle szépen virágzott ’s ígérte bemutatni gyümölcseit, most alig van levele, 

alsóbb ágai elszáradnak, felsőbbiek mézga fojást kaptak elvesznek. 

Alkalmasint nékem is fel kell hagynom az őszi baraczkkal, vólkat magról 

nevelt illyen alakú (Egy Y forma rajza van a sorok között.) igen erős őszi 

baraczkjaim most össze sugorodott levelei csak felül vannak. A fekete légy 

most is vólt itt, de alig tudott kárt tenni, jó idő vólt reá, hiszem hogy úgy 

elvesztek, hogy ivadékot se birtak lerakni. Még eddig hernyó nem igen van, 

szedegetjük.  

Eddig van 20 faj fám 130-150 fajjal többnyire tőlled, Jurenák barátunktól 

van 1 faj fám, Szaniszló Jósef urtól Nyitrából 1 faj körte fám 8 fajjal. Szaniszló 

72 éves ember Urbanek516 kanonokkal /:ki most 85 éves, Pozsonyban van és 

egésséges öreg ember:/ 40 év ólta szoros baráti viszonyba van, így vólt alkalma 

a nemes fajokban válogatni, de már eddig is észre vettem egy fajon, hogy 

tévesztés van a’ névben. Az idén, bár későn ójtottam, de azért alig ha kinem 

marad nehány fajod, különösen a’ korai körtékből, a’ szilvák már kileveleztek. 

Juniusban a meg nem fogant fajokból hajtó szemzésre – hogy neigen száradjon 

el – majd kérek. A’ mult évben készült alma faj fáim vesszeit a’ nyáron vissza 

vágva, ujra gajjaztak most azt hinné sok ember, hogy 2 évesek, termést hoztak 

közülük sokat a’ Downton, kevesebbet a Kew-i, Pusztai sárga és a Muscis 

renet. Két éves körte faj fámon a Vanderwecken, Clairgaeau, Amalia Leclerc és 

Csíkos Angoulèmei. Nem olvastam össze, de hiszem, hogy 50-60 faj uj 

gyümölcsöm terem, tehát gusztálhatok. A’ Motte vadoncza hajtása majd 

ollyan mint a Liegel vajonczáé, vi’sgáld össze. A leányomnak általad 

ajándékozott 5 törpe alma fából 3 ollyan erőteljes virágot hozott, hogy 

alkalmasint terem is, ezekről is szedtem vesszőt a faj fák alakításához. 

Nézd meg Vergersből517 a’ Bréda renettet, ollyan az ott mint a’ Character, 

bár e’ név csak némelly catalógba fordul elő, de még is nem eggy az alma a’ 

Bredával, finom alma ám a’ Charachter is, tanulmányozd. Hát a’ Vaugoyeau 

meg a’ Cadeau du General az egy egy?  

 

                                              

 
516 Urbanek Ferenc kanonok (1790–1880). Korának híres bel- és külföldön is elismert 
gyümölcsészeti szakembere. Híres pomológiai gyűjteménye és faiskolája volt, ahonnan jelentős 
mennyiségű szelektált oltványt juttatott el az ország minden részébe, így Dörgő Dánielhez és 
Bereczki Mátéhoz is. – Irodalom: KERTÉSZETI Lexikon. Bp., 1963.  
517 Mas Alphons (1817–1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture et de 
pomologie dirigée par M. Mas. (1865-1870). Az előbbi időintervallumban megjelent 8 kötetes, 
jelentős francia pomológiai kiadvány. 
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Áldjon meg az Isten 

szerető barátod Dörgő Dániel m. k.  

 

A 4. oldalon oldalt írva: Add át tiszteletemet ugy Vertán urnak mint 

Sármezey urnak, ’s kedves családjának.” 

 

[Dörgő Dániel 271 x 208 mm nagyságú kettéhajtott lapra írta négyoldalas 

levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. június 2. B-53. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jun. 2. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

A nagy zavarban azt sem tudom, válaszoltam-e már legutóbbi 

soraidra?518 vagy nem. Elég az ahhoz, hogy leveled irataim közt valahol 

eltévedt s ha abban valamire kérdéseket tettél és választ várnál; most nem 

tudok megfelelhetni. 

Ez uttal tehát csak arról akarlak tudósítani, hogy munkám teljesen ki 

lesz szedve két nap mulva. Tegnap javítottam ki a 30dik ívet. Aztán egy hét 

bele telik, még a könyvnyomtató befűzi a példányokat. Mihelyt ez is meg lesz: 

rögtön szétküldöm az előfizetőknek. 

Kérlek tudasd posta fordultával, hogy az általad gyűjtött előfizetőknek 

küldhetem-e mind egy csomagban a te czímed alatt a példányokat. 

Neked a küldendő pakkba egy velinre519 nyomott példány lesz betéve 

előfizetett példányodon fölül. Vődnek pedig kedveskedésül részemről egy 

közönséges példány. Hadd tanulja ő is a gyümölcsészetet! 

Küldenék e szerint egy csomagban czímed alatt (ha megengeded) 

összesen 18 példányt. 

De kérlek mielőbb légy szíves erről mielőbb tudósítani. 

Sok jót kíván  

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

* * * 

                                              

 
518 Ezek szerint ismét elkallódott Dörgő Dánielnek egy ismeretlen keltezésű levele.  
519 Velin papír = selymes tapintású, nem áttetsző, fényesre simított, különlegesen finom papír 
neve.  
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1877. június 8. D-50. számú levél 

 

„Mtur 1877. Junius 8. 

 

Kedves Barátom! 

 

Folyó év Junius hó 2án hozzám irt kedves soraidat csak a’ mult estve 

későn olvashattam, mert e’ héten kint vóltam Báriba, hol földünk van – uj 

Catastert készíteni. Ha a mult levelem eltévedt is, nem baj, még ha munkádat 

elexpediálod, így dolgod szünik, meg ostromollak egy csomó kérdésekkel, és 

kérek tőlled - hajtószemre, nehány gajjat, mert a’ Májusi fojtonos hideg 

esőzések miatt? harmada a’ faj fába rakott gajjaidnak - kimaradt. 

Az általam gyűjtött előfizetők példányait egy pakba küld egyenesen 

hozzám, én majd szét fogom osztani, a’ vőmnek küldendő példányt vissza 

utasítni alig van jogom, de a’ nékem küldendő példányt csak úgy fogadom el, 

hogy azt itt Turon valakinek eladva, árát néked elküldendem. Sőtt, igyekszem 

felesleg példányaidra vevőt keríteni. A’ második kötetre pedig készítsd az 

anyagot, ha élünk, kiteremtjük arra a’ pénzt a’ föld alól is. Még eddig vetéseim 

jók, ha valami elemi csapás nem éri, kiment a’ teher alól. Most pedig megyek 

a’ kertembe mert nem vóltam ott e’ héten. Majd egy pár hét mulva sokat és 

bőven írok. 

 

Isten vélled barátom 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel 205 x 136 mm nagyságú lap egyik oldalára írta levelét. A lap 

felső bal szélén kezdve Bereczki Máté a következőket jegyezte: „Válasz két 

levélre is 23/6 877”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. június 23. B-54. számú levél 
 

„Mező-Kovácsháza, Jun. 23. 1877. 

 

Kedves barátom!  

 

Tehát isten kegyes jóvoltából lehullt nyakamból a nyomasztó teher! Most még 

csak abban fő a fejem, hogy hová helyezzem a megmaradt sok könyvet? Bárha közel 

százat el is ajándékoztam már, még is több van még 500 példánynál! Nagy isten 

áldása ez egy szegény embernek, a kinek még annyi lakhely sincs saját birtokában, 

mint egy sátoros czigánynak! Most már nem elég, hogy nekem adnak helyet, ahol 

magam meghúzhassam, hanem még egy jó szekérnyi könyvnek is helyet kell számomra 



LEVELEZÉS 
 
 

279 
 

szorítaniok. Bizony, még igaza is van a rómainak, a ki azt mondotta, hogy „paupertas 

magna meretrix”.520 Annyi igaz, hogy annyit kell pirulnia, hogy utóvégre már el sem 

tud pirulni. Mindegy; de én könyveimet még sem adom nyerészkedő kalmároknak: 

hanem inkább magam ajándékozgatom el apródonként.521 

Mindenkit kielégítettem már, a kinek adósa voltam. Most már nekem is 

lehet egy kissé pihennem és szinte érzem, hogy jól fog az nekem esni és meg is 

érdemlem azt. – 

Én neked, barátom, csak annyi példányt küldöttem, a mennyire 

előfizettél. A velinre nyomott díszpéldányt pedig, melyet igaz barátságom 

jeléül számodra mellékeltem, – magam is ingyen kaptam nyomdászomtól, a ki 

abból ingyen nyomtatott számomra 15 példányt, melyeket azok számára 

küldöttem szét, a kik különös tiszteletem tárgyai vagy a kik munkám kiadását 

hathatósan mozdították elő: tehát tudd meg, hogy köztünk e tárgyban 

semmiféle számadásnak nincs helye, semmiféle számadásba nem egyezem 

bele. Ó, neked én ugyis igen sokkal tartozom. Hiszem, ha te és a hozzád 

hasonló nehány jó barátom nem volnátok, rég megehette volna már a rozsda 

azon író tollat, mely könyvemet előteremtette. A ti lelkes buzdításotok tartja 

csak azt folytonos mozgásban és én ezért valóban nagy köszönettel tartozom 

nektek. 

Máj. 13-án írt leveled is előkerült. Abban írod egy helyt hogy a Motte 

vadonczának olyan hajtásai vannak, mint a Liegel téli vajonczának. Azóta, 

hiszem, te is másképen látod azt, mint még maj. 13án láttad. Kevés az a miben 

a két faj vegetatioja egyezik és sok, amiben különbözik. 

A Bredai renetet a Verger522 is másnak tartja, mint a Character renetet és 

más mind a kettő. 

A Vaugoyeau csakugyan nem más, mint a Cadeau du général, szóval e 

két faj egy és ugyanaz. Csak azért tartám meg külön nevök alatt; mert az elsőt 

Simon Louis testvérek küldöttek az utóbbit pedig Oberdiecktől kaptam 

ajándékképen. 

A kedves lányodnak ajándékozott törpék közül tartott-e meg valamelyik 

ép gyümölcsöt? Nálam a helyben maradottak közül csak a Guelton tartott 

meg, de számos, ép gyümölcsöt. Ez egy uj faj. Nincs leírva sehol, csak Simon 

Louis catalogjában van röviden jellemezve és nagyon kidicsérve. 

Fajfámon a Daru is hozott 6 db gyümölcsöt: de a nagy forróság már 

hármat le forrázott közűlök. A rovaroknak úgy látszik, nem volt ínyökre: még 

eddig nem bántották. Alma termésem a fajok sokaságát tekintve ugy szólván 

csak nehány fajra szorítkozik már. Részint lesült, részint az eszelények 

legelték le eddig. Körtéim keveset kötöttek, de valamennyi faj igen szépen 

fejleszti megmaradt gyümölcsét s ezeket a rovarok még eddig teljesen 

kikerülték, nem bántották.  

                                              

 
520 Paupertas magna meretrix. = Az ínség nagy ringyó. 
521 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 64. p.  
522 Mas Alphons (1817-1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture et de 
pomologie dirigée par M. Mas. (1865-1870). Az előbbi időintervallumban megjelent 8 kötetes, 
jelentős francia pomológiai kiadvány. 
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Most van a cseresznye szüret. Nálam az idén többnyire csak az 

ismeretlen nevű cseresznye fajok hoztak bő termést. Az ujabb fajokból 

különösen tetszettek nekem minden tekintetben: a korai hortensia és a 

Villeneuve halyag cseresznyéje: de leírásra alkalmas ép gyümölcs példányokat 

még nem hoztak az idén. 

  

Az én istenem áldjon meg minden jóval, kedveseiddel együtt! szivéből 

kivánja  

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. június 24. D-51. számú levél 

Mtur 1877. Juni. 24.  

 

Kedves Barátom! 

 

A 18 példány könyveidet még a’ mult Szerdán meg kaptam. Nagyobb 

részint az illetőknek kézbesítettem: meg lepettek a’ könyv nagy kiterjedésén, 

az avatottabbak pedig – kik abba bele pillantottak – meglepetésöket 

nyilvánították előttem irmodorod felett, és czikkeidben eszméid felett, 

mellyből a legszentebb érzelmek sokasága tündöklik ki. Ó én édes Barátom! 

Hát én mit mondjak? Egyszerűen azt, a’ mi velem történt, midőn elolvastam 

az előttem még ismeretlen – „anyákhoz írt czikkedet tuláradott szivemből 

kitört az érzések tömege, sűrűn omló könny tolult szemeimbe, alig tudom 

miért? megsirattam bajtársaidat, megsirattam kedves jó Anyádat, majd 

munkádra pillantva – úgy érzem magamat – mint egy vén ’sidó, midőn 

messze szülő földjéből elmegy meghalni a’ Jozaphát völgyébe523 - és midőn 

meg pillantja először Jerusálem ős falait hangos sírásban tör ki. Elértem hát, 

hogy annyira óhajtott munkáid megjelenését láthatom, olvashatom, 

gyönyörködhetem benne, sőtt bírom gyümölcseid kitűnőbbjeit, czikkeidet 

valódi vallási áhítattal olvasom, midőn ezt tehetem olly bóldognak érzem 

magamat egy élet szükségleti űr /:gyümölcsészeti munkát olvasni:/ előttem 

bevan töltve. Most látom, hogy milly jól tetted, hogy számomra két példányt 

küldtél, egyiket fojvást használom, a’ másikat dísz kötésbe foglalom, hogy a’ 

                                              

 
523 Jeruzsálemben a Kedron völgyének egy részét Jozafát völgyének hívták (héberül: Josafat = 
Jahve  ítél), mert a bibliai elképzelés szerint Jahve itt fogja megítélni a népeket. „Serkenjenek fel 
és jöjjenek fel a népek a Jósafát völgyébe: mert ott ülök, hogy megítéljek minden népeket, kik 
vagynak.” - Jóel  próféta könyve III. rész 12. verse. – Irodalom: Szent Biblia azaz Istennek ó és új 
testamentomában foglaltatott szent írás. Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár. Bp., 1912. Brit 
és Külföldi Bibliai-Társulat. 987. p.  
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mint nőm mondá – az még fiamnak is becses emlék maradjon, köszönöm, 

köszönöm. 

Ebbe a’ rossz prózai világba a’ mult sőtt e’ héten is olly sok dolog akadt 

a’ nyakamba, hogy alig birtam elvégezni, ez mentsen ki, hogy e’ levelemmel 

késtem. A’ megye kinevezett az országgyűlési képviselők névjegyzékének 

kiigazításával, majd jött Budapestről a’ Catasteri igazgató, ugy e’ város mint a’ 

reám bízott Bánrévi puszta érdekeit védelmeznem kellett, azután a’ közlegelő 

felosztása tárgyában is vólt itt egy törvényszéki Bíró, azon ügy is érdekelt. 

Végre jellemző magyar arczokat és viseleteket állítottam Ravasz524 aradi 

fényképész elébe a párizsi kiállításra. 

Most kezdődik a repcze nyomtatás, szöllő kötözés, kapállás, a’ szikes 

földekbe az aratás, szigoruan fel kell használni a’ drága időt. Mához egy hétre 

– midőn több dolgom meg szűnik, ujra írok majd, talán bővebben, ha lessz 

tárgyam, és majd kérek tőlled a’ faj fáimon meg nem fogamzott fajok hellyett 

szemző ágakat. Most alig lenne időm azokat össze szedegetni, otthon leszel é? 

a legközelebbi 2 héten? írd meg valamint tudósíts Vertán Endre urról, és 

Sármezey urékról, kiknek add át őszinte tiszteletem érzését, hogy vannak 

vetéseik? még itt a’ buza megvan, de féltem, mert nagyon kövér, az éjjel is vólt 

itt eső nagy széllel, összekavarta, félek, hogy megszorul, a’ repcze 

középszerűen – jó lessz ha fizet. Gyümölcseim nagyobb része a’ forróság 

miatt? lehullott, terítve az ajja, nem kapunk belőlle ez évbe pénzt. A’ Májusi 

hideg túl nedves időbe, nem bírt megkeménykedni a’ fák levele, és midőn 

hirtelen melegre fordult, különösen a’ nyári – ’s őszi almákból sok levél 

lehullott, velök az alma is. Őszi baraczkok pedig e’ bajt ki se bírják heverni. 

Hát a te gyümölcseid hogy vannak? írd meg, hiszen tudod, mennyire 

érdekelnek azok engemet? nem bánom én ha sok gyümölcsöd nem marad is, 

csak tanulásra maradjon elég. Ugye hogy önző ember vagyok? Ugye hogy 

illyen nem illik becsülletes pomolog emberhez? De készítsd a’ második 

kötethez az anyagot, bizony vétettél hazád fiainak, midőn munkád előszavába 

meg nem említéd, hogy még lessz 2dik kötet is. 

Van é már érett körtéd? egy jó barátomnak már van, ha kaphatok tőlle, 

küldök néked mutató példányt. Családomnak minden tagja egésséges, az 

eggyik kis ikerleányom Ilonka kivételével, ki elesve eggyik kezét ugy meg 

ütötte, hogy meg dagadt, most nyakába felkötve hordozza, a’ kis ártatlan 

játszó gyermek. 

 

                                              

 
524 Ravasz Imre aradi fényképész. „Kétségtelen, hogy Ravasz Imre az úttörők sorába tartozott. 
Első műtermét Weisz Károllyal közösen 1875-ben nyitotta meg a főtéren a kereskedelmi és 
iparbank kertjében. Pár év múlva különváltak, és Ravasz 1878-ban Arad környéki népviseleti 
felvételekkel szerepelt a párizsi kiállításon. Fényképészünk a szakma igazi mestere lehetett, 
mert hamarosan másutt is műhelyt nyitott. Az 1880-as évek elején Temesváron (a városi 
színházzal átellenben), Szegeden és Lippán is volt műterme. Munkáival sikerrel szerepelt a 
budapesti országos kiállításon.” Puskel Péter: Régi aradi fotósok. Nyugati Jelen, 2004. március 5. 
száma. [Letöltve 2012. szeptember 1.] 
http://archiv.nyugatijelen.com/2004/2004%20marcius/mar.%205%20pentek/jelen.html   

http://archiv.nyugatijelen.com/2004/2004%20marcius/mar.%205%20pentek/jelen.html
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Jövő vasárnap vagy ha reá érek – elébb is küldök ujabb levelet Isten 

vélled 

Dörgő Dániel m.k. 

 

[Dörgő Dániel 205 x 260 mm nagyságú, félbehajtott lapra írta levelét, amely 

így négyoldalas lett. Bereczki Máté írásával a 4. oldal közepén fordított 

állásban egy 42 és 30 mm nagyságú egymásra derékszögben áthúzott kereszt 

található, amely felett a „Dörgő” megjegyzést írta Bereczki Máté.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 
1877. július 1. D-52. számú levél 

 

Mtur 1877. Jul – 1. 

 

Kedves Barátom! 

 

Jun. 23. és 24én írt leveleink keresztezték egymást a’ postán, ebből 

látszik, hogy mennyire szeretjük mi egymást, nem hagyjuk hosszu pórázra 

levélbeli beszélgetésünket, köszönöm jóságod. Hanem legutóbbi levelezési 

lapodon elbámultam, vársz? hiszen nem írtam hogy megyek? csak talán 

kérdeztelek hogy otthon leszel é? szemző veszők végett; vagy talán munkád 

megpillantása hozott olly lázba, miképp hozzád menni ígértem? bizony 

barátom! szívemnek legfőbb vonzalma is az oldalad mellett lehetni kerted 

közepébe, de nem ugy ám mint már két ízbe történt, hogy evéssel, 

udvariaskodással - /:már t:i: hogy a’ háziak körében is kell időt tölteni :/ telne 

el az idő, hanem ott szeretnék lenni reggeltől estig a’ kertbe, fától fához 

menve, hogy egyse maradjon el mit jól apróra meg ne néznék. De most ez 

lehetetlen, egy gazdának sok dolga van illyenkor, tehát Sármezey  uréknál 

nagyon is alkalmatlan lennék. Tehát most nem mehetek, majd ősszel, kocsin. 

Hanem eggyet mondok, te jöjj én hozzám, hiszen most már leérett a’ 

cseresznye meggy, jöjj el hozzám, de leg kevesebb egy hétre, lásd meg már 

apránként épülő kertemet, családommal együtt óhajtva várunk; meg áld az 

isten ha eljössz, kimegyünk Báriba, a’ Körös fojóba  többször hideg fördőt 

veszünk, vőm is ott fog lenni leányommal fürdői sátromba, ez óltsó még is sok 

részbe használ. Ha jössz, írd meg, hogy kocsin elébed mehessek. Nékem már 

kevés dolgom van, a’ repcze munkának vége, kertet felköttettem, be 

kapáltattam, a’ takarót pedig eljárnák a’ magok dolgába sürgetés nélkül is. 

Könyveddel ugy vagyok mint majom a’ fiával, mindenüvé magammal 

hordozom, már széthull, kénytelen leszek a könyvkötőhöz vinni. 

Hogy 500 példányt könyveidből magadnál tartogatsz, nagy hiba, hagyj 

magadnál 100 példányt, a többit add át könyvárusnak, még pedig Pestre, 

hadd lássák a’ vevők naponta, had árulják mint az eladó leányt, had terjedjék 

mielőbb az országba, ez a’ czél. Ne legyen e’ munkád nehezen hozzá férhető, 
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félig meddig véka alá borított világ. Ki vele a’ nagy világba, had szolgáljon 

mentül nagyobb dicsőségedre. 

Szemző gajjat kunyorálok fajfára, már ha meg szidsz is, hajtó szemre, a’ 

hiányok kipótolására kell. 

 

 

Delices de Cacodières Sárga Belefleur 

Fondens de Bihorel Róza peppin 

Zöld Magdolna Coulon 

Oudinot St. Sauveuri 

Hoyerswerdai Sárga őszi fontos 

Takarék Lebel Jakab 

Aranyos császár Champagnei 

 Bismark 

 

Deniston piros 

Cochet páros 

 

Ha küldöd ugy kormányozd a dolgot, hogy a’ héten szombaton postára 

tedd, hogy vasárnap meg kapjam. Hétfőn elojtsam, jobb szeretném ha 

magaddal hoznád. Almám lehullott átajjába kevés gyümölcsöm lessz. 

Leányomnak ajándékozott fáidról is lehullott a’ gyümölcs. A’ villeneuve, 

Jaboulay és Beaufrotte nállam is termett, de le lopkodták a’ verebek. Most 

haldoklik a’ Mückebergi cseresznyém fája, pedig egy vólt belőlle.  

Áldjon meg az én Jó Istenem 

szívemből kívánom  

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.  

 

[Dörgő Dániel 265 x 205 mm félbehajtott lapra írta négyoldalas levelét. A levél 

4. oldalán fordított állásban Bereczki Máté következő megjegyzése olvasható: 

„Dörgő-nek ojtó vessző pénteken elment”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 
1877. július 4. B-55. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, Jul. 4. 1877. 

 

Kedves Barátom! 

 

F. hó 1-ről kelt baráti soraid is megkaptam. Hát biz én csak azt 

gondoltam, hogy te két hét alatt agyonütöd nagyját dolgaidnak s pihenőül 

egykét napra hozzám rándulni szándékozol. Sármezeynek  nem lennél 
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alkalmatlan, hisz ugyis az volna idejöveteled fő czélja, hogy fától fához járj a 

kertbe s ne trécseld el az időt benn, a szobában. Nem zavart biz engem meg 

semmi; mert én azt komolyan gondoltam, hogy éppen csak a miatt kérdezted, 

hogy honn leszek-e? Arra eszem ágában sem volt gondolni, hogy 

istenkáromló szándékod is lehessen, a mint hogy vala, mert utóbbi leveledben 

mégis csak hajtó szemzéshez kérsz tőlem vesszőt. 

Hidd el, kedves barátom, én csak akkor örvendettem munkámnak, a 

mikor azt bevégeztem ugy, hogy bízvást sajtó alá adhattam. Azóta egészen 

bele untam abba s most már csak annak örvendek, hogy kielégít benneteket, 

hogy ti örömet találtok abban. 

Nem bánt engem semmi hiu dicsőség vágy; tehát éppen azért nem 

akartam könyvem könyvárusoknak bizományba adni. Lármáztak volna azok 

vele, tudom, de csakis saját zsebük érdekében: míg nekem a veszett fejszének 

a nyelét sem volnának képesek vagy hajlandók visszaadni. Több írótól 

hallottam: hogy bizományba adott munkájáért, hogy szurták ki semmivel 

szemöket a könyvkereskedők. Kész pénzen megvenni pedig alig hiszem, hogy 

akadna közülök olyan, a ki 1/3 rész áron átvenné tőlem a készletet. 

Minek ajándékozzam én munkám a nyerészkedőknek? Hisz el tudom én 

azt magam is ajándékozgatni apródonkint éppen azoknak, a kik valóban 

hasznát veendik annak s nekem meg is köszönik még adományom. Azomban, 

ha kétharmadrész áron megveszi valaki szívesen eladom: de csak oly föltétel 

alatt, hogy a vevő se adhassa másoknak 3 ftnál drágábban. E részben már 

tapogatóztam is Pesten levél útján. – 

Ez év folytán, kedves barátom, csak a legnagyobb kénytelenség 

mozdíthat ki engem kertem közeléből. Kevés gyümölcsöm termett. E keveset 

aztán halálos véteknek tartanám őrizetlen hagyni. Ki tudja, látok-e több 

termést az életben. Jól akarom fölhasználni időmet, a míg élek. Megbocsáss 

tehát, ha szíves meghívásodra „nem”-et kell mondanom. 

Ha már istenkáromló szándékod csakugyan végre akarod hajtani: csak 

arra kérlek, hogy ne csonkázd meg fáidat, a mikor beojtod, mert az 

szegényeket nagyon elgyengítené. Szemezd be őket: de csak tavasszal kurtítsd 

meg az ojtás fölött alanyaidat. Én is ojtottam már; meg is fakadtak 

szemzéseim, de senki sem veszi észre, hogy az ág, melyet beojtottam, 

csakugyan be van ojtva. Nem csonkáztam el, hadd nőjjön őszig és erősödjék. 

Tavasszal aztán majd megcsonkázom s ő kigyelme helyet az ojtás fogja a 

folytatást képezni ugy, hogy megint senki sem veszi észre, hogy nem az ág 

maga, hanem az én ráojtott ojtásom hajtott vagy hajtand ki. 

A kívántak közül 3 fajról tán csak a télen adhatok vesszőt. Most kezd 

még csak hajtásnak indulni egyegy vezérvessző a próbaágon; tehát még most 

nem szabad levágnom. A többi fajokon alkalmasint találandok ojtóvesszőt. 

Pénteken postára teszem. Tán csak hozzád ér Vasárnapig? Hanem aztán 

igyekezzél minél hamarább elojtani őket. 

A Mückebergiről ojtványt vihetsz tőlem a tavasszal, Egy fa is 

megérdemli, hogy ide fáradj érte föltéve, hogy szereted a szép cseresznyét. A 
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mi engem illet, én magam kedvéért két lépést sem tennék egy cseresznye fáért 

sem. Nekem nem gyümölcsöm a cseresznye. 

 

Sok jót kíván neked és kedves családodnak  

 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. augusztus 25. B-56. számú levél 
„M.– Kovácsháza. Aug. 25. 1877 

 

Kedves barátom! 

 

Meg tudnád-e mondani, hogy mikor írtál hozzám utójára? – Bizony 

régen volt az! A fene nagy forróságban annyit izzadtam azóta hering létemre 

is, hogy szinte nem csuda, ha még én sem emlékszem már rája, hogy mikor 

írtam hozzád utójára. Így, hogy több ízben szándékoztam írni hozzád 

rábeszélendő arra, hogy rándulj már át hozzám: de saját izzadásomról 

eszembe jutott, hogy hájas ember létedre mennyivel többet kelle neked 

izzadnod, mint nekem, – mindig újra letettem a gondolatról, hogy írjak s téged 

a martyromság kínszenvedésének kiállására kapaczitáljalak. Most már 

éjszakról kezd lengedezni a szél. Remélve, hogy a kutyanapok nem 

nyomulnak már tovább s óhajtva már valahára valamit hallani felőled, ne 

csudáld, hogy soraimmal fölkereslek már is. 

Ha komoly szándékod van az idén is átrándulni hozzám; akkor, 

barátom, ne halogasd tovább az eljövetelt! A roppant forróság és szárazság 

folytán fölszaporodott kártékony rovarok annyira lepusztították már eddig is 

gyümölcseimet, hogy 260 faj körtéből, még, ha ma itt volnál is már, – alig 

tudnék neked 70 fajt fölmutatni. Közel 70 faj almámból alig maradt ekkoráig 

mutatónak egy két ép példány, mint egy 5 fajból, a melyek pedig zsúfoltan 

meg voltak még csak a múlt hónapban is, gyümölccsel rakodva. Hejh pedig 

szép és finom alma fajaim termettek az idén először!! Nem hiszem, hogy 

egyetlenegy almafajon is maradhasson 2–3 ép példány, mely nekem leírásra 

mintául szolgálhatna. A körtékből és szilvákból, a melyek már ekkoráig 

leértek, leírtam már 22 fajt s még remélek ennyit leírhatni. És ennyi lesz az idei 

tanulmányom összes eredménye! Igaz, hogy már is elkényesedtem a leírást 

illetőleg; mert ugyancsak jó és érdemes legyen ám az a faj, a melyikért ne 

sajnáljam a fáradtságot, hogy leírásban is megörökítsem őt. 42 faj ért már le 

eddig s közülök csak 22-tőt találtam olyannak, hogy megérdemelte a leírást. 

Selejtes fajaim, ha megemlítem is majd valamikor őket, de körülményesen le 

nem írom talán soha, habár különben égig magasztalták légyen is azokat a 
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külföldi gyümölcsészeti írók. Fő gondot leginkább csak azon fajokra 

fordítandok ezután, melyek alföldi viszonyaink közé kiválólag beillenek. 

Látom, hogy már ez is elég dolgot ad! de ezt a dolgot még sem sajnálom. 

Rendkívül férgesedik minden gyümölcs. 

Ha látni akarsz még valamit; most keress időt magadnak az ide 

jövetelre. Most még tán nem bánod meg, hogy ide fáradtál: de egy-két hét 

múlva, hiszem magam is, hogy megbánnád azt. 

Áldjon meg a kegyes ég kedves családoddal együtt! szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 
 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1877. augusztus 29. D-53. számú levél 

 

Mtur 1877. Aug. 29. 

 

Kedves Barátom! 

 

Utolsó levelem hozzád a’ volt, midőn szemző vesszőket kértem tőled, 

magam is tsudálkozom, hogy illyen soká írok hozzád, mert midőn munkád 

két példányban bekötve eggyik a’ házamnál másik a’ kertembe nállam meg 

van, a’ lapokon kívül csak azt tanulom, ’s gyümölcseid pedig – mellyekkel 

megajándékoztál 1872 Jun 23-ika ólta most kezdenek már teremni; így részint 

munkád olvasása, részint gyümölcseid szemlélésébe telik legfőbb 

gyönyörűségem, arra fordítom a gazdálkodás és a közügyek vitelétől fenn 

maradott minden időmet, tehát a’ fentebbiekből értheted, hogy ismeretségünk 

ólta alig foglalkoztam vélled annyi idő alatt többet, mint miólta hozzád nem 

írtam. És mégis milly soká halgattam. Vólt is egy kis bajom. 105 hóld tulajdon 

és 25 hóld bérelt földem van ollyan talajon, mint a’ tiétek, a’ bele vetett 65 hóld 

buza annyira rozsdás lett, hogy jó lessz ha 3 köblöt ád, míg a’ hitvány kemény 

szikes talajokba nállunk igen bő termés van, illyet ugyan én is kaptam 40 

hóldon, de az általjános jövedelmem csak a’ szükségesek fedezésére elegendő.  

Majd kedves nőm és a’ 12 éves Róza leányom ez előtt 3 héttel lázba 

esvén ágyba fekvő betegek vóltak, de már felkeltek, kezdenek erőssödni, 

valamint egésségesek többi gyermekeim a’ két kis iker leányom. Részint az 

első, de különösen a’ második ok annyira lehangolt, hogy bár sokszor 

kezembe fogtam a’ pennát hozzád írandó, és nem ment, a’ melegekbe szinte 

elbágyadva ellustulva – butának éreztem fejemet. 

Most ezen levelemet kertembe egy bő kunyhóba írom hozzád. 

Elősször is sajnálattal kell kijelentenem, hogy sok dolgaim miatt 

mostanában – bármennyire óhajtozok hozzád – nem mehetek el. 350 

vontatómat a jövő héten szórják s.a.t., de ha most nem láthatom 
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gyümölcseidet, majd meg látom máskor vagy leg alább is rajzba. Írj sokat, 

lehet figyelmes embernek abból is tanulni. Vergerből525 sok kitűnőbb 

gyümölcs képe annyira előttem áll, hogy könyv nélkül is több fajra reá 

ismerek, ha terem, így van nállam Debreczenből hozott 2 körte fa, (1871-be 

hozattam – míg vélled nem voltam ismerős) eggyik jött Bronz színű vajoncz 

másik Langeac emléke név alatt, és az első Vergers rajza után Franczia 

virgouleus, a’ másik St. Mihály arkangyal, ezen már alig van 3 szem, de a’ 

másik igen zöld, jó téli lehet, ha gyümölcsöt küldök hozzád, teszek közzé 

illyet is, hogy győződj meg észleletem valódiságáról. 

Nagyon örülök, hogy az idén is leírsz vagy 45 faj uj gyümölcsöt, elég ez 

egy évbe, ha ehhez hozzá adod a’ már általad leírt cseresznye és megy fajokat 

jó contingenst szolgáltat ez ki. Még egy év, kitelik a’ második kötet. Csak a’ 

tapasztalataid ’s tanulmányozásod leírásába ne lankadj, munkálkodj, írj, mert 

rajtad kívül nincs senki, nagy hazafiui kötelességet teljesítesz, halálod óráján 

vissza tekintve életed fojamára, bóldog halállal fogsz kimulni. Ó, bár ez 

nagyon soká következzen be. 

Élj addig mint Urbanek úr.  Igaz! munkáidba Urbanek úrról 2 hellyen 

melegen megemlékeztél, de jól esik ez minden embernek, de küldtél é neki 

egy tisztelet példányt, bizony jól tetted vólna, ha nem küldtél és küldeni jónak 

látod, írok Szaniszló József barátjának, hogy mondja meg nékem Urbanek 

urnak czímét lakhellyét, hogy biztosan rá találhassunk. 

Mikor valami gyümölcsöt leírsz, ne fukarkodj hason nevei leírásába, 

semmivel sem teszel nagyobb hasznot az illyen magam szőrű pomológnak, 

mint azzal, legalább említsd meg azon neveit, mellyek a’ Magyar országi 

Catalógusokba egy más néven említtetnek. Elmondok egy esetet, mi velem az 

idén történt. Szaniszló József 70 éves Pomológ Nyitra megyéből 2 ízbe is kért 

tőllem Daru alma ojtó vesszőket, viszonzásul küldött nékem 8 faj körtevesszőt, 

mit Urbanek ur kertjéből ez előtt 30-40 évvel, mint a’ kitűnőbbeket szerzett be, 

én részint mint ajándékot tiszteletbe tartva, részint mint Urbanek származást 

egy faj fára tettem, mind a’ 8 fajt, be írva könyvembe a’ kapott neveit, eggynek 

neve Segnieur d’Esperen, /:tehát Császár:/, másik Colomer köstliche /:tehát 

Liegel:/ így tovább, bizony ha könyvedből a’ hason neveket meg tudom, nem 

vesződtem volna én vélle, mert tőlled azon fajokat 2-3 fában már birom is, a’ 

Szaniszló József gajja vólt az utolsó, mellyet elojtottam becsületből, de ezután 

tiéden kívül senkitől semmit. A küldött vesszőidet el ójtottam úgy mint 

mondád, alvóra, meg fogadom ezután szavadat hűségesen, de aligha mind 

eggyik meg fogamzott, mert a’ fák kissé rendetlenek, részint másnap eső lett. – 

Majd zörgetek tavasszal a’ hiányzókért. Most pedig egyre kérlek, jövő 

leveledbe írd meg azon fajok neveit, mellyet már leírtál, had gyönyörködjem 

neveikbe leg alább, majd jövő tavasszal a’ mellyeket elterjesztésre méltónak 

ítélsz, meg küldöd hozzám. Örömmel írhatom, hogy ójtó ágakér nem csak a’ 

                                              

 
525 Verger = Mas Alphons (1817-1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture 
et de pomologie dirigée par M. Mas. (1865-1870). Az előbbi időintervallumban megjelent 8 
kötetes, jelentős francia pomológiai kiadvány. 
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Turi intelligens emberek, de a’ nép közzül is többen már hozzám jönnek. A’ 

Császár, Liegel, Vilmos, téli esperes, Bordói herczegnő minden lehányt gajját 

össze szedem elosztogatás végett, így apránkint haladunk ’s majd csak marad 

utánnunk valami, fáim neveit már könyv nélkül is tudom. 

Hát kertemről mit írjak? számítottam 60-80 akó borra, jó ha fele lessz, 

némelly része már leért, ezt eszi a’ darázs, madár, másik része apró egres, erre 

eső kellene, mert másképp lesül, de ha eső lessz, az érett megrothad. 

Gyümölcsből csak a’ Daru alma a’ legény, 5 fámon még van vagy 30 véka, 

valamint van 1 pogácsa, és 1 borka almám is, a fehér Cálvilon is van vagy 50 

darab ([beszúrva:]egy db tavaj termett Cálvill alma leányomnál még van, ép 

egészséges), a’ többi alma fajok lehullottak, még a’ Török Bálinton is kevés van 

már, a’ tőlled kapott almák közzül 4 termett, a’ Downton, Parker, Kevi és az 

Arany pármén, a’ 3 első már mind le hullott, csak az utólsón van még, bár ez 

is kezd már sárgulni, érni, nem fog telet érni. Az Asztrakáni almák szépek és 

jók vóltak, különösen a’ piros, a’ fehér pedig nállam is jegesedett. A’ Daru 

alma még zöld, most kezd szinesedni, ez ellát télire gyümölccsel, de a’ tavaji 

busás bevétel a’ gyümölcsből most elmarad, eddig a’ lehullott almákból 30 frt. 

jött be. 1 frt-ot adnak már 1 nagy tetejes vékáért, kezdetbe 50 xrt. Körtéidből, 

mellyek nállam az idén termettek egészséges fejlődésűek a’ Vilmos, 

Congresszus emléke, 36 dkgram tavaj 52tő,526 továbbá a Császár, Liegel, 

Bordeauxi, Clairgeau, Napoleon, Ronde, Leclerc sanyarubbak, Csikos Armin, 

Diel, /:ez majd egész kormos – birsbe:/ Cécile tengernagy, Nemes Colmár, Van 

der Wecken. Szilvádból a’ Pond magoncza, Victoria, Esperen arany, és 

Jefferson termett, ez utolsó leg különb vólt, a’ két első leírásod szerint ütötte 

meg a’ mértéket, míg a’ Esperen kicsinnek vágásánál[?] kékes zöldnek maradt 

’s nehezen vált el magjának pofájától. Ha így teszi, még a’ Victoria elibe vág 

nállam. Itt is nagyon elszaporodott a’ rovar, különösen azon fehérlepe, melly 

a’ fa vastag ágára akasztja bábját, annyi jött hozzánk, hogy minden 10 levélre 

jutott saját tojássa, gyümölcs pedig már kevés van pondró nélkül. Madár 

kevés van, a’ veréb a’ miolta a’ buza érik elhagyta a kerteket, mit teszel tehát 

most? 1000 db varangyot vitetek kertembe, de eddig még csak 100-at vittek ki, 

mert ebbe a’ nagy szárazságba az is elbúvik. 100 darabért 10 kr-t adok egy 

szegény fiúnak, ki azt titokba szedi kertem részére, ha egy jó eső lessz, 2 nap 

alatt meg lessz az egész summa. 

Helsinger Mórnak Czibakházára, Makai527 úrnak Inokára küldtél egy-

egy példányt munkádból, pedig azok nálam fizettek elő, és én tőllem is meg 

kapták a’ példányaikat, tehát így két példányt kaptak, ezt nékem Helsinger 

                                              

 
526 „36 dekagramm tavaj 52” = vagyis 52 db rekord nagyságú körtéje termett, hiszen pl. a Vilmos 
körte átlagos súlya: 16-22 deka. 
527 Makai (néhol Makay) [Imre] (1822–1882) = Dörgő Dániel tiszainokai ismerőse. A Lónyay 
család tiszainokai birtokát makói és geleji Makay Gábor vásárolta meg a 19. század közepén. 
1866 és 1883 között épült fel itt a család kúriája. Makay János 1875-ben Tiszainokán 
bekövetkezett halála után fia, Makay Imre lett a birtok tulajdonosa, aki az 1848–49-es 
szabadságharcban hadbíró százados volt a bánsági hadtestnél. A birtokot Makay 1882-es halála 
után gyermekei, két fia (Endre és István), valamint két férjezett leánya örökölte. VIRÁG ZS.  
2005.  
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komám mondta, ha igaz. Azt mondá, hogy menjek ki hozzá, akkor adja vissza, 

a’ várostól 3, a’ tanyámtól 2 órára lakik a’ Gyalui pusztán, ha megkapom tőlle, 

értékesítem, ha tudom, ’s árát néked elküldöm, ha nem tudom értékesíteni, 

egyszer magammal viszem hozzád. 

Jól esett olvasnom a’ lapokba, midőn munkádból több czikkeket 

közöltek, és azt meleg szavakkal, elismeréssel fogadták. Szombaton 

alkalmasint vagy 2 akó góhér528 bort csinálok. Ha valamelly gyümölcsöt, 

különösen körtét, leírsz, a’ külföldi leírásból említsd meg – /:ha ugyan ott 

megvan említve:/ azon tulajdonságát is, vajjon a’ könnyű laza, vagy az 

agyagos földet szereti é? Nagy és hasznos utasítás ez az intentio 

gyümölcsészeknek. A’ kemény szikes földbe is jól díszlik a’ körtefa, mint 

nállam, hol malomsátor nagyságu 100-dos fák vannak, ha legalább a’ 4-ik láb 

sárga omlós márga, csak hogy ültetéskor a sziket át kell ásni az omlós 

márgáig. Ó, de régen nem írtál Vertán Endre urról és családjáról! Add át néki 

mélly tiszteletemet, családjának áldást, boldogságot kívánok annyit, hogy az ő 

szívét is elégedéssel töltse bé. Millyen termés van körültetek. 

Hogy vannak Sármezey  urék? Tisztelem őket, úgy a’ kis növendék 

leánytokat. A’ 4-ik héten 10 éves Julcsa és 12 éves Róza leányaimmal Pesten 

vóltam, de nagy öröm volt nékik az, gőzhajó, színház, muzeum, Margitsziget 

s.a.t. 

A’ muszka győzelmétől annyira félek, hogy fojvást a’ Törökökért 

imádkozom, mi lessz, ha legyőzetik? Rajtunk lessz a’ sor, te elmehetsz a’ 

csatába nyugodtan meghalni, de mit csinálok én sok apró gyermekeimmel, 

borzasztó erről még gondolkozni is. Hát búravaló a’ 200 ezer honvédünk? 

Miért fizetek én 500 ft. adót, ’s véllem az egész ország, az elpusztulásig!!! 

Rossz időket élünk. Áldja meg az Isten a’ Törökök fegyvereit, úgy téged is 

 

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m. p. 

 

[Dörgő Dániel két 262 x 202 mm nagyságú lapra írta a levelét, amelyet még 

félbe is hajtott, így nyolcoldalas lett a levele. A 8. oldalon a margón van 

Bereczki Máté feljegyzése, merőlegesen írva a levél soraira: „Dörgő, válasz 5/9 

1877.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
528 Gohér = A filoxera pusztítása előtt (az 1880-as évek előtt) igen elterjedt, koránérő magyar 
szőlőfajta volt.  
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1877. szeptember 5. B-57. számú levél 

„M. Kovácsháza. Sept. 5. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Csak kutyafuttában válaszolok múlt hó 29-ról kelt baráti soraidra. 

Sietnem kell gyümölcs fajaim növényzetének lejegyezgetésével, mert már is 

megkéstem egy kissé. Tulontul meg van érve minden vessző, minden levél; 

pedig nekem a gyenge vesszők és levelekre is figyelmet kell fordítanom a 

leírásnál. Sok fajnál a gyenge vesszők s levelek megemlítendő tulajdonait már 

majd csak a jövő tavaszon lehet és kell kipótolnom. Lassan megy ez a munka. 

Alig vagyok képes naponta 4-5 gyümölcs fajnak növényzetét lejegyezgetni. 

Attól félek, hogy nem leszek az idén kész a növényzetleírásokkal. 

Nagyon szívesen veszem, ha annak idejében a franczia Virgouleuseról és 

a Borka almáról is küldesz néhány példányt. Urbaneknek éppen nem vagyok 

a tisztelője. Hozzá írt két írásbeli, könyörgő levelemre egy betűt sem válaszolt 

gyümölcsészeti pályám kezdetén. Könyvemben tisztelettel szólok róla, hogy 

legalább legyen mégis valaki, a kit a közönségnek hazai gyümölcsészetünk 

terén tiszteletre méltót felmutathassak, mintegy buzdításul a jövő 

nemzedéknek s követendő példakép arra, hogy a gyümölcsészeti érdemeket 

hogyan kell megbecsülnie az utánunk következő nemzedéknek: de a privát 

életben, mint mondom én egészen zérusnak veszem Urbaneket s egyáltalán 

nem töröm magamat azon, hogy neki tisztelet példányt küldjek. 

A „Seigneur d’Esperen (= Esperen úri körtéje) éppen nem hasonneve a 

Császár körtének. Külön faj ez is, az is. „Doyenne du Seigneur (=Úri esperes)” 

csakugyan Császárkörte: de a „Seigneur” szó még nem mondja azt, hogy 

„Seigneur d’Esperen”. Különben már a növényzetről is meggyőződhetsz, 

hogy a „Seigneur d’Esperen” csakugyan nem császár körte. Hasonlítsd össze a 

kettőt! Leírt és leírandó gyümölcsfajaim neveit majd akkor írom le számodra, 

ha jobban ráérek. 

 Helsingernek529 is, Makaynak is tévedésből küldöttem csak két 

példányt; mert jegyzőkönyvembe külön számok alatt voltak beírva s akkor, 

midőn az ő példányaikat hozzád küldöttem, elfeledtem kitörülni nevöket a 

jegyzőkönyvben s így a nagy sietségben újra küldöttem nekik, mert nem jutott 

eszembe, hogy már neked elküldöttem a számukra való példányokat. Szép 

volt Helsinger úrtól, hogy legalább téged figyelmeztetett erre: de én Makay úr 

és Helsinger úr helyzetében úgy tettem volna mégis, hogy a felesleges 

példányt visszaküldöttem volna a szerzőnek a szerző költségén. Ez lett volna 

az igazi helyes eljárás. Én persze, hogy keresztet vetettem ama példányokra, 

tehát jó lesz, ha mégis csak megkerülnek. 

Vertán Endre egy állapotban van szegény, folyvást. Családja jelenleg 

majd mind hideglelős. A termés nála is, Sármezey  principálisomnál is a lehető 

                                              

 
529 Helsinger Mór. (Dörgő a következő ceruzával írt megjegyzést írta a levél szélére: „Lásd 
Bereczki levelei V. kötet utolján az előfizetési felhívást.” 
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legrosszabb. A rozsda tönkre tette gabonáikat: dohányuk kisült a szárazságba, 

a tengeri nyomorult maradt a szántóföldön. Kevés itt most az öröm. Tőlünk 

más vidékre ment vándorolni az isten áldása. 

Áldjon meg az ég kedves családoddal együtt. szívéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. október 31. B-58. számú levél 

 

„M. Kovácsháza. Oct. 31. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

A mi sok, az sok! Gazdasági teendőidet azóta már jóformán 

bevégezhetted s így aligha rá nem értél volna írni. Olyan régen nem tudok 

már felőled semmit, hogy szinte aggódom miattad. A legsürgősebb teendőim 

én is bevégeztem már. Most faiskolám maradványai fölött tartom a szemlét 

meg akarva tudni, hogy, mit lehet még eladnom s mi kell még ottan továbbra 

is magamnak megtartanom, hogy aztán tavasszal, az ezerféle teendő mellett 

ne kelljen ezt is keresgélgetnem. Eddig már 60 jeles gyümölcsfaj leírásához 

készítettem el a szükséges adatokat. A tél folytán aztán majd leirogatom őket 

apródonkint, s annak idejében mindig készen legyen. Írtam már a „Gazd. 

lapok”-ba is két czikket. – 

A jövő hó 8-án Gyulá ra megyek Aradról vasuton. Göndöcs530 apát úrral 

akarok találkozni. Neki nagy összeköttetése van a nagy urakkal. Tán 

lendíthetne valamit kertem ügyében? Rettenetesen meg vagyok akadva a 

                                              

 
530 Göndöcs Benedek (Nagyvárad, ma Oradea, Románia, 1824. július 23. – Gyula, 1894. január 4.) 
római katolikus pap. – Szermonostori (pusztaszeri) apát (1868), szentszéki ülnök (1869). A 
Magyarországi Méhészeti Egyesület (1870-től), Országos Magyar Méhészegylet (1878-1888) 
elnöke. – 1843-tól a nagyváradi egyházmegye papnövendékeként végezte teológiai 
tanulmányait, 1847-ben pappá szentelték. 1847-től Újkígyóson segédlelkész, majd gróf 
Wenckheim József Antal udvari káplánja. A gróf 1852-ben bekövetkezett halálakor 
végrendeletben egyetlen leánya gyámjául nevezte ki, megbízta nevelésének felügyeletével. 
1863-tól Újkígyós plébánosa. Anyagilag is támogatta az aszály által okozott nyomortól és 
éhezéstől szenvedő helybelieket; emellett templomot, halottasházat, kálváriát, paplakot és elemi 
iskolát építtetett, és népkönyvtárat állított fel. Kígyósi tanyáján méhészetet rendezett be; az 
adományából létesült Békés vármegyei mintaméhészet országszerte példaként szolgált. 1873-tól 
haláláig gyulai plébános; Gyulán is sokat tett az iskoláztatás és népművelés érdekében, ő 
létesítette a népkertet. Az okszerű állattenyésztés, selyemhernyó-tenyésztés és 
dohánytermesztés érdekében sok ismeretterjesztő cikket írt. 1874-ben Haan Lajossal és Zsilinszky 
Mihállyal megalapította a Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténeti Egyletet. 1873-ban 
létrehozta a Békésvármegyei Okszerű Méhészegyletet, 1878-ban pedig Budapesten Kreisch 
Jánossal az Országos Magyar Méhészegyletet. 1881–1887-ben Gyula országgyűlési képviselője. 
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miatt, hogy egy talpalatnyi faiskolám sincs többé. Honnan fogok annyi 

ojtóvesszőt produkálni a mennyi szükséges volna, hogy minden megrendelőt 

kielégíthessek? Már is annyian jelentkeztek vesszőért, hogy minden fajból 

legjobb akarat mellett sem juttathatok mindenkinek. Pedig hát hol van még a 

tél vége a mikor legtöbben szoktak ojtóvesszőért jelentkezni. 

Könyveim közül 460 db van meg a nyomdásznál. F. hó 7-dikén azért kell 

bemennem Aradra, hogy azokat átvegyem s elhelyezésükről intézkedjem. Az 

alkalmat tehát arra is fölhasználom, hogy Gyulára átránduljak. Majd megírom 

aztán a találkozás eredményét.  

 

Áldjon meg az ég kedveseiddel együtt, szívéből kívánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. november 2. D-54. számú levél 

 

Mtur 1877. Nov 2. 

Kedves Barátom! 

 

Megelőztél tehát pár nappal a’ levél írásba, már két hét ólta szinte 

nyugtalannak éreztem magamat, hogy a’ levél írással késtem, de mindig 

maradt, esőt vártam, melly be szorítson, pedig gyült már elég tárgy, mit 

vélled közölni óhajtok. 

Vélled, mondom, kivel családomon kívül leg többet foglalkozom 

gondolatban, mert ha kertemben vagyok, annak majd minden fája róllad 

beszél nékem, könyvedről pedig annyit mondhatok, hogy »könyveddel 

alszom el, könyveddel ébredek«. 

Vólt nállam Villási barátunk – tőlled jőve – fél óráig, élénk, gyors ember, 

meg mutattam gyümölcs kamrámat, mellybe van vagy 2000 db gyümölcs. 

Nagyobbára kitűnő szép daru almák, és a padláson szöllőimet, közte sok nagy 

szeműeket, hiába marasztottam, elment, sietett, így csak futtába beszélhettem 

vélle, bizony szeles ember ő. Mire való az? hogy ő Gregoiretől531 hozat ojtó 

                                                                                                                   

 
Kulturális célokra is jelentős összegeket áldozott, adományaival országos közgyűjteményeket 
gyarapított. A gyulai Népbarát című ismeretterjesztő hetilap szerkesztője (1878-1879). 
531 Gregoire = Grégoire-Nélis, François-Xavier de Jodoigne (1802–1887), tímár, a 19. század 
közepének híres belga (Brabant) amatőr kertésze, pomológusa. Bereczki Gyümölcsészeti 
vázlataiban Grégoire híres „magonczozó”-ként van említve, másutt híres jodoigne-i 
gyümölcsészként. Családja nőtagjairól is — Catherine-Barbe Nélisről (1800–1872), Aglaë és 
Zéphirine Grégoire-ról  — nevezett el körtéket. 1832-től létesítette kertjét a jodoigne-i bőrgyár 
közelében lévő telepen. Az 1867. évi párizsi kiállításon 265 saját gyümölcsvariánsával vett részt. 
A Királyi Pomológiai Társaság tagjaként országos kiállítások zsűrijében szerepelt. Ma Jodoigne-
ben utca van róla elnevezve. 
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gajjakat? Talán nem is nekünk vagy éghajlatunknak meg felelőt? Hiszen az ő 

feladata a’ tanításon kívül mentőll több ójtványt előállítani a’ már kipróbált jó 

fajokból, hogy lenne már egy helly a’hol valódi fajt hitelesen kaphasson a’ 

nagy közönség? vagy meg kaphassa a’ könyvedbe532 leírt jelesebb fajokat? Hát 

mire való a’ te működésed? ha Villási is mellőzi, bizony haragszom ezért reá, 

ha írok neki, meg mosom érte a’ fejét. Majd elé állít a’ Tiszántúl egy nagy 

csomó kajla nyomorék ojtványt, és el is adja, mikor még nem is látta 

gyümölcsét, bezzeg ha hitványt terem! Úgy kell néki, ne kapkodjon! 

Meg hala tehát Pétery Károly, eltemettük, megsirattuk. Ő volt Turon az 

egyedüli ember, ki a’ hétköznapiság mocsarából kiemelkedve, messze, messze 

Olaszországig is eltündöklött. Ő hóltig Turi képviselő lehetett vólna, mert 

politikai ellenfelei is szerették, elmondá Csávolszki sírjánál »Ó bár teljesüljön 

szívének minden kívánsága a’ hazára nézve.« 

Az idén rendkívül szép Daru almáim termettek, alig várom, hogy 

részesítselek belőllök, postán keveset lehet küldeni. Jó vólna talán Aradra 

valakihez címezni (v. Orosházára Prag Józsefhez)533 ha onnan alkalmilag 

(mikor buzát hordattok)534 bevinnétek? A’ francia virgoules  nehány példányát 

és nehány Borka almát, egy nehány Daru almát rövid időn postán elküldöm 

hozzád, de 10 kgram sujnál bajosan lehet többet postán küldeni.  

Egésszen meg ijesztettél leveledbe, hogy nincsen elegendő ójtó vessződ, 

ez ám bajnak nagy baj ám! Hogy lehetne ezen segíteni? Én Daru alma 

vesszőkkel elfoglak látni, csak írd meg hogy mennyit és mikorra küldjek el, 

Piros Török Bálint, piros Pogácsa és téli fehér Cállvill fáim is vannak, 

mellyeknek gyümölcseiből küldök 1 – 1 példányt. Azután ha jónak látod 

gajjait is. Továbbá a’ leírt és kinyomatott ismertetett gyümölcseidből van 

nálam körte 44 faj, alma 20, szilva 11 faj, ezeknek jó része termett is már, 

bizonyítták mind annyian nyilván tartásom lelkiismeretességét. Már most ha 

ajánlatommal meg nem sértelek, ugy hiszem, hogy ezer darab ójtó gajjat 

küldhetek róllok, szívesen teszem, hiszen tőlled nyertem, annyit is 

mondhatok, hogy az említett fajok leírt gyümölcseidnek színe java, így a’ 

kapósabja, mert azt küldted meg hozzám leg elősször, mellyeket el terjeszteni 

leg méltóbbnak ítéltél. Hiteled előttem annyira szent, hogy azt leg kevésbé 

sem akarom koczkáztatni, a’ mit én küldök néked, az a’ lessz, a’ mit te 

küldöttél nékem.  

Örülnék ha elfogadnád ajánlatomat, mert alkalmat szolgáltatnál nékem 

a’ gyümölcsészet terjesztéséhez hozzá járulnom, és néked egy kis jövedelmet 

szerezhetnem, írj tehát őszintén azonnal, én rögtön ki mutatom mellyik fajból 

és körülbelöl mennyit adnak le a’ tőlled nyert fácskáim. Van egy Csíkos armin, 

talán 100 vesszőt is leád, azután Vilmos Cogressus, Liegel, Császár, Bordeauxi, 

Angoulèmei, Jodoigne diadala, Sterckman, Asztrakani, Kewi, Parker, Pusztai, 

Bonum, Breda, Orleansi, téli a. Parmén, Althán, Jefferson. Kirke, Esperen 

                                              

 
532 „könyvedbe” – Bereczki Máté nagy művének, a Gyümölcsészeti vázlatoknak I. kötete 1877-
ben jelent meg Aradon. Mutatókkal együtt e kötet 511 oldal. 
533 A zárójelbe tett szövegrész a sorok közé volt írva. 
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arany, Victoria, Pond  s. a. t., továbbá Cseresznyék és meggyek mellyek sok 

vesszőt leadnak, ezeken kívül sok fajod van nállam, mellyek 2-10 szál vesszőt 

leadhatnak. 

Az ígéret csak szép szó! 60 faj gyümölcsöt tanulmányoztál és írtál le ez 

évbe, egy esős időbe elküldhetnéd hozzám neveiket, hát ha nékem is teremne 

eggyikről v. másikról, mert van ám nállam tőlled sok még le nem írt faj, ugy 

intézkedj, hogy nékem a’ 60 faj kitűnőbbjeiről vagy is mellyeket leg inkább 

tartassz méltóknak az elterjesztésre ójtó ágak jussanak, próba fák keresésére, 

mert hiszen azokból mások úgy sem kérhetnek tőlled, miután nem ismerik. 

Azon kívül itt hátul leírom, hogy melly fajokból küldj vesszőt, jó lessz nékem 

bármi rövid is. A Clairgeau termett nállam, szép dísz körte, jó nagy 25 dkgram 

volt cserhajas, kissé nap felől hajnalpiros kejhes vége felé vastag, de bajosan 

lessz 1ső rendűnél jobb fokozatu, szóval a’ Congressus emlékével tán felér. 

Van nállam Cecile tengernagy, de még kemény. Termett Bordeauxi, ez igen jó, 

de leért, mert több dísz körtével a’ Casinóba tartottam a’ szekrénybe a’ Csíkos 

Ármin is kezd puhulni, nem czukros, de annál savanyubb leves körte, sok 

embernek ízlik az illyen. A’ Napoleon vajoncza méltó híréhez. Az Amália 

Leclerk kitűnő és elegans külsejű körte, hanem a’ Wander Wecken, amely 

szikes földben termett egy önálló fámon, kissé most is húzós vólt, bár leves és 

fűszeres ízű. Faj fámon, melly jobb hellyen ált, nem vólt huzós, a’ Vilmos ugy 

a’ csíkos is, szikes földbe is változatlanul jó. A nemes Colmárra ezután kerül a’ 

sor. Császárkörtéd igen édes vólt a’ szikes földbe, édesebb ment az iszapos 

földbe, legtermékenyebb vólt a’ Wan der wecken. Mond meg nékem a’ 

Professor Barralnek hason neveit, Málnaitól kaptam a’ fát, de Nemes Colmart 

termett. A’ Lukácsi Goubaldja meg Vilmost, a’ Bouvier Simon emléke Liegelt, 

tehát nem vesztettem véllök. Hát a’ Duchesse d’Helene de Orleansnak mi a’ 

más neve? Debreczenből kaptam e’ fát, bőven és jót termett. Hát a’ Belle des 

Carmes más neve mi? 

Tehát Nov. 8án Gyulára mégy, onnan 9én v. 10én pedig Turra jössz, 

várlak, még pedig joggal, mert közeledel hozzám, majd megraklak almával, 

ha bízol bennem, ójtó ágakkal, megnézheted a’ már épülni kezdő fácskáimat 

is. Ha az ut és idő elnem romlik, Szarvason, Orosházán át kocsin vitetlek haza. 

Most Családomnak minden tagja egésséges, nincs más bajom, csak hogy 

a’ rozsda elvitte jövedelmemet, vagy is nagy részét. 

 

Isten áldjon meg azt kívánja szerető barátod 

Dörgő Dániel m.p. 

 

Az idén tanulmányozott gyümölcseidből küldj vesszőt azokból, 

mellyeket jónak ítélsz az elterjesztésre, vagy a’ kötöttebb földbe való 

tanulmányozásra, azonkívül: kérek ójtó vesszőt, faj fának. 

 

 

                                                                                                                   

 
534 A zárójelbe tett szövegrész a sorok közé volt írva. 
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Baguet vajonca Lebel Jakab 

Hardenpont ízletes Bismark 

Vaillent Boisbunel 

Hardenpont vajoncza kl. St. Sauveuri 

Ezée-i jó  

Avranchesi jó Luiz Cochet a 

Merode esperes Beni detti szilva 

Masi  

Oudinot  

Barbe Nelis  

Bivort pirók  

Cocaudieres ízletes  

Fondat Bihorel  

Doyenne gris  

 

 

[Dörgő Dániel két 261 x 210 mm nagyságú, félbehajtott lapra írta a levelét, 

amely így hétoldalas lett. A 8. oldalon Bereczki Máté írásával – Dörgő írásával 

ellentétesen – a következő feljegyzést írta: „Dörgő Válasz 12/11. 1877. (Ez 

elveszett.) Ujból 19/11. 877. ajánlva.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. november 12. B-59. számú levél 

 

„M. Kovácsháza. Nov. 12. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Mondom és ismét mondom, hogy nem jó nekem hazulról egy napra is 

eltávoznom. Azon négy nap alatt, a mig távol, Aradon és Gyulán  valék, annyi 

levelem érkezett, hogy három napig akár egyebet se tegyek, hanem folyvást válaszokat 

írjak. És te mégis azt kívánnád tőlem, hogy elmaradásomat hazulról még egy vagy két 

nappal toldanám meg!? No persze, fölteszem rólad, hogy nem veszed tőlem rossz 

néven, hogy ez úttal meg nem látogattalak. Hiszen, ha erkölcsi kötelességem s adott 

szavam nem kényszerített volna; elhiheted, hogy Gyulára sem mentem volna ám! 

Egyébbiránt annyit mondhatok, hogy nem bántam meg, hogy Gyulára mentem. 

Göndöcs apát úr kedvemért az egész gyümölcsészet iránt érdeklődő gyulai 

intelligenciát összehíta házához és nekem így alkalmat adott számos olyan emberrel 

megismerkedhetni, a kikben irántam és törekvéseim iránt a legnagyobb elismeréssel s 

rokonszenvvel viseltetnek. Ki tudja, mi hasznát vehetem én vagy a hazai 

gyümölcsészet ez új ismeretségemnek! – 
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Könyveimet 3 nagy faládába pakolva szintén átvettem ez úttal a 

nyomdásztól. Két ládát ott hagytam Aradon Náray Imre barátom padlásán; 

egyet pedig, a legsulyosabbat, haza hoztam magammal. – 

Bizony kedves barátom, nagy szívességet teendesz velem, ha küldeni 

fogsz ojtóvesszőt a Daru almáról, a Török Bálint almáról és a Brédai renetről, 

aztán a Bordeauxi herczegnő körtéről is. Ez utóbbiból alig van 20 ojtásra való 

vesszőmnél több, pedig jeles faj, megérdemelné, hogy mindenütt elterjesszük.  

Küldj azután, kérlek, az Esperen arany szilvájáról (Ebből nincs több 

nálam 2 kis vesszőcskénél, a mi ojtásra alkalmas volna). 10 szál vesszőm van a 

Victoria királynő és ugyanannyi a Pond magonczáról: de hát ez mind kevés, a 

mint látom. Jó lesz tehát, ha ezekről is küldesz, a mennyit fád kára nélkül 

küldhetsz. 

A Daru és Törökbálintról úgy hiszem, hogy elég lesz 100 – 100 vessző 

külön mindenikből. A Brédai renetről úgy hiszem 20 – 30 szál is elegendő 

leszen. – Más fajokról nem kérek. – 

A Professor Barral új körte, jókora nagynak van leírva: de nálam már két 

ízben kis körtéket termett s a próbafán sínylődik is. Még most valódiságával 

nem vagyok tisztába! Hasonneve még nincs. A Duchesse Héléne d’Orleans 

(magyarul = Orleansi Ilon hercegnő) szintén új, középnagy, I. rendű körte. 

Nincs más neve. A „Belle de Carmes”-nak a nevét sem találom könyveim 

egyikében sem. – 

A „Franczia Virgouleuse” nálam mind fölrepedezett az idén. Nem ilyen 

földbe való, mint a mienk. Örülni fogok, ha küldesz egy-két ízlelőt belőle ugy 

szinte a Borka almából is. Mezőkovácsházára postán csak öt kilót küldhetnél. 

Orosházára soha sincsen tőlünk alkalom, sőt még Kétegyházára is ritkán: 

Aradra, oda már minden héten van alkalom tőlünk. Kérlek tehát, ha szíves 

leszel küldeni csak Aradra küldj, és pedig Náray Imre ügyvéd, jó barátom 

czíme alatt akár nekem, akár principálisom számára. Náray különben nagyon 

meg kért most, a hogy Aradon benn voltam, hogy kérnék tőled 100 db Daru 

almát pénzért az ő számára is. Ő szívesen fizeti az árát után véttel. Nagyon 

megtetszett neki taval a Daru alma, melyet mutatóul vittem neki tőled a 

zsebemben. Kérlek is tehát, hogy, ha nincs is eladó szándékod, mégis küldjél 

neki vagy 50 darabot az én kontómra. Ő nekem sok szívességet szokott tenni. 

Jól esnék, ha neki azt meghálálhatnám az által, hogy örömet szerzek neki a 

Daru almával. Ő nagy barátja a szép és jó gyümölcsnek s nem sajnálja érte a 

pénzét kiadni. Inkább nekünk ne küldjél egyet sem, ha kevés 

gyümölcskészleted van: de neki minden esetre légy szíves juttatni. Nekünk 

már egy szem almánk sincs más fajból, csakis egy kézi kosárnyi forma van 

még a Pusztai sárgából. Komisz volt nálunk az idei gyümölcstermés, 

különösen az almákat illetőleg: de általában is. Ojtóvesszőt okvetlenül kapsz 

annak idejében. 

Következő fajokat írtam le az idén: azaz hogy fogom még csak ezután 

körülményesen leírni:  
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I. szilvák: [III. Körték – folyt.] 

Fulton Nagy vajoncza 

Barna Luiz Naquette 

Cataloni szilva Nelis Boriska 

Dönissen piros szilvája Noisette Lajos 

Gondini szilva Nyári Sebastopol 

Herrnhausi nagy mirabella Chini Jargonelle 

Korai kedvencz Őszi kurtaszárú 

Sárga úri szilva Renetszerű bergamot 

Tarka pedrigon Rostiezi pirók 

Lepine Spaë vajoncza 

II. almák: Tyson 

Champagnei renet Zöld Magdolna 

Édes vadalma Boutoc körte 

Fűszeres renet Clairgeau vajoncza 

Herczeg Batthyani fontos Affre érsek 

Saint–Sauveuri kalvil Duhamel Dumonceau 

Ananasz renet Cross 

Millet csörgője Téli Kálmán körte 

Tittinghof György Desportes Mór 

Claudius borsdorfja Darmstadti bergamot 

Batull Pap körte (= Curé, Kossuth) 

Guelton Payen vajoncza 

Velteni Jansen Alma alakú bergamot 

Casseli nagy renet Egri körte 

Hubbardston páratlan Lovenjouli ízletes 

III. körték: Capiaumont vajoncza 

Anjoui jó körte Dilly vajoncza 

Augusztusi nagy pirók Római király 

Berry herczegnő Quintinye 

Brandywine Őszi bergamot 

Eliz vajoncza  Van Marum kobakja 

Gaujard vajoncza Brémer Friderika 

Hamon vadonca Varenne de Fenille 

Keveron bergamotja Bretonneau vajoncza 

Kis Margit President Mas 

 Nemes kraszan 

 

 

Sok jót kíván barátod 

Bereczki Máté”535 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

                                              

 
535 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 65. p.  
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1877. november 16. D-55. számú levél 

 

„Mtur 1877. Nov. 16. 

 

Kedves Barátom! 

 

Oct. 31-án hozzám írt leveledre Nov 3án bőven válaszoltam, még pedig 

ollyanokról is írtam, mellyekre tőlled választ várok, minthogy nem 

válaszoltál, attól tartok, hogy nem kaptad meg levelemet, tudósíts tehát meg 

kaptad é? vagy sem, és válaszolj azokra a’ mire szükség. Ha nem kaptad vólna 

meg ujra írom. Gyulán létedkor vártunk Turra, még disznót is ölettem ma egy 

hete. 

Isten vélled  

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m. p.” 

 

[Dörgő Dániel 131 x 210 mm nagyságú lapra írt, amelyen levele csak az első 

oldalt foglalta el. Annak hátlapján található Bereczki Máté következő 

feljegyzése: „Dörgő válasz 19/11. 1877–1878”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. november 18. D-56. számú levél 

Mtur 1877. Nov 18. 

 

Kedves Barátom! 

 

Éppen most pakoltam be – míg mások a’ templomba imádkoztak – 

részedre 50 db daru almát, vagy 52-tőt nem tudom, egy zöld színű ferslógba, 

az alsó két sor mind Daru alma, vannak benne dísz példányok, vér veressek, 

egész zöldek, a’ leg kissebbtől a’ leg nagyobbig, szánt szándékkal válogattam 

így össze, hogy lásd egy ugyon azon fának mennyi féle gyümölcse van, a’ fáim 

hejzetéhez és nap fekvéséhez képpest, az apróbbak jobbak a’ nagyobbaknál, 

mert azok már a fán túl értek a’ rendkívüli forróság végett, tehát elébb a’ 

nagyját használd fel, a’ ferslógba felül egy sorba pedig van 6 pogácsa alma, 2 

török Bálint, 1 fehér Calvill, 1 kis piros szeplős alma, találd ki hogy mi? 

nagyon czukros és jó, én nagyon szeretem, de nem tudom a’ nevét, már 10 

éves a fája. 1 körte /:talán nemes Colmár:/ azután 5 franczia virgoules, leg 
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alább én Vergerből536 rá fogtam hogy az, itt Turon vén fát vannak belőlle, 

czitrom körtének híjják népies nyelven, eltart Józsefnapig, de ez évben minden 

gyümölcs hamarább érik, ezeket Sept 30án szedték le a’ fáról, tehát 

fonnyadnak, a’ mi szokások és ugyan illyen körtém termett egy fácskámon is, 

mellyet Debreczenből bronz színű vajoncz név alatt kaptam, van még ezeken 

kívül a’ felső sorba 7 borka alma, kisebb nagyobb, ezek tartósabbak a’ Daru 

almánál és keményebb fajsujuak, a’ borka alma nevet én adtam rá azért, mert 

a’ Pesti gyümölcs kiállításon 1871-be ezen név alatt láttam hasonló almákat 

kiállítva. Egy jó nagy vastag fám van belőlle. 

Ezen küldeményt Náray urhoz Aradra fogom küldeni vasuton hólnap 

reggel, meg írtam néki, hogy hűvös hellyen tartsák, majd alkalmilag elfogjátok 

vitetni. Náray úrnak is pakoltam be 50 db Daru almát külön ferslógba ingyen, 

vegye úgy mintha te adtad vólna. 

Örülök, hogy én is tehetek vélled szívességet, majd írd meg midőn az 

ójtó ágakra szükséged lessz, akkor leszedem és postán elküldöm. Lessz 100 db 

Daru alma vessző, annyi piros Török Bálint, úgy a’ Bréda, Bordeauxi 

herczegnő, Pond, Vicktoria, és Esperen arany szilvájáról is küldhetek 

fajonként 15-20 szál vesszőt. 

Jó hogy meg írtad az ujabban ismert faj gyümölcseidnek nevét, 15 fajt 

már küldtél ezekből, talán majd mostanába meg írom hogy mellyek azok, 

nehogy küldjél belőllök ójtó vesszőt, sziken sokféle faj vessző kelt tavasszal 

próbafának, mert Vályi537 barátod szerint én ezen vidék pomológussának 

csaptam fel, bár sík alföldön vagyunk vélled mind ketten, de az én talajom 

egésszen más, én a’ kötöttebb földeknek való gyümölcsöket tanulmányozom, 

habár nagy távolságra is, de utaidat nyomba követem. 

Add át Vertán Endre urnak, ugy kedves családjának tiszteletemet, ’s 

üdvözletemet, valamint Sármezey uréknak is. 

Néked pedig áldást kívánok 

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m. p.  

 

                                              

 
536 Verger = Mas Alphons (1817-1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture 
et de pomologie dirigée par M. Mas. (1865-1870). Az előbbi időintervallumban megjelent 8 
kötetes, jelentős francia pomológiai kiadvány. 
537 Vályi Elek (1820 – Kentelke, ma Chintelnic, Románia, 1903. március 4.), Bereczki Máté barátja, 
elismert pomológus. A Marosvásárhelyi ref. Kollégium diákja, Bolyai Farkas tanítványa volt. 
Kentelki (és besztercei) református lelkész, 1856-tól a nagysajói református káptalan dékánja. A 
nagysajói egyházmegye 1888-ban nyugalomba vonult esperese, kerületi faiskola-felügyelő. 
1889-ig az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület Beszterce székhelyű, Beszterce-Naszód 
vármegyei választmányának alelnöke volt, s a nagysajói egyházmegye EMKE alapítványát 
képviselte. 1892-ben megalapította a Sajó-budaki Méhész Kört. Az 1893. évi 
Gyümölcskertészben Erdélyrészi almafajok címmel jelentetett meg cikket. Források: EMKE 
1888-1889. évi jelentése. Szerk. Sándor József. 4. Megyei és városi választmányok. III. Besztercze 
naszódvármegyei választmány. Kramer Gyula, jegyző (Sz. 20/1889. EMKE iratszám), 14. p.; 
Méhészeti Közlöny, VII. évf. 13. szám, 1892. július 1. 181. p.  
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[Dörgő Dániel 268 x 208 mm nagyságú félbehajtott lapon írta meg levelét, 

amelynek 4. oldalán található Bereczki Máté vastag irónnal írt feljegyzése: 

„Dörgő Dani válasz 26/11 1877”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. november 19. B-60. számú levél 

 

„M. Kovácsháza. Nov. 19. 1877.  

 

Kedves barátom! 

 

Egy izben: te biztattál arra, hogy ne küldjem ajánlva hozzád írandó 

leveleimet, mert azok úgysem vesznek el. F. hó 12-én hozzád írott levelem 

nem volt ajánlva, és íme! el is veszett.538 Most már nagyon bajos volna mind 

azt vissza idézni emlékemben, a mit akkor írtam s így aztán röviden annyit 

írok tehát meg, a mennyi említett levelemből még eszembe jut. Írtam, hogy 

Gyulán nagy kitüntetéssel fogadott Göndöcs apát; hogy az egész gyulai 

intelligentiával összehozott egy este házánál, a kik mind barátai voltak a 

gyümölcsészetnek s így nekem is. D. után értem Gyulára s másnap, 9-dikén 

délben jöttem el onnét Aradra, hol kocsi várt rám, melylyel egy jó láda 

könyvet is haza szállítottam. Két nagy láda pedig Náray Imre barátom 

padlásán hagytam még, Aradon. Hozzád menni nekem, ilyen időben, mikor 

ezerfelé ránczigáltatom, teljes lehetetlen volt volna. Úgy megszaporodott a 

levelezésem, hogy fél napig is válaszok írásával vagyok naponta elfoglalva. 

Aztán a kertben is sok még a teendő. Az idő pedig mind mind inkább olyanra 

változhatik, hogy ha akarnám sem dolgozhatnám többé a kertben: tehát 

sietnem kell. 

Nov. 2-ról hozzám irt leveledre vonatkozólag pedig irtam, hogy 

Orosházával nem levén innen éppen semmi össze köttetésünk, oda semmit se 

küldj részemre; mert én azt onnan egyáltalán fogva nem tudnám elhozatni. 

Minden oly pakkot, melyet postán meg nem kaphatnék, Aradra czímeztetem 

Náray Imre ügyvéd barátomhoz (a ki saját házában a 3 feketeló utczában 

lakik) s a honnan majd minden héten akad alkalmam kihozatni a pusztára. 

Különösen megkértelek arra, hogy Náray Imre barátomnak, a kinek én 

sok szívességével élek, lennél szíves vagy 50 – 100 db Daru almát az én 

kontómra küldeni föltéve, hogy van eladó Daru almád. Ha nincsen eladó; 

azon esetben mégis szeretném, ha részére tőled legalább 50 darabot kaphatnék 

még annak koczkáztatásával is, hogy részemre vagy principálisom és Vertán 

Endre barátom részére egy példányt se küldhetnél aztán. Én részemről 

megelégszem, ha egypár Borka almát és Franczia Virgouleuset küldenél is 

                                              

 
538 A gyűjteményben mégis megtalálható a levél B-59. szám alatt.  
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egyedül: de, ha van eladó Daru almád, azon esetre szívesen megveszi azt 

principálisom is, Vertán Endre is; mert nálunk egy szem alma sincsen már. A 

mi volt megért és elfogyott. –  

Az ojtóvesszőkre nézve pedig írtam, hogy nagy köszönettel fogadom el 

ajánlatodat, de csak arra kértelek, hogy a következő fajokból küldenél, a 

melyekből csakugyan alig van 1 – 2 vesszőmnél több, u. m. 

 

 

Daru alma, 

Török-Bálint, 

Bordeaux-i herczegnő, 

Jefferson szilva, 

Esperen arany szilvája, 

Victoria királynő szilva. 

 

 

E fajokról sok megrendelőmnek kellene azt írnom, hogy már elfogytak s 

nem adhatok belőlök, pedig megérdemlenék, hogy mindenik megrendelő, – 

kérte, nem kérte, – kaphasson belőlük egyegy vesszőt. 

A Daru és Török Bálintról úgy hiszem elég lesz külön külön 50 – 60 

szálvessző, a többiekből 10 – 20 is elég lenne. – Clairgeau körtét, a mint 

jellemzéd gyümölcseit, csakugyan valódi. Nálam is termett az idén vagy 8 db-

ot. A Professzor Barral uj körte, nincs hasonneve. Nálam gyanús. A Duchesse 

Helene d’Orleans is ujdonság lehet. Nálam nincs meg. A Belle des Carmes-nek 

még a nevét sem találom sehol könyveimben. – 

Az általad kijelölt fajokról és az általam ez idén tanulmányozottak 

legjelesebbjeiből minden esetre küldeni fogok vesszőt. Már ki is jegyeztem 

külön papírra, hogy milyen fajokról kellend küldenem számodra. – Legjobban 

sajnálhatod f. hó 12-ről hozzád írt levelem elvesztét azért, mert abban 

valamennyi, újabban tanulmányozott s általam leírandó fajokat is lejegyeztem 

számodra, mit ezúttal újra lejegyezni teljességgel nem érek rá. – 

Olyan szép az idő; valljon, mivel úgyis bevégezhetted minden szükséges 

munkád akkoráig, nem szánnád-e rá magadat, egy éjjelre bár, hozzám 

elrándulni hozván magaddal egy harcsát vagy potykát s egy kevés almát is. 

Temérdek beszélni valóm volna. Lehetetlen írásba foglalnom. 

Áldjon meg az én istenem ezer jóval kedves családoddal együtt!  

szívéből kívánja  

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U. i.: Most folyvást itthon fogok tartózkodni, talán tavaszig is. 

B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

* * * 
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1877. november 26. B-61. számú levél 

„M. Kovácsháza. Nov. 26. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Tehát még sem veszett el a levelem. Csakis a postai rendetlenségnek 

lehet tehát köszönnünk, hogy te is én is 15 frt áldoztunk föl újból a haza 

oltárára nem számítva az új levél írásával el töltött időt, pedig az angol 

szójárás szerint az idő is pénz.  

Az isten áldjon meg szíves küldeményedért, melyet Náraynak és nekem 

küldöttél. 

Ő is megkapta azt és én is. – Kaptál-e már tőlem a franczia Virgouleuse-

ról ojtó vesszőt? Ha nem kaptál volna tudasd velem s azonnal küldök, te 

pedig légy szíves a többi fajokról ígért ojtóvesszők közé egypár szálat tenni a ti 

czitrom körtétekről, hogy a növényzetet tanulmányozhassuk s 

összehasonlíthassuk mind a ketten. Nálam a franczia Virgouleuse 

határozottan valódi. Bírom 3 hiteles helyről is Franczia országból hozatva:, de 

nem a mi laza földünkbe való, mert nálam ugy két, egymástól távol lévő s 

különböző fajfámon össze vissza repedezett a gyümölcse már aug. közepén 

ugy annyira, hogy teljesen hasznavehetetlenné vált. Ennélfogva nagyon 

érdekes lesz ő kigyelmét tanulmányoznunk s a ti czitrom körtétekkeli 

azonosságát kisütnünk. – 

Kérlek légy szíves postafordultával tudatni, hogy milyen fajokból 

kívánsz vesszőt; mert annyian rendeltek már eddig is, hogy szinte félek, hogy 

a netán neked föntartandó vesszőket is eligérem s aztán szavam majd nem 

tudom be váltani nekik, mert annyi bizonyos, hogy te vagy előttem az első. – 

Az én számomra küldendő vesszőket is, minthogy a fa levele már 

lehullott bízást el küldheted akár mindjárt. Majd beteszem az ablakom előtti 

ládába s erre lakatot teszek aztán. – 

Vannak már hárman, a kik gyűjteményt akarnak berendezni s 

valamennyi eddig tanulmányozott s valódinak fölismert, értékes, nem értékes 

fajaimról rendeltek már vesszőt. Megszaporítom hát a tanulmányozó 

gyümölcsészek számát. Ennek igazán örvendek. Könyveimből Octóberben 7, 

Novemberben eddig és már 6 példányt adtam el. 

A Magyar Óváron megjelenő „Gyakorlati Mezőgazdában” igen szépen 

bírálta megint könyvemet ifj. Tiringer Márton539 Rétszilasról. Nem hiszem, 

hogy szebb dicséretet kapott volna hirtelen egy magyar könyv, mint az én 

                                              

 
539 Tiringer Márton, ifj. (Cece, Fejér m., 1837. aug. 21. – ?), rétszilasi mezőgazdász. Apja Cecén 
birkás-árendás (később földbirtokos) volt. A szabadságharc után a gyönki és a pápai 
gimnáziumban tanult, később mezőgazda lett, apja birtokán gazdálkodott. Már a szabadságharc 
alatt verselgetett és felgyűlt verseiből Vahot Imre többet közölt a Napkeletben (1859-62); később 
pomologiai cikkeket írt a szaklapokba, így a Gyakorlati Mezőgazdába (1878. nov.). Önéletrajzát 
közölte Abafi (Aigner) Lajos a Figyelőben (XIX. 362-367. l.). SZINNYEI; Tiringer Márton Bereczki 
Gyümölcsészeti vázlatok című művének 1. kötetéről írt bírálatot a Gyakorlati Mezőgazdába. 
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könyvem. Tán csak neki szelesednek így az emberek s könyveim 

elhelyezhetem s egy ujabb kötet megjelenhetésének utját elegyengethetem. 

Sok jót kíván neked és kedveseidnek igaz barátod 

 

Bereczki Máté 

 

U. i.: Nekem úgy látszik, hogy Borka almád mégis más, mint az enyém, 

melyet hozzám Glocker küldött volt. Sajnos, hogy nálam az idén nem 

gyümölcsözött s így az összehasonlítást tövéről hegyére nem tehettem meg. 

Kérlek küldj egy vesszőt a te Borka almádról is, hogy legalább a növényzetét 

összehasonlíthassam jövőre az én fajom növényzetével.  

B. M:” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. november 27. D-57. számú levél 

 

Mtur 1877. Nov 27. 

 

Kedves Barátom! 

 

Hozzuk tisztába levelezési zavarunkat. Oct 31én írtál hozzám 

halgatásomból felzavarandó, írál, hogy kevés ójtó ágad van, erre válaszoltam, 

hogy adok. Náray ur előtt ezt fel olvasád, ujra írtál Nov 12én mellyben Náray 

ur részere kérsz almát és mellybe a’ leírandott gyümölcsök neveit leírád, tehát 

meg kaptam e’ levelet láthatod, erre én úgy jártam el, hogy Nov 18án írtam 

Náray urnak és neked is levelet postán, ugyan másnap pedig Náray urhoz 

vasuton küldöttem 50 almát, néked is, erre Náray úr válaszolt is, írva hogy 

meg kapta az almát, a’ néked küldöttet pedig – éppen akkor Sármezey Antal  

ur fia Aradon lévén, még akkor nap elküldötte részükre. Meg kellett 

említenem, hogy Náray ur tuljárt rajtunk, szivességet akaránk néki tenni, és ő 

elő tett nékem szivességet – a’ mennyiben egy fertály akónyi ómagyaráti bort 

külde számomra, így 4-5 annyi értéket, mint az alma, tehát a’ hordó vissza 

küldésekér ujra küldök neki almát, de meg mondom, hogy nem borért, de 

szivességből. Ujra írtál Nov 19én levelet, azon hitben, hogy a’ Nov 12iki 

leveled elveszett, ismételve benne annak tartalmát, a’ különbség benne csak 

az, hogy Jefferson gajj is kevés van, nékem abból is van vagy 15, tehát annak 

idejébe küldöm, termett is az idén, ’s valódi. 

Azólta nem kaptam tőlled levelet, pedig szeretném tudni millyen 

állapotban kaptad meg a’ küldött gyümölcsöt, és véleményedet eggyik másik 

fajról? Ha nem írtál, írj tehát. Az almákat ha meg kaptad, ne fukarkodj vélle, 

különösen Vertán Endre urhoz minden látogatásodkor vigyél, ha elfogy, 
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küldök ujra, van elég, a leg szebbik almáért is alig adnak 3 xr (krajcárt), a 

középszerű 2 Ft, inkább jó embereimnek adom ingyen. 

Dec 2án Pestre kell mennem Catasteri ügyben, a’ reclamatiók 2od foku 

elintézése ügyében, védendő a nép érdekeit. 

Ismét egy felfedezésre jutottam a’ Daru almára nézve: néhány almát 

kormos hálózattal bevonva találtam, alkalmasint külbefojások miatt, és 

képzeld! éppen ugy fonnyad, mint bár mellyik renett, tehát a’ kormos hálózat 

– ez véleményem – jukacskákat okoz a’z alma bőrén, mellyen a nedv 

kipárolog. Majd eléküldöm néked a’ kormos Daru almát. 

Bocsáss meg hányt-vetett írásomért, most sietős dolgom van. 

Isten vélled szerető barátod 

Dörgő Dániel m. p.  

 

[Dörgő Dániel 203 x 130 mm nagyságú lap mindkét oldalára írta levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. december 1. D-58. számú levél 

 

„Mtur 1877. Dec 1. 

 

Kedves Barátom! 

 

Mihelyt Budapestről haza jövök, azonnal össze szedem kertembe az ojtó 

vesszőket, és küldöm számodra postán. A’ Gyakorlati Mezőgazdában 

megjelent dícséretet nagy örömmel olvastam, mert az könyvednek keletet – ’s 

így a’ gyümölcsészetnek előhaladást, terjedést szerez. A’ küldött czitrom-körte 

– hiszem, hogy franczia virgeuleouse lessz, részint a’ Vergersbe540 látott rajzról 

– de még inkább azért, mert ezen száraz évbe, itt nállunk is repedezett, bár én 

nem repedezett példányokat küldöttem, hogy nállad jobban repedt, oka lehet 

a’ jobban kiszáradt talaj. A’ borka nevű almám ez évben rendkívül nagyokra 

fejlődött, már t. i.: a’ rendes körülmények között nőtt gyümölcseihez 

viszonyítva, én néked nagy gyümölcsét nem küldöttem, mert azok a’ Török 

Bálint alma szokásaként a’ bőrön szeplőket kaptak, mellyek a’ husába is 

átmentek, legjobban ítélletet hozhatsz a’ leg kisebb példányról, melly a’ faj 

jellegét leg inkább mutatja. Hogy nállam ezen alma olly nagyra hízott, oka az 

lehet: mert a’ mult évben fája meddő vólt, jól elkészülve az évre temérdek 

gyümölcsöt hozot, de mellynek nagyobb része lehulván, alig marad 2-3 véka, 

ezt pedig az erőteljes fa felhizlalta. Így a’ nagyobb alma nem ollyan jó, mint a’ 

                                              

 
540 Vergers = Mas Alphons (1817-1875) szerk.: Le Verger. Publication périodique d'arboriculture 
et de pomologie dirigée par M. Mas. (1865-1870). Az előbbi időintervallumban megjelent 8 
kötetes, jelentős francia pomológiai kiadvány. 
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kisebb, valamint a’ Daru alma is, melly ha nagy és piros, laza, mint egy 

Rambour541. A’ mint halgatásodból ítélem, a’ küldött gyümölcsök alig ha meg 

nem törődtek, lehet, hogy Sármezey  ur fia – kit ott létemben nagy 

lócsiszárnak ismertem fel – veszettül hajthatott vélle, és a’ ferslógnak nem 

teteje vólt felül. 

A tőlled kívánt ójtó vesszőket a’ tulsó lapra leírom: légy szíves azokat 

össze szedni, névvel ellátva – ládádba tenni, és csak jövő Mártius vége felé 

elküldeni. Hanem légy szíves egy félórát arra szentelni, hogy különösen a’ 

körtéket kösd 10 fajonként össze, ráírva a’ jegyfátska tullapjára alsó emelet 2ik 

– 3ik emelet vezér ág, melly utolsó a’ leg maradandóbb becsü, ’s jól növő faj 

legyen, és érés időre nem igen eltérők legyenek az össze kötött 10ek, gula 

fáink alsó ágai elmaradoznak, vagy leszáradoznak, de halálnuk után le is 

nyesethetnek, tehát értékesebb maradjon felül. Szóval úgy állítsd össze a’ 

fajokat, mintha tapasztalásod után, most készítnél belőllök ujra fajfát. 

Isten vélled, szerető barátod  

Dörgő Dániel m. p.  

 

 

Dörgő Dániel által kívánt ójtóvesszők 1898ra 
 

Körte:   

Ananász Nyári Sebastopol Varenne de Ferinne 

Baguet vajonca Őszi Jargonelle Bretonneau vajonca 

Hardenpont ízletese Őszi kurta száru President Más 

Vaillant udvarnagy Renetszerü berg Virgouleuse 

Ezée-i jó körte Spaë vajon[ca] Szilva: 

Bivort pirók Tyson Cataloni 

Oudinot vajoncz Boutok Dönissen piros 

Merode esperes Affre érsek Herrnhausi mirab. 

Szép Julia Duhamel Dumoretes Korai kedvencz 

Cacaudieres izletes Cross Sárga uri 

Fondans Bihorel Téli Kálmán Lepine 

Aranyos Császár Desportes Mór Cochet 

Doyenne gris Darmsdadti ber. Benidetto 

Anjou-i jó Papkörte alma: 

Augusztusi nagypirók Payen vaj Bismark 

Eliz vaj alma alakú berg. Lebel Jakab 

Gaujard vaj Lovenjouli izletes Sain Sauveuri 

Hámon vaj Capiaumont Sárga őszi fontos 

Nagy vajoncza Római király Belle fleur 

Naquette Quintinye Champagnei 

                                              

 
541 Rambour alma = Almafák csoportosítása Diel, August Friedrich Adrian (1756–1839) német 
pomológus szerint, aki 7 főcsoportot állapított meg, melyek mindegyike több vagy kevesebb 
alcsoportra oszlik. E csoportosítások között a 3. a Rambour almafák csoportja. Gyümölcsük 
nagy, szabálytalan, bordás; alakjuk laposas, húsuk durva, de ízletes, állásban könnyen 
kásásodó; többnyire őszi fajták. Alcsoportok: a) Fontosak. b) Uri Rambúrok. c) Császár-
Rambour. (PALLAS) 
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Nélis Boris Őszi berg. Édes vad alma 

Noisette Lajos Brémer Friderik Fűszeres renet 

  Borka alma 

 

fordíts [alma folytatás] 
 

Herczeg Battyányi fontos 

Ananász renet 

Millet csörgő 

Tittinghof György 

Cludius borzdurfit 

Batull 

Veltini Jansen 

Casseli nagy 

Hubbardson páratlan 

Ádám pármén 

Baraczk piros 

Duquesne pepinje 

Nemes renet 

Skárlátpiros Pármén 

Wellington 

 

Ha a fent írtt fajokból némellyeket nem tartasz elterjesztésre méltóknak, 

kihagyhatod, de ha kötött földbe tanulmányozni akarod, küld.  

Az itt le nem írt, de általad már tanulmányozott gyümölcs fajok nehány 

kevésbé értékesek kivételével nállam már tőlled meg vannak. 

 

[Dörgő Dániel 260 x 209 mm nagyságú félbehajtott lapon írta levelét, amely 

így négyoldalas lett. Az első oldalon megtalálható Bereczki Máté írása: 

„Mindkét levélre válasz 5/12 1877”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. december 5. B-62. számú levél 

„M. Kovácsháza. Dec. 5. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Most már kétrendbeli leveledre is kell válaszolnom. Én eddig mindenik 

leveled megkaptam s miként tisztázásodból kiveszem, te is megkaptad 

minden levelem. Nagyon sajnálom, hogy veled Nárayt nem ismertettem meg 

közelebbről és nem jellemeztem előtted. Most a helyett, hogy jót tettem volna, 

egy kis hijján egymásra haragítottalak benneteket! Náray a régi gárdából való, 

antik becsületes magyar ember. Ha te ezt előbb tudtad volna, bizonyára 
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óvakodtál volna őt avval megbántani, hogy küldött borát nem fogadtad 

szívesen. Íme ide rekesztem levelét, melyben e tárgyról nekem panaszkodik. 

Neki viszont majd megmutatom a te leveledet, ha Aradra bemehetek s 

igyekezni fogok kiegyenlíteni köztetek a dolgot. Kérlek aztán e levelet küld 

vissza nekem adandó alkalommal. – 

Gyümölcseid a legpompásabban, legcsekélyebb hiba nélkül érkeztek 

meg. Oly ügyesen pakoltad be azokat, hogy tán még akkor sem törődött volna 

meg a ládában a gyümölcs, ha Turtól Kovácsházáig csak úgy a földön 

görgették volna. – 

Czitrom körtéd, bárha nem is egyezik teljesen a Virgouleuse leírásával, 

mégis Virgouleuse lesz. Hogy erről mihamarabb teljes biztosságot 

szerezhessünk magunknak küldök 1 vesszőt neked az én Virgouleuse-ömről s 

te küldj nekem egyet a te czitrom körtédről. Ojtsuk be! s ha növényzetük is 

egyezni fog: tisztában leszünk vele mindjárt.  

A Borka almának, Glocker szerint, akitől a fajt bírom s a ki azt orv. dr. 

Pólyától kapta, tehát attól, a ki a fajt magról nevelte, nagynak és a kalvil 

családhoz tartozónak kell lennie. Nekem a próba ágon csak egy gyümölcsöm 

termett még, pár évvel ezelőtt, de ez is igen nagy volt, kissé bordás ugyan, de 

még sem találtam a kalvil családhoz tartozónak s így nem merem fajom 

valódinak tartani. Színe pedig elütött jóformán a te Borka almáid szinétől . 

Hogy evvel is tisztába legyünk ebből is küldök 1 vesszőt. Küldj te is a 

magadéról eggyet. Kalvilszerű, barna pettyes, kis almád valódi nevét nem 

birtam kisütni. Egy gyümölcs leirás sem illett rá könyveimből.  

A Daru almánál tett észleleted a kormosságot illetőleg csakugyan 

nevezetes. Kiváncsian várom a kormos példányokat.  

A kivánt ojtóvesszők fajneveit ma szedtem abc rendbe, mert én csak így 

tudok haladni a vesszőszedésnél a munkában: hanem a kívánatod, hogy 10-

enként kössem össze, leírva mindenik faj jegyfácskájára, hogy melyiket hová 

kelljen ojtanod alig hiszem, hogy minden jóakaratom mellett sikeresen 

kivihető volna, mert azt tapasztalom, hogy az alany különböző volta szerint 

egyetlenegy bizonyos faj is különböző tenyészetet mutat. Egyik fán buján nő, a 

másikon sínylik és ugy elmarad a többitől, hogy termő rügyet sem bir 

fejleszteni. Aztán hijába tennéd te a legtetejébe fádnak bármely fajt, ha ez nem 

szereti helyét alanyul használt fádon, elmarad bizonyosan s az oldalágakra 

ojtott fajaid közül, még a legalsó emeleten is, oly erőre kap egy némelyik, ha 

szereti az alanyul szolgáló fádat, hogy küzdened kell vele öröké, nehogy az 

egész fa erejét magához ragadja s valamennyi fajodat, – melyet az ő 

társaságában a fádra ojtottál, – végkép el ne nyomja. Kérlek hát tégy le a 

kívánságodról. Úgyis, idővel azon ágat hagyhatod csak meg a fán, a melyet 

legérdemesebbnek tartod, hogy ott megmaradjon s a fa tovább növekedését 

folytassa ott. Aztán még a kért fajaid közül több nem is termett még nálam s 

így jósága, érés ideje szerint még nem is volnék képes osztályozni; mert nekem 

mit sem ér az, hogy a faj ki van könyveimben dicsérve: én előbb magam 

akarok arról meggyőződni, hogy aztán biztos itéletet mondhassak róla. Ki 
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tudja, különben, hogy nálad nem lesz-e kitűnő még azon esetre is, ha nálam 

egészen haszontalannak mutatná is magát?  

Minthogy ojtóvesszőim megrendelőinek jegyzékében te vagy a 2-dik sz. 

alatt bejegyezve, tehát bizonyos lehetsz, hogy minden fajról, a mit csak 

megrendeltél, fogsz kapni annak idejében vesszőt. 

Bocsáss meg, hogy ez úttal többet nem írhatok: de annyi levélre kell 

válaszolnom, hogy kettőnek is dolgot adna hamar elvégezni. Sok jót kíván! 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. december 10. D-59. számú levél 

Mező Tur Dec 10. 877. 

 

Kedves Barátom!  

 

Dec 5én írt soraidnak azon része, melly reám és Náray  uramra 

vonatkozik; nem hagyott aludni egy éjjel. Hogy én nem fogadtam szívesen 

Náray úr küldeményét? sőtt inkább! meg vóltam lepetve azon nehány hitvány 

almáért – rám nézve olly becses küldeményt kaphatni, valamint meg lettem 

vólna lepetve egy üveg bor által is. Te tudod, Kedves Barátom, hogy én rajtad 

kívül senkitől ajándékot nem kaptam, de arra soha nem is vágytam, sőtt nem 

is gondoltam. Meg szoktam az ég áldásából – úgy ahogy jön – élni. Náray ur 

szívessége tehát nem csak meg lepetés és öröm vólt reám nézve, sőtt 

dicsekedésem tárgya is lett, a’ mennyiben azt jó Barátaimnak elmondtam és a’ 

bort név estémen ígértem meg kósoltatni ’s abból értetek is poharat üríteni. 

Lehet, hogy Náray urhoz írt köszönő levelemben nem jól fejeztem ki 

magamat, mert én még több almát ígértem, ezáltal pedig Náray ur 

lovagiasságát meg sérthettem, te tudod, hogy illyet nem akarhattam. Ments ki 

tehát Náray ur előtt. Most egy kínos hejzetbe jöttem, szándékoztam Náray 

urnak, a kis hordó visszaküldése alkalmával ujabban almát küldeni, ezt meg is 

írtam akkor néki, talán ezzel bántottam meg? Most attól félek, hogy 

küldeményemet sem fogadja szívesen vagy talán else fogadja vagy a’mitől leg 

jobban félek, azt hiszi, hogy ujabb borra vágyok? Taníts meg, mitévő légyek? 

A’ mai napot akartam ójtó vesszők leszedésére fel használni, ’s hozzád 

elküldeni, de olly hideg szél fuj és ugy lógázza a’ fák ágait, hogy vesződség 

vólna azt magasról hernyózó vassal leszedni, tehát levél írásra határoztam 

magamat. Ha netalán fagyos időbe szedném is a’ gajjakat, óvatos leszek, 

kesztyűvel fogom meg. 

A’ Borka alma – mit küldöttem, már látom, hogy nem borka alma, mert 

abba Calvillszerűség egy csepp sincs, én ugyan azon név alatt láttam ki állítva 

1871be Pesten a’ Muzeumba Kovács Jósef urnál, lelke rajta, ha nem igaz. Mi 
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lehet tehát? Talán a’ tengeri kígyó = Sóvári, ha van sóvárid, arra is tégy az 

általam majd küldendő borka gajból. A’ hozzád küldött kis piros pettyes alma 

fája nem jó hellyen van és rossz viszonyok között rendkívül melegbe fejlődött, 

nem Bréda? De bármi, izlésem szerint czukor tartalommal csak a’ Downton 

pepin ér fel vélle. Gajját – vélled való ismeretségem előtt jóval – Csaba Csüdről 

Trefort kertjéből kaptam. 

Vóltam tehát Budapesten a’ mult héten 4 nap, mint kerületi catasteri 

bizottmányi tag a’ gyülésbe, de biz ott azon meg győződésre jutottam, hogy a’ 

becslő biztosok nagyobb része – hüségben telhetetlen, hogy sok hivatal 

ollyanoknál van, kik vagyonuknak nyakára hágván kenyérre szorultak ’s 

másképp meg élni nem birnának; hogy az igazságos – aránylagos adó fizetés 

alól sok lelkiismeretlen /:’sidó:/ uraságnak van alkalma kibuvhatni, hogy 

ollyan a’ cat. törvény, miképp a’ kórmány a’ leg több részben érvényesítheti 

akaratát, meg kell azomban vallanom, hogy a’ központnál a’ felügyelők között 

vannak igazságos emberek, kik azt tettel is bebizonyították, valamint azt is, 

hogy a’ felszóllamlásoknál két szó  indok a’ kerületi bizottságok előtt a 

panaszos javára hajtja a’ mérleget, de mennyi nem szóllal fel? Nem értve a 

bonyolult eljárási módozatokat, sok derék választott bizottmányi férfiakkal 

ismerkedtem meg, véletlen találkoztam privát helyen baráti körbe azon 

legfőbb Cat. hivatalnokkal is, 2 óráig, ki a’ catasteri törvényeket csinálta, 

elmondtam nem csak a’ fentebb említett, de minden tartalék gondolataimat ’s 

észrevételeimet is. Figyelemmel bár, de nem jó ízűen halgatott ki.  

A’ nállam lévő Próbafákróli könyvedbe látom 1., 2., 3., 4. magoncz, 

termett é már? Vált é be?  

Náray ur levelét ide zárva küldöm vissza.  

 

Áldjon meg a jó Isten! 

Szerető barátod 

Dörgő Dániel m. p.  

 

[Dörgő Dániel 257 x 197 mm nagyságú, félbehajtott papírra írta négyoldalas 

levelét. Az első oldal felső részén Bereczki Máté feljegyzése található: „Válasz 

14/12 1877”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1877. december 12. D-60. számú levél 

Mtur 1877. Dec 12. 
 

Kedves Barátom! 
 

Ma jó idő lévén kocsisommal megszedtem az ojtó gajjakat, 100 egy 

nehány Daru, 80 egy nehány piros Török Bálint, Bréda renet, Bordeauxi 

hercegnő Pond magoncza, Victoria királyné, Jefferson, Esperen arany szilvája, 
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a’ mennyi került, tettem egy Borka és 1 francia Virgoules gajjat is. A’ szilva 

gajjak soványok, részint hogy megrakodtak fái termő bimbóval, részint mert 

szárazság vólt a’ múlt heti eső előtt, szinte fonnyadtak vóltak gajjai. A bordói 

gajjat 2 fáról szedtem, az eggyik a vízparton zöldebb gajju, mert árnyas 

hellyen van, a’ másik szikes földön pirossabb, a’ szilvák is 2-2 fáról kerültek le. 

Ha tudtam vólna, hogy segítőd leszek, nem hánytam vólna le nyári metszéssel 

fácskáimról a gajjat, láthadot hogy ezeknek nagyobb része is a’ nyáron meg 

kurtíttatott. 

Tettem a ládikába még 3 kormos Daru almát, 1 hosszu száru daru almát, 

illyenek ugyan ritkán, vagy 10 ezer közzül kerülnek, tettem még 2 nagy Daru 

almát, mint bármelly Rambour, ez 1 óriási birs almát, melly szomszédomba 

közönséges birsalma fán termett, nekem birs fám nincs. Daru almáért szoktam 

1 vékát cserélni, tettem 1 kis piros pettyes almát, ollyant mint a multkor, végre 

1 körtét, melly ollyan mint a francia Virgouleuse, még a’ fája növényzete is 

ollyan, hiszem, hogy az íze is ollyan lessz, hasonlítsd össze, ezen körtének a’ 

fáját én Debreczenből kaptam Bronz színű vajoncz név alatt.  

Tettem vólna még több almát is, de féltem, hogy a’ küldemény nehezebb 

lessz 5 kgrammnál, ’s nem jut hozzád a’ mi postánk nehezebb sujut is felvessz. 

Azért írtam e’ levelet is külön, hogy ha meg nem kapnád a’ küldeményt, 

tudósíthass, a’ mire fel kérlek. Ma láttam, hogy az én álBorka almám gajja, 

ollyan mint a’ Darué, bár ha mind a’ kettő a’ Sóvári családhoz tartozik? Hiszen 

a’ Debr. Catalógba542 többféle Sóvári van bevezetve. Az álborka fája nem 

ollyan növésű mint a Daru, hosszabb és fennebb álló gajja van.  

Isten vélled 

szerető barátod 

 

Dörgő Dániel m. p.  
 

[Dörgő Dániel 128 x 200 mm nagyságú papírra írta a kétoldalas levelet, 

amelynek első oldalán felül található Bereczki Máté írása: „Válasz 19/12 

1877”.]  

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
542 Debreceni Catalógus = A Debreceni Kertészeti Egylet (alakult 1861. március 3-án) feladatának 
tekintette, hogy nemesített csemetével lássa el a város polgárait. A városi nyomda jóvoltából 
rendszeresen megjelentette faiskolai árjegyzékeit. Ilyen volt A Debreceni Kertészeti Egylet 
Faiskolájának 1872 . évi őszi és 1873. tavaszi névsora és árjegyzéke. (Debrecen,  1872). SURÁNYI B. 
1987.  
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1877. december 14. B-63. számú levél 

 

„M. Kovácsháza. Dec. 14. 1877. 

 

Kedves barátom! 

 

Megesett rajtam, hogy gyomorrontás miatt két napig ugy szólván 

folyvást aludtam, hasznomat sem mások nem vették, sem magam nem vettem 

önmagamnak, No de már segített a koplalás. Kezdem ujra, ott, a hol 

elhagytam. 

Náraynak jó lesz, ha levelet irsz ujból tudatván vele, hogy tőlem arról 

értesültél, hogy ő (– Náray –) azon leveledből, melyet hozzá a Magyaráti bor 

küldése alkalmából írtál volt, mást talált ki olvasni, mint a mit a mi értelmét 

annak te adni szándékoztál s így kedvezőtlenül itélt fölötted. Megírhatod, 

hogy távol attól, hogy sem te a borküldeményt nem fogadtad volna szívesen 

tőle; sőt annak mint, úgy szólván egy, egészen ismeretlen egyén 

küldeményének igen megörvendettél és csakis egyedül az ütött szeget a 

fejedben, hogy szerinted vagyis véleményed szerint, annyit küldött, hogy a te 

szivességed, a mit vele tettél, nem hogy viszonozva, de többszörösen is ki volt 

fizetve. 

El mondhatod neki, hogy te inkább nekem akartál almaküldeményeddel 

szívességet tenni, mint sem Náraynak, a kit még eddig nem volt szerencséd 

ismerni és így Náraytól nem is vártál viszonszívességet. Megírhatod neki, 

hogy te az almát csak azért küldötted volt neki, mert én kértelek föl arra 

tudatván veled, hogy Náray nekem jó barátom, ki nekem sok féle szívességet 

tett eddig is már és tesz most is folyvást. Így állván a dolog, ne csodálkozzék 

hát rajta, hogy borküldeménye megzavarta circulusaidat: de legyen 

meggyőződve, hogy azon küldeményét megköszönő leveledben eszed ágában 

sem volt apprehensiót kifejezni s ha ilyent olvasott volna abból ki; az nem a te 

szándékodnak, hanem tollad gyakorlatlanságának róható csak föl. Mai 

világban ritka az igazi magyar barátság: de te is a régi gárdához tartozol, a kik 

előtt nem volt ritkaság az igaz barátság s így azt teljes mértékben föl tudod 

fogni. A fő hiba, a mit a Nárayhoz írt köszönő leveledben tettél az volt, hogy 

újabb alma küldeményedet eleve jelezted. Erről szót sem kellett volna tenned, 

hanem egyszer csak, – a mikor nem is gondolták volna, úgy tavasz felé 

például meglepni kellett volna őt. Most már valóban bajos is volna neki 

küldened, hanem majd úgy módolhatjuk ki a dolgot, hogy nekem fogsz 

küldeni is és pedig megint csak Nárayhoz czimezve, aztán majd azt mondom 

neki, ha megérkezett a pakk, hogy tartsa meg ő, Náray, mert azt neki szántam. 

Ne félj! nem fog nekem érte bort küldeni, hisz úgy is tudhatja, hogy Aradon, 

apródonkint majd leiszogatom nála. Így aztán, mégis csak kifogunk rajta. 

Különben Nárayhoz írandó leveledben kijelentheted neki, hogy 

rendkívül sajnálod, hogy azok után, a miket tőlem e tekintetben hallottál, már 

most almát nem küldhetsz neki, nehogy megbántásnak tekintené 
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küldeményedet: de legyen meggyőződve, hogy borküldeményét épp oly jó 

szívvel fogadtad, a mily jó szívvel azt hozzád küldötte volt Náray. – 

A 34. próba fámon igaz, hogy 4 féle magoncz is van: de még ekkoráig ép 

és tanulmányozható gyümölcs példányt egyik sem termett. A 2-dik számu 

ugy látszik egészen az anyjára, a Sikulai almára fog ütni, melynek magváról 

származott; de a 4-dik számú (noha ez is a Sikulai magvetésből került) valami 

pepin féle kisded almát termett: de sem az, sem ez nem volt még alkalmas a 

tanulmányozásra; mert roszul is fejlődtek, aztán belsejüket a féreg idő előtt 

elrontotta. – 

Az ojtóvesszők szedésére bízvást várhatsz alkalmas, enyhe napot is; nem 

szükség még fagyban is, nyakra főre szedned. Én magam is, még csak ezután 

fogok hozzá. Öles hosszú, 2’ széles, 1’ magas543 két ládát csináltattam a 

vesszők számára, hogy zár alatt tarthassam valamennyit, s némileg az egerek 

ellen is biztosíthassam. Nedves moha közt, hiszem, hogy jól elállnak azokban 

a vesszők addig, a míg az expediálás ideje bekövetkeznék. – 

 

Sok jót kíván neked és kedveseidnek 

      igaz barátod 

 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 
1877. december 19. B-64. számú levél 

 

„M. Kovácsháza, Dec. 19. 1877. 
 

Kedves barátom! 
 

A vessző és gyümölcs küldeményt hiba nélkül megkaptam. Fogadd érte 

őszinte köszönetem. Engem nagyon hirtelen lepett meg a tél! Még nem 

szedtem ojtó vesszőt. Már most lesnem kell az enyhe időt s ekkor minden 

dolgot félre téve nyakrafőre kell igyekeznem a vessző szedéssel. – 

A birs, melyet küldöttél, rendkivül szép. 

Ha nálatok sok és jól terem; kár azt nagyban nem termesztenetek, hogy 

100 véka számra küldhetnétek föl Pestre, söt külföldre is.  

A küldött körte ez utóbbi szállítmányodban, teljesen megszotyósodva 

érkezett meg. – 

Szontagh Pál,,544 gömöri orsz. gyűlési képviselővel jöttem levelezési 

összeköttetésbe. Ő küldött hozzám két faj sóvári almát, mely vidékükön rég 

                                              

 
543 2’ széles, 1’ magas = 2 láb széles, 1 láb magas. Mezőtúron a láb ebben az időben: 0,32 m 
544 Szontágh Pál, gömöri (Dobsina, Gömör-Kishont vm., ma Dobšiná, Szlovákia, 1821. április 26. 
– Budapest, 1911. február 10.) politikus, jogász. Szontágh Ábrahám orvos bátyja.  Az Országos 
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óta és nagyban el van terjedve. E két faj Sóvári azomban se a Daruhoz, sem a 

te Borka almádhoz egy cseppet sem hasonlít. Hát aztán nincs igazam, hogy a 

Sóvári almát tengeri kigyóhoz hasonlítottam. Most már hét más-másféle 

almafajt láttam összesen Sóvári alma név alatt. Melyik hát a valódi. Egyik sem 

az alkalmasint. R, á rá fogd rá valamennyi. 

Egy jó ujdonságot közlök veled. 

Csík megye (a régi Csíkszék, Erdélyben) majd minden községe 

előfizetett munkám egyegy példányára községi iskoláik számára. Tegnap előtt 

kaptam említett megye alispánjától, Puskás Ferencz545 úrtól egy hivatalos 

felszólítást a végből, hogy munkámból 59 példányt küldenék meg az ő czíme 

alatt utánvét mellett, az említett czélra. – Már el is expediáltattam Aradról a 

szállítmányt. 

Ez aztán jó hír, ugy-e? Karácsonyi ajándéknak is megjárja. 

Ha így tenne valamennyi megye, mint ez a szegény, istenháta megett 

levő székely megye, akkor munkám 2-dik kiadásában is lehetne remélnem, és 

a mi fő! hazai gyümölcsészetünk egy pár évtized alatt biztosan fölvirágoznék. 

Boldog ünnepeket kíván neked, és kedveseidnek 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

                                                                                                                   

 
Iparegyesület alelnöke (1882-től). A tiszai evangélikus egyházkerület jegyzője, a gömöri 
evangélikus esperesség felügyelője.  Jogot tanult, majd ügyvédi vizsgát tett. 1840–1844-ben 
Gömör vármegye tiszti ügyésze és táblabírája, 1844-től a csetneki réz- és vasgyárak igazgatója, 
1848-ban a szlovák nemzetiségi mozgalmak ügyében ítélkező statáriális bizottság tagja. 1848. 
december 6-án mint mozgósított nemzetőrségi százados részt vett a Schlick tábornok csapata 
elleni kassa-budméri csatában. 1849-ben a Madarász-féle réz-, vas- és papírgyárak kezelője, 
Debrecenben szerződést kötött Duschek Ferenc pénzügyminiszterrel a papírpénz nyomásához 
szükséges papír szállítására. A szabadságharc leverése (1849. augusztus) után a jogászi 
működéstől eltiltották. 1856-tól az általa gyárrá fejlesztett csetneki rézhámor tulajdonosa. 1869-
től Deák-párti, később mérsékelt ellenzéki programmal a rozsnyói választókerület 
országgyűlési képviselője. Csetneken lakott, később Budapestre költözött. Szerepet vállalt az 
ipartörvény felülvizsgálatában, a vízjogi törvény megalkotásában és a bányatörvény 
javaslatának kidolgozásában. Az iparfejlesztés kérdéseivel kapcsolatos cikkei különböző 
lapokban jelentek meg.  
545 Puskás Ferenc, gyergyóditrói (1813 – Gyergyóditró, ma Ditrӑu, Románia, 1883. február 22.), 
1846-ban aljegyző. Részt vett az 1848/1849. évi forradalomban, ezért annak leverése után 
bújkálnia kellett. Az 1851-ben feloszlatott székely határőrezredek vagyonát az osztrák 
államkincstár javára foglalták le, a vidék polgárosításakor, 1869 őszén visszadták. E 
határőrvagyon átvevő bizottság tagja volt. Gyergyószéki alkirálybíró, majd Csík vármegye 
alispánja 1877-ben. Nyugalomba vonulása után Ditró és Szárhegy községek borszéki 
közbirtokosságának elnöke. Ebben a minőségében megírta Borszék történetét, mely a fürdő 
életére és történetére nézve pótolhatatlan mű. (Puskás Ferenc. Borszék története. 2 tájképpel. 8°, 
169 lap. Budapest, 1882. Athenaeum nyomda). Sírja a ditrói templom kertjében található. 
Források: Dr. Csiby Andor: A székely közbirtokossági vagyonok eredete, történelmi és jogi 
fejlődése az ősfoglalástól napjainkig. Tip. I. Kahan Gheorgheni, 1939.; SZINNYEI; Kocsis Lajos: 
A Csíki Magánjavak története 1869 – 1923. PhD dolgozat. Debreceni Egyetem 2006.  
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1878. január 27. B-65. számú levél 

 

„M. Kovácsháza, Jan. 27. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Tudom, azért nem írsz oly régen, mert föltételezed, hogy sok a dolgom. És ebben 

csakugyan igazad van, hogy sok a dolgom: de a sok dolog közt, sokat gondolok 

rád s nagyon óhajtanék hallani felőled. Egy-egy levelezési lapra tett rövidke 

közlés is kielégítene. Nem kívánom, hogy Szent-Iván éneke hosszu levelet írj! 

Már ekkoráig 200 ft ára vesszőt rendeltek meg és pedig ketten minden valódinak 

fölismert fajomat kérik; mások kevesebb fajjal is beelégszenek: de azért 360 fajnál többet 

kell vesszőt szednem számukra. 300 fajról már szedtem is vesszőt. Még 60 fajról kell 

csak szednem. Egy enyhe nap kell csak s aztán mind meg lesz szedve s kezdődik a 

sortírozás, pakolás és expediálás. 

Nem is képzelheted, mennyi emberrel kell most leveleznem?! Naponta 5-6, néha 

12. levél is érkezik számomra, melyekre mind választ várnak tőlem. Én szívesen teszek 

eleget mindenkinek e részben: de az nagy bajom, hogy e miatt a „Gyüm. vázlatok” 

folytatásán nem dolgozhatom. Még eddig csak 9 gyümölcsleírást végezhettem be, 

pedig az volt szándékom, hogy e tél folytán 70 fajt írok le körülményesen. 

Máskor tél folytán volt legtöbb érkezésem munkámon dolgozni: most a sok fene kocza 

pomologus veszi igénybe csaknem minden időmet! – Hanem hát, jól van ez így. A ki 

beállt kolomposnak, csörgesse kolompját. Úgy kell nekem!! – 

Képzeld! a „Gyüm. vázlatok”-ból December eleje óta mostanáig, közel 

100 példányt adtam el. Legnagyobb eladást Csík megye számára tettem, mely 

megyének alispánja546 egyszerre 59 példányt rendelt meg a megyéje 

községeiben lévő iskolák számára. Ilyen megye kellene csak 3-4, mint ez az 

erdélyi kis megye! aztán akár ujra nyomtathatnám munkámat; mert az első 

kiadás végképpen elfogyna: hanem hát ilyen megye nem minden bokorban 

terem. – 

Csak annyit írok még, hogy egészségem ellen éppen nincs és nem lehet 

panaszom. 

Áldjon meg az ég kedves családoddal együtt, minden jóval ez Újesztendőben. 

Szívéből kívánja igaz barátod 

       Bereczki Máté”547 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
546 Puskás Ferenc 
547 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 66. p.  
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1878. február 16. D-61. számú levél 

 

„Mtur 1878 Febr 16. 

 

Kedves Barátom! 

 

2 leveledre is válaszolok, eggyik a’ mult évi Dec 14én kelt mellyben a’ 

Náray urral való szerencsétlenség jóvá tételére bő utasítást adsz, ezen utasítást 

szóról szóra követni fogom, de meg kell néked vallanom, hogy e’ tárgyban 

eddig semmit sem tettem, ollyan vagyok mint a’ csiga biga, mellynek ha 

szarvát illetik, sok ideig vissza vonja magát, de a’ Náray úr borát sem 

kezdettem még meg, Dániel napjáról548 elmaradt, tehát e’ héten nőm 

/:Julianna:/ név estvéjén549 okvetetlen meg ízlelem, és meg isszuk; azután ha 

enyhe idő lessz, a’ hordócskát, néked czímzett alma küldeménnyel, utasításod 

szerinti levél kíséretében Náray urhoz elküldöm. Nagyon sajnállom, hogy így 

történt, annyival inkább, mert az ólta Náray urról sok jót és szépet hallottam, 

a’ mi az akaratlanul tett sérelmet csak nagyítja szemembe. 

Az almáimból 500 megfagyott, de még van 600 almám szép egészséges 

a’ közép nagyságuakból, a’ fagyás nem tömegesen, hanem szórványosan 

történt, egygyik meg fagyott, a’ mellette lévő pedig nem. Fagyott mindenféle 

fajból, apró, közép és nagy példány, laza és nedv dus husu, valamint maradt 

meg minden féle. Különben kárt alig vallottam, mert a’ fagyos almát is elvitték 

a’ kofák 100át 2 ftért. A’ fagyás ugy történt, hogy nőmmel kint vóltam a’ 

tanyán, kis leányom elfelejtett meleg téglát a’ kamrákba tétetni. Hanem a’ 

fagyás külömbségét, mellyel az almákat – vagyis az alma különbségét – 

mellyel a’ fagyást fogadja – nehéz volna meg fejteni. Annyit ugyan 

tapasztaltam, hogy a’ fonnyadásnak indult gyümölcs nem fagy olly könnyen 

meg. Ebből talán mégis következtethetjük, hogy a’ nedv dusabb hamarább 

fagy. 

Hát a’ nyulak garázdálkodtak é nállad? Itt Turon igen sok kárt okoztak 

azoknak, akik fájokat be nem kötözték, elrágtak 4-5 czol átmérő törzsű 15 éves 

fát is, ha a’ haja sima volt, beszéltem szenvedélyes kert tulajdonossal, ki kárát 

300 frtra becsülli. Nékem kárt nem tett még a’ mult héten, mert bekötöztem, 

hacsak most 4 nap alatt nem, miólta nem vóltam kertembe, csak annyit tettek 

még is, hogy némelly gula körte fácskáim alsó vékony gajjait meg csipkedték, 

így eggyik másikból féltörsű fát csináltak, vagy alsó ágán lemaradandókat 

okoztak. 

Dühös vagyok a’ nagy urak számára hozott aristokraticus vadászati 

törvényekre,  ’s annyit beszéltem a’ Casinóba ellene, hogy derék járásbírónk 

azt mondá, hogy nem itélli el azon vadászokat kik Február hóban kerteken 

vadásznak. Hogy mennyire elszaporodott itt a’ nyul, képzelheted abból, hogy 

egy orvos növendék Aug 15től Febr 1séig 540 nyulat lőtt egymaga, de azért 

                                              

 
548 Dániel nap július 21-én van.  
549 Julianna nap február 16-án van.  
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nem mondok sokat, ha 5 ezerre teszem a’ határunkba megmaradt nyulak 

számát, 50et is lehet látni egy csapatba, már most ha alkalmas idők járnak 

elszaporodásokra, mi következik a’ jövő télen? 

A’ Január 2án kelt leveledbe jól esik és nagy örömöt okoztál nékem, 

midőn írod, hogy 200 ft árú ójtó ágat rendeltek addig nállad, és 100 példányt 

a’ Vázlatokból el adtál, tehát majd csak haladunk, lassu lépésből csendes 

koczogásba megyünk át. Örülök azért is mert pénz magra tettél szert. Azt 

pedig sajnállom, hogy keveset dolgoztál a’ második kötet részére. Már 

reménylem, hogy annak a’ megjelenését is megérem, hanem abba lehet már 

cseresznye és meggy leírást is tenni, azok közzül, mellyeket már röviden 

ismertettél. 

Olvastam, hogy a’ Kertészeti Füzeteknek dolgozó társává ígérted 

magadat, igaz é ez? Dolgozol é benne? Ird meg, mert ugy elő fizetek reá. Ha 

reá érsz bele írni, figyelmeztetlek egy tárgy meg írására, nevezetesen, hogy az 

eddig nállad termett gyümölcs fajok közzül, részint saját, részint az illyen 

magam szőrű közlegények rövid tapasztalásai után, mellyeket tartasz 

nagyobb mértékben elterjesztésre méltóknak? 10, 20 fajig, mert hát héj’ sok 

gyarló ember van, még a’ kész munkádból sem tudtak válogatni, tehát, a’ 

választást könnyítsük meg, de osztán előre készen legyünk, hogy a’ tömeges 

megrendelésnek eleget tenni képesek legyünk. Én szerencsés vagyok annyiba, 

hogy eleinte hozzám a’ leg kitűnőbb termékeny edzett fajokat küldted meg, ’s 

nehány faj kivételével bőven kisegítőd lehetek. Illyenek, mellyeket terjesztésre 

és itt Turon is nagymértékben méltónak tartok Juliusi esperes, Vilmos, Liegel, 

Császár, Napoleon,550 Nemes Colmár, Daru, Török B., arany Pármén, 

Asztrakáni piros, Pusztai sárga és Althán piros ringló. 

Jó vólna ha már illyen 2od kisérlő pomológusoktól is számon kérnéd 

tapasztalásaikat, ’s ezt egybe foglalva a’ Kertészeti Füzetekbe majd ősz felé 

meg írnád. Elébb nem kell, csak midőn a’ gajjat kezdik megrendelni, mert 

elfelejtik a’ czikket. 

Jurenák Sándor  barátunk vólt a’ mult héten nállam, de lakodalomba 

vóltam nőmmel, 36 faj ojtó ágat kér tőllem, majd elviszem néki személjesen. 

Családom egésséges. 

Isten áldjon meg, szerető barátod 

      Dörgő Dániel m. p.  

 

[Dörgő Dániel 255 x 196 mm nagyságú, félbehajtott lapra írta e négyoldalas 

levelét.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
550 Nem tudjuk, hogy vajon a Napóleon herczeg (BERECZKI 2. kötet 149. p.), a Napóleon 
Savinien (BERECZKI 2. kötet 185. p.) vagy a Napóleon vajoncza (BERECZKI 1. kötet 251. p.) 
körtét értette ez alatt Dörgő Dániel. 



LEVELEZÉS 
 
 

317 
 

1878. február 23. D-62. számú levél 

 

Mtur 1878 Febr. 23. 

 

Kedves Barátom! 

 

89 faj ójtó vessződet megkaptam. Fogadd érettök köszönetemet. Kár vólt 

velök ugy sietni, jobban eltartottad vólna te a’ ládádba használatig. A’ 89 faj 

közzül már 5 faj meg van nállam. A’ jegyfácskákra írt /:pompás, kitűnő:/ 

fajokat vezérekül használom fel, mint Eliz vajoncz, Tyson, és Duhamel 

Éppen most pakoltam be 90 db almát egy fa ládikóba, szép épek közép 

nagyok, 70 Daru 20 pogácsa. Dél után alkalmasint postán (mert a’ hozzám 

közel van) küldöm a’ ki ürült kis hordóval együtt Aradra Náray urhoz 

czímezve. Ezen hozzád intézett levelet most délelőtt adom fel, a’ Náray urhoz 

intézettet az almákkal délután, abban meg írom, hogy az almát neked küldöm, 

’s adandó alkalommal majd elvitetéd, de ha tervünk szerint ott akarod hagyni, 

rögtön írj Náray urnak, hogy tudósítottalak az alma küldeményről, előzd meg 

 azt hogy, ’s hozzád alkalmilag ki küldje. Az almák olly szépen kiteleltek, 

hogy nem fognak rám szégyent hozni, ha a’ szállításnál hiba nem történik. A’ 

pakolást úgy tettem mint hozzád a’ multkor. Abban az esetben ha Náray urra 

az almát reá tukmálhatjuk, írj nékem, mert részedre is küldhetek vagy 50 

darabot. 

Náray urhoz czimzett levelemet utasításod szerint irtam meg. A’ bort 

nőm /:Julianna:/ név estéjén551 kezdtük meg, enyémhez viszonyítva felséges, 

kristáj tiszta. Még van belőle, férjhez ment leányom beteges, néki tartottam fel, 

ő szopogatja, és jól esik néki. 

Majd máskor többet írok, most pedig Isten vélled.  

Szerető barátod 

      Dörgő Dániel m. p.  

 

[Dörgő Dániel 257 X 190 mm nagyságú, félbehajtott lap első két oldalára írta 

levelét. A lap 4. oldalán fordított állásban található Bereczki Máté feljegyzése: 

„Dörgő válasz 28/2 1878 – 1877”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
551 Február 16. 
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1878. február 28. B-66. számú levél 

„M. Kovácsháza, Febr. 28. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Ma tettem a postára az utósó csomagot az eddig jelentkezett 

megrendeléseim számára, de hiszem, hogy még akadhatnak és akadnak is, a 

kik majd csak akkor rendelnek ojtóvesszőt, a mikor éppen ojtani 

szándékoznak. Még az ilyeneket is ki kell elégítnem, ha mindjárt más dolgom 

marad is el, a mi nagy kárommal járna. Nem szabad nekem senkit sem 

magamra haragítanom: de annyi bizonyos, hogy egy kis, szelíd leczkézést 

mindenik fog tőlem kapni, ezután fog még csak – ojtó vesszőt kérni. 

Daru alma vesszőiből még van készletben 12 szál. A Török-Bálint rég 

elfogyott az utósó szálig. Nekem van a kertben 5 db ojtványom a Török 

Bálintról s e fácskákon találtam 50 szál vesszőt. Ebből is csak 6 szál maradt 

még készletben; a többi mind elfogyott. Az Esperen arany szilvájáról is 

küldöttél nehány vesszőt: ez is mind elfogyott sőt a Vertán Endre kertében 

levő, tőlem került, 4 éves Esperen arany szilva fájáról vagy 60 szál vessző 

kerülvén le még az is mind elfogyott.  

A Victoria királynőről vagy 20 megrendelőmnek egyetlen ojtáskára való 

galyat sem tudtam juttatni ez uttal és még van akárhány olyan faj, a melyikről 

30-an is kértek vesszőt, de egynek sem adhattam már: mert csekély készletem 

az előbb jelentkezett megrendelők kapkodták el. – Valóban ez az ojtóvessző 

„Geschäft”552 csak ugy volna könnyű és haszonnal járó, ha minden egyes fajról 

legalább 10 db faiskolai ojtványa volna az embernek, a honnan elégséges 

készletet lehetne aratni: de nekem már egy négyszögölnyi faiskolám sincs 

többé. A fajfákon pedig vajmi kevés vesszőt lehet produkálni. A jó és hiteles 

gyümölcsfajok mielőbbi elterjedésének rendkívül nagy akadálya e körülmény, 

mit a ministeriumnak egyetlen tollvonással meg lehetett volna és lehetne 

szüntetni. Hjah! De hazafias czélokra nem lehet ám áldoznia. Elég, ha Austria 

feneketlen zsákját töltögetik! A mi ministeriumunk csak erre látszik teremtve 

lenni. – 

A nyulak nálam az idén nem tehettek kárt. Egyetlenegy vetődött be a 

kertbe, azt is lepuffantották s meg is ettük irgalmatlanul. Egyszer sem volt oly 

hó – zivatar, hogy a kert kerítést elborította volna. 

A „Kertészeti füzetek” szerkesztője addig rimánkodott, hogy nevemet 

dolgozó társai közé fölvehesse, hogy meg ígértem neki, miszerint annyi 

írásbeli dolgozatot mindenesetre kap tőlem, a mennyivel a nekem küldendő 

tiszteletpéldányt visszafizetem: de rendes munkatársa nem lehetek; mert nincs 

érkezésem írni, – különösen pedig ingyen írni, a mint ahhoz a pesti 

lapszerkesztők hozzá szokva vannak. Képzeld! a „Földmívelési érdekeink” 

szerkesztője, – Máday Izidor s a „Gazdasági lapok” szerkesztője Morócz,  egy 

árva krajczárt sem adtak a lapjaikban taval közlött dolgozataimért, noha 

                                              

 
552 das Geschäft = üzlet, bolt, vállalkozás, ügy 
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megígérték volt, hogy nyomtatott ívenként 30 ftot adnak. Igaz, hogy 

gyakrabban kellett volna lapjaikban dolgoznom, hogy ezen ígéretre számot 

tarthassak, de, habár taval a „Gy. Vázlatok”553 kiadása miatt kevesebbet 

dolgozhattam is, mint rendes körülmények között dolgozhattam volna, azért 

még sem tartom méltányosnak részemről, hogy annyit se adjanak 

dolgozataimért, a mennyiből legalább a postaköltségem fedezhettem volna, 

mikép ezt ekkoráig mindig sikerült fedeznem a míg t. i. az „Erdélyi gazda”  

munkatársa voltam. Én ugyan soha, egy árva szóval sem szóllítom meg a 

mulasztásért őket: de annyi bizonyos, hogy ingyen nem írok többé egyik 

lapjába sem. – 

Ojtóvesszőim azon kamara egyik szögletében, a hol gyümölcseid 

tartogatod, nagyon szépen elálltak volna ugy is, a mint azokat én bepakoltam. 

A csomagot aztán csak akkor kellett volna kibontanod, a mikor az ojtáshoz 

hozzá akartál volna fogni. Nedves vagy inkább nyirkos homokban is jól el 

fognak azok állni hűvös kamrádban. Én szivesen magamnál tartottam volna: 

de nincs elég alkalmas terem a hol biztosan megőrizhettem volna tavaszig. 

Még mielőtt te értesítettél volna, hogy az almát küldöd, már egy jó héttel előbb 

értesítém Nárayt, hogy tőled egy ládikó alma érkezik hozzá számomra s 

megírtam neki, hogy bontsa ki a ládát s 2/3 részét tartsa meg magának az 

almákból, nekem elég lesz 1/3 rész is. Tegnap aztán valóban is meg kaptam 

tőle az egy harmadrészt t. i. 35 db almát. Írja, hogy 60 dbot megtartott belőle. 

Így tehát ez a dolog is megtörtént kellő rendben. Fogadd őszinte köszönetemet 

az almákért! Éppen jókor érkeztek: mert készletem az utolsó dbig mind 

áthordogattam már Vertán Endréhez nem annyira ennek, mint kis 

unokájának, a ki most kezd gagyogni s midőn esténkint meglát, mindig avval 

fogad, hogy „amma, amma”. Így kereszteli el az almát a kis bohó. – 

Az idén külföldről 1 szál ojtóvesszőt sem hozattam; mert annyi helyről 

küldöttek hazai, ismeretlen fajokról vesszőt, hogy ez is elég dolgot fog adni, 

ha mind el akarom ojtani. Sóvári almát 7 helyről is kapok s mikép a 

gyümölcsökről, melyeket róla mutatóul küldöttek, meggyőzödtem – mind a 

hét helyről más más almafajt fogok kapni Sóvári alma név alatt. Se baj! csak 

legalább két helyről ugyan egy fajt kapjak is és ez legyen jelen gyümölcs: 

akkor mindenesetre azt fogom leírni „Sóvári alma” név alatt s ezt fogom tenni 

valódi Sóvári almává. No de elég volt pihenőül ennyit össze firkantani. 

Áldjon meg az ég! Kívánja igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
553 Gyümölcsészeti vázlatok 
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1878. április 12. D-63. számú levél 

Mtur 1878 Aprill 12. 

 

Kedves Barátom! 

 

Tegnap végeztem be az általad küldött 89 faj gyümölcs vesszőkből való 

ójtást, csináltam belőllök 5 körte, 3 alma és 2 szilvafa próbafákat, bizony vólt 

vélle dolgom, de már most szinte büszke vagyok, hogy illy tetemesen 

gazdagítottam ez évben kertemet. Aprill 1ső napjaiban itt bő eső levén, ha bár 

a’ fák lassan fakadnak is, de már nedv dusak, így hiszem, hogy mind annyi 

meg fogamzik, a’ meg maradt vesszőket, mérsékelt nedves mohába takarva, 

jég verembe tettem. Hogy ha valamelyik meg nem fogná után pótolhassam. 

Nem is hinnéd millyen jót tettél akkor midőn a’ jegyfácskákra reá írtad, 

Duhamel „kitűnő, ezt meg becsüld”, Tyson, Eliz vajoncza „pompás”, Cochet 

„jó”, az illyeneket vezér ágakul tettem ’s belőllök önálló fákat csináltam, mind 

egy szemig. Fogadd küldeményedért szíves köszönetemet. 

A’ multkor írád, hogy ez évben nem hozattál ujabb faju vesszőket, ez 

hiba. Te, ki a’ külföldi gyümölcsészeti irodalommal első sorba jársz, olvasod és 

megbírálni képes vagy, leg alább a’ leírások után, az ujdonságoknak 

kitűnőbbjeit, hivatva vagy arra, hogy azokat hazánkba meghonosítsd, van 

ugyan kertedbe már talán több is a’ kelleténél gyümölcs faj, de azért vegetálni, 

elmaradni nem szabad. Hozatni kell évenkint a’ legjavából, vagy is híresekből 

leg alább 20 – 25 fajt, én tenném, de nincs külföldi gyümölcs irodalmi 

tehetségem. 

Ez évben a’ gyümölcs terméshez nagy reményem van, mert az eddigi 

mord idő vissza tartotta a’ fák fakadását, ’s hiszem, hogy a’ jó időbe annál 

gyorsabban hajt, ’s a’ kártékony rovaroknak hirtelen való fejlődése által jobban 

ellent áll, ’s talán nem is lessz a’ kései fagyoknak annyira kitéve, fáim erőssen 

meg vannak bimbóval rakodva. 

Most egy untató munkára vagy is feleletre kérlek fel, mellyből én igen 

sokat tanulhatok, alább kiteendő kérdésemre csak egy esős időbe – midőn a’ 

házba beszorulsz, válaszolj csak; mert egyátalában nem kívánlak teendőidtől 

elvonni. 

A’ Van Marum kobakja eggy-é? a Calebasse Karaphonzol? Nézd össze a 

Cochet  és Cataloni szilvát, mert a’ gajja, mit nékem küldöttél egyforma, talán 

egy is? 

A’ Bihorel vajoncz, és Fondans de Bihorel név egy é? Vagy a’ Dönissen 

piros és Denniston piros szilva is. 

Hát a’ Korai kedvencz és Korai nemes? 

Hát a’ Pap körte /:Cure, Kossuth:/ hason neve nem St. Lezain? Mert illyet 

kaptam Málnaitól 72be. 

Nagy vajoncza nem az erdélyi Nagy Ferencz vajoncza? 

–  – –  

A’ Francia Virgouleuse gallyáról – mit küldöttél – úgy látom, hogy 

eggyezik a’ mi vidéki elnevezésű Czitrom körténkel, mellyből küldöttem 
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néked mutatót, mellyből Turon 50 éves fák is vannak, meg értek é nállad? 

Tudom, hogy a’ száraz őszön nedv nélküliek vóltak, de czukros ’s jó íze van. 

A’ tavaj vagy is harmadévi ősszel tőled kapott bignonia radicans 554 

rendkívül sokra ment s’ mult nyáron leányom kis kertjébe, fel futott az 

ereszig.  

Mit dolgozol mostanába? ójtottál é a’ faiskolába? A’ Duhamelt és a’ többi 

dicséretest szaporísd, mert majd kérik a’ gajját. Nevezd meg még a’ küldendő 

leveledbe, hogy a’ számomra küldött almák közzül mellyek érdemlik meg 

legjobban a’ szaporítást? Mert sajnállom eldobni gaj maradványaikat. Az 

ujabb alma fajok, mellyeket küldöttél, de még le sem írtál, következők: 

 

Tittinghoff ranett 

Hubbardton páratlan 

Velteni jansen 

Herczeg Battyányi fontos 

Fűszeres renett 

Ananász renett 

Cludius Masánszkija 

Casseli nagy renett 

Millet csörgő 

Édes vadalma. 

 

 

Még van vagy 50 db almám az apróbbakból, daru, pogácsa, Török 

Bálint, ’s leg jobban áll az ál Borka, van még 3 fehér Cálvill nota bene555: a 

leányomnál egy fehér Calvill alma, melly 1876ba termett 1878 Decemberé 

Januárig eltartott, sőtt talán tovább is eltartott vólna, de vizit szobájába meg 

fagyott, azt mondja leányom, hogy könnyű lett, de csak kissé ránczos, ha meg 

nem fagyott vólna, elküldöttem vólna néked. Családomnak minden tagja 

egésséges, csókolnak mind annyian. 

Isten vélled! Szerető barátod 

       Dörgő Dániel m. p. 

 

[Dörgő Dániel 257 x 192 mm, kettőbe hajtott lapra írta négyoldalas levelét, 

amelynek a negyedik oldalán olvasható Bereczki Máté megjegyzése: Válasz 

19/4 878”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

                                              

 
554 Bignonia radicans = Trombitafolyondár = Campsis radicans (Bignonia). 
555 Nota bene (latin): közbevetett megjegyzés a figyelem felhívására (annyi mint: Jól jegyezd 
meg!). 
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1878. április 19. B-67. számú levél 

 

„M. Kovácsháza, April 19. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Magad mondád, hogy várjak esőre s csak akkor válaszoljak leveledre. 

Szót fogadtam s íme, nem sokáig kelle várakoznom. Egy havi szárító szelek 

után eljött a szép csendes eső. Szintén éled a lelkem látva az igen óhajtott isten 

áldását. Mindenféle mezei vetés hibátlanul telelt ki s most rá e szép eső! 

képzelheted, mennyi szép reményre jogosítja ez a gazdákat! Nékem is örömöt 

okoz látása annak, hogy a gazdák mennyire örvendenek. Az én reményem egy 

jó gyümölcsterméshez igen vékony az idén. Kevés almafajom hozott termő 

rügyet. A megelőző évek szárazsága nagyon megcsigázta az almafákat 

kertemben. Nem csoda, ha meddőn maradnak. A körtefajok inkább biztatnak. 

Szilva és cseresznye gazdag virágzásnak néz elébe. Lesz tanulmányozni való 

így is elég, csak tartsa meg a jó isten azt, a mi mutatkozik! Kissé nehezemre 

esik, hogy az almafajok tanulmányozásában oly lassan lehet haladnom. 

Próbafáimon elvénül a próbaág, mire rágondolja magát egy-egy ujabb 

almafajom az első termésre. Hanem annál inkább haladok aztán a körték és 

szilvák tanulmányozásában. A kajszit és cseresznyeféléket kénytelen vagyok 

kihagyni tanulmányom sorából; mert ezeknek oly bizonytalan jellem vonásaik 

vannak mind gyümölcseiket, mind növényzetüket tekintve, hogy egynek 

leírása 10 más fajra is ráillik. E két gyümölcsnem egyes fajait, ha fölemlítem is 

a „Vázlatok” folytatásában, de körülményesen s ugy mint az almákat, körtéket 

és szilvákat nem tartom érdemesnek leirni, annál is inkább mert kútforrásaim 

mindenikében másmásféle kép látom a fajokat – értem az ugyanazon nevet 

viselő fajokat – leirva, ugy hogy alig egykét lényegtelen jellem vonás fordul 

elő bennök, ami egyiknél éppen ugy előfordulna valamely fajról, mint a 

másiknál. Engem az ilyen bizonytalanság a gyümölcsök leírásában nagyon 

disgustál.556 Semmire sem lehet építenem, semmibe sem lehet fogódznom: míg 

az almák körték és szilváknál majd minden egyes fajnak állandó és biztos 

jellemvonásai vannak s így egyik fajt jól meg lehet különböztetni a másikától s 

a faj valódiságát a leírások nyomán e három gyümölcsnemnél biztosan ki lehet 

sütni és meghatározni. – 

Hibául rovod föl nekem, hogy külföldről nem hozattam az idén 

ojtóvesszőket. Tán igazad lehet: de hijjába! én csak egy ember vagyok s nincs 

több két kezemnél. Azt pedig jól tudom, hogy e két, folytonos munkában lévő 

kéz mennyit képes elvégezni. Bizonyára hozattam volna külföldről is, ha azt 

tudom, hogy a haza több vidékéről ígért vesszők nem érkeznek mind meg, a 

minthogy nem is érkeztek meg s az ígéret, csak ígéret maradt. Vályi Elek 

barátomtól számos erdélyi gyümölcsfajról vártam vesszőket: de biz onnan 

                                              

 
556 disgustál = elkedvetleníti, elrontja a kedvét 



LEVELEZÉS 
 
 

323 
 

nem érkezett egy szálacska sem egész a mai napig sem!!! Azt, a mit te és 

mások küldöttek már, egy faj hijján mind elojtottam tegnapig. – 

Az általad küldött Virgouleus-nak tartott faj elüt az én francia 

Virgouleuse-om fájától, no de majd meg lássuk, ha kihajt. Én vessződet az én 

franczia Virgouleuse fámra ojtottam. – Borka almád nem Borka alma: de ha 

fája termékeny; akkor az egy kincset érő faj, mit első sorban kellend 

megbecsülnünk. Nekem véghetlenül megtetszett ez a faj. Jövőre, ha termésed 

lesz: küldünk belőle mutatót Lucashoz meghatározás végett s ha még 

ismeretlen fajnak találná Lucas, akkor majd leírom én és adunk neki nevet. A 

tőled kapott nehány példányt meleg szobámban tartva a mult hó végén 

vettem bonczkés alá. Leírtam körülményesen és fölségesnek találván, mint 

igen tartós almafajt hazai közönségünk figyelmébe ajánlani lelkiismeretes 

dolognak tartandom (adandó alkalommal legalább). – 

Már most kérdéseidre válaszolok. A Van Marum kobakja vagy 

Calebasse Carafon ugyanazon egy faj. A „Vázlatok” folytatásában leírom azt 

is. Már kész a leírása töredékekben, csak össze kell szednem. A Cochet szilvája 

igen nagy és szép, a Cataloni szilva kicsi. Daczára, hogy csupasz veszejökben 

hasonlóságot láttál is, különböznek azok jól. Majd meggyőz ojtásaid 

növényzete. A Bihorel vajonczának franczia neve csakugyan = Fondante de 

Bihorel. – A Dönnisten piros szilvája hibás név; mert igazi neve Denniston 

piros szilvája! Mikor e fajt Oberdicktől kaptam a jegyfácskán olvashatatlanul 

volt a neve leírva s én Dönnissen”-t olvastam a Denniston helyett: hanem 

aztán később észre vettem, hogy roszul olvastam a nevet, mert Dönnissennek 

nincs is szilvája, hanem cseresznyéje van, a mi az ő nevét viseli. Ez a 

Denniston piros szilvája igen szép és becses szilvafaj minden tekintetben. – A 

korai kedvencz kék szilva. A Korai nemes le van írva a Vázlatokban. Az előbbi 

még inkább érdemes a figyelemre, mintsem a Korai nemes – A Pap körtének 

44 féle hasonneve van. E hasonnevek közt előfordul a Saint-Lezain is, de zárjel 

között ki van téve, hogy hibás hason-név. A „Kossuth” nevet én kész akarva 

írtam a jegyfára gondolva, hogy majd kérdezősködöl miatta. Gelsei Bíró 

Vince557 urtól Kossuth körte név alatt a Pap körtét kaptam meg ojtó 

vesszőkben és gyümölcsben is, melyet mutatóul azon fájáról küldött nekem, a 

                                              

 
557 Bíró Vince, gelsei és szolgagyőri (Gic-Páltelek, 1827. aug. 22. – Pápa, 1897. nov. 26.) 
gazdálkodó, jogász, aki egy láda körtét küldött Kossuth Lajosnak. Jogi végzettségének 
megszerzése után jelentkezett az 1. császári huszárezredbe. 1848. júliustól részt vett a délvidéki 
harcokban, majd ezredével együtt jelentkezett a honvédseregbe. Először hadnagy, majd 1849. 
január 1-jétől főhadnagy, később alszázados. A szabadságharc után gici (Veszprém m.) birtokán 
gazdálkodott. A kiegyezés után politikai szerepet vállalt és az ugodi választókerület 
országgyűlési képviselője volt. Később Pápán telepedett le. Alapító tagja a Veszprém 
Vármegyei Honvédegyletnek. 1894-ben tagja volt annak a hazafias grémiumnak, mely 32.130 
frankért megvásárolta Kossuth Lajos 4303 kötetes könyvtárát, közte az autogramokkal ellátott 
ajándék iratokat is. Források:  VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEX. 
http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=BIR%C3%93%20Vince  
SZABÓ,  H. 1994: Pápa és környéke 1848–1849. Pápa, 1994. 
http://mek.oszk.hu/02100/02135/02135.doc  (Megtekintve 2012. szeptember 1.) 

http://www.ekmk.hu/lexikon/talalatok3.php?beture=BIR%C3%93%20Vince
http://mek.oszk.hu/02100/02135/02135.doc
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melyről pár évvel ezelőtt Kossuth Lajos558 nagy hazánkfiának is küldött egy 

ládával, mikép erről akkoriban a lapok értesítettek bennünket. Gelsei Bíró 

Vincze uram tehát egy régi világszerte „Cüré”559 név alatt ismert gyümölcsöt 

keresztelt el nagy hazánkfia nevéről; a mi egyáltalán fogva nem helyeselhető 

cselekedet volt tőle. Egészen uj, és még névtelen gyümölcsöt lehet valaki 

nevére elkeresztelni, de a névvel bíró gyümölcsöt más névre elkeresztelni nem 

szabad s ezt nem is teszik csak a nyerészkedő fatenyésztők és a 

gyümölcsészetben járatlan laïkusok. 

A „Nagy vajoncza” csakugyan a Nagy Ferencz560 tanár nevéről van 

elkeresztelve Nagy vajonczának. 

Én szívesen felelek neked mindig az ily és ehhez hasonló kérdésekre, a 

mikor csak rá érek: de egypár év mulva a „Vázlatok” II-dik kötetében 

bizonyára bővebb feleletet fogsz kérdéseidre találni, mintsem most,, egy levél 

szűk keretében.  

Hogy „mit dolgozom” most? Hát biz én Mart.561 eleje óta folyvást a 

kertben dolgoztam, a mikor a rettenetesen fölszaporodott levelezés erre időt 

engedett nekem. Szaporítsam a Duhamel vajonczát? Hát hol és hova? hiszen 

nincsen egy tenyérnyi faiskolám sem több!! Bizony barátom rettenetes 

nyomoruság a vagyontalanság! Tudom, hogy önmagamnak is a hazai 

gyümölcsészetnek is áldást hozó volna egy faiskola: de … ha rövid a takaró 

csak addig nyujtózzunk, a meddig a takaró ér. A kinek nem adhatok vesszőt a 

jövő tavasszal: várjon egykét évig, míg rá kerül a sor s neki is juttathatok. 

Ennyi az egész. Szeretném, hogy bár egy év alatt mindenfelé elterjeszthetném 

a hazában kitűnőbb fajaimat: de … ismét e pontok, – … Bolond, a ki a sors 

ellen rugdalózik. 

A neked küldött alma fajok között egyik sincs kivető. Én köztök igen 

kevés személy válogatást találok. Tán a Tittinghof renetje és a Millet csörgője 

volna kissé alább való a többinél, az előbbi; mert száraz évjáráskor és nagy 

terméskor apró marad; a másik pedig mert éghajlatunk alatt már Sept. végén 

megérik: de ha rendkívül termékeny a fájuk s kései fagyok és ép gyümölcsöt 

szoktak megtartani. A „Vázlatok” folytatásához már töredékekben kész is 

körülményes leírásuk nálam valamennyinek a miket csak hozzád küldöttem. – 

A „Gyüm. Vázlatok” az elmult 3 téli hónap alatt olyan keletnek 

örvendettek, hogy ha e kelet vagyis kelendőség így tartott volna még másik 

három hónapig: bizonyára már a jövő őszre uj kiadásról kellett volna 

gondoskodnom. Ki hitte volna ezt?!  

Azt írtam már talán neked is, hogy a gyümölcsészet terén kifejtett 

munkásságomért ismét egy ujabb szellemi jutalomban részesítettek. A 

„Kecskemét vidéki gazd. egylet tiszteletbeli tagjává választott s e választás 

igazolásául egy díszokmánynyal lepett meg a mult hónapban. – Ki gondolta 

                                              

 
558 Kossuth Lajos, udvardi és kossuthfalvi (Monok, 1802. szeptember 19. – Torinó, Olaszország, 
1894. március 20.) államférfi, kormányzó-elnök (1849).  
559 Curé = Papkörte 
560 Nagy Ferenc, ürögdi. Az ő nevét viseli a „Nagy vajonc” körte. 
561 Március 
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volna, hogy a gyümölcsészetnek, legalább itt, hazánkban oly járatlan ösvényén 

még ily kitüntetésekre is bukkanhat az ember!! Reményt ad nekem e tény, 

hogy a gyümölcsészet fölvirul hazánkban s a gyümölcsészeti pálya nem lesz 

többé félre ismert vagy lenézett pálya. – 

Hanem hát egy szónak is száz a vége mondaná a közmondások 

hebehurgya barátja, már többet összefirkantottam, mint sem szándékom volt: 

tehát az én istenem áldjon meg kedves családoddal együtt! minden áldásával!! 

szívéből kívánja 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

 

1878. április 28. D-64. számú levél 

„Mtur 1878 Aprill 28. 

 

Kedves Barátom! 

 

Haragszom rád – egy kicsit. Miért nem írtad meg azt nékem, hogy 

mellyik lapba fogsz dolgozni? A’ hozzám küldött „Földmívelési Érdekeink”  

Márt 11iki száma igen érdekes czikkeket közöl, legjobban érdekelt a’ sárga uri 

szilvád leírása, már ebből is csinálok önálló fát. Azután a’ Galambok, a’ Nyári 

Gyula562 e’ czikkét én még meg tóldom a’ galambok védelmére azzal, hogy a’ 

mennyire hasznosok az az éneklő rovar evő madarak a’ fák tenyésztésére 

nézve, éppen ollyanok a’ galambok a’ magtermesztésre nézve; mert a’ buza 

közt vagy tarlón magba jött ’s elhullott gyom magvaktól a’ gazdálkodó 

emberek ez élősdi növényei átkától tisztítja a’ földet, a’ mint arról mindenki 

meggyőződhetik – mint én – ki évenkint sok galamb fiut saját kezűleg 

koppasztok meg, ’s hányom ki a’ begyöket, mellyek a’ buza vetés és takarás 

alkalmával és vadrepcze ’s más fűmagvakkal vegyest vannak buzával tele, ha 

a’ buza pedig elfogy a’ föld színéről, tisztán gyommagvakkal van teli. Nékem 

a’ 2 tanyámon van vagy 50-60 pár anya galambom, évenkint leg kevesebb 2 v. 

3száz galamb fiat kiad. Millyen jó ez, a’ galamb tartást tanyai mészárszéknek 

tartjuk itt. Na, de kellett a’ fő uraknak a’ galamb sport, ’s így a’ törvény is 

nekik hegedül, nem jól van ez így. 

                                              

 
562 Nyáry Gyula, báró, nyáregyházi (Bagonya, Hont m., 1827. febr. 5. – Pilis, 1907. február 28.) 
birtokos, főrendiházi jegyző, baromfitenyésztő, szakíró. Pestmegyei törvényszéki ülnök, majd 
1867 után 9 évig a főrendiház jegyzője és a legfőbb fegyelmi bíróság tagja volt. A Kertészeti 
Társulatnak és az Országos Baromfitenyésztési Egyesületnek hosszú évek során át elnöke volt. 
Pilisi (Pest m.) birtokán gazdálkodott. Szépirodalmi, gazdasági, zenei tárgyú cikkei jelentek meg 
a hírlapokban, folyóiratokban és évkönyvekben. A Földmívelési Érdekeink  című lap 1878. 
évfolyamában a galambokról írt cikket, a Gazdasági Lapokban pedig 1880-ban a kíméletre méltó 
hasznos madarak névjegyzékét tette közzé. SZINNYEI 
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Most én téged úgy megbüntetlek, a’ miért nem tudósítál czikked meg 

jelentetéséről, írd meg, miről írtál eddig azon lapba? Szándékozol é, és mit 

még ezután írni, mert én ezen lapot meg rendelem, legalább a’ Casino részére, 

Casinonkra a’ Gyakorlati Mező Gazda és Gazdasági Lapok563 megrendelés 

nélkül reá küldte lapjait, így osztán haj’ kénytelen kelletlen bekellett értök 

küldeni a’ dijat. A’ Földmívelési Érdekeink  4 számát köszönöm, ha szükséges 

a’ gyümölcs leírás végett, adandó alkalommal vissza fogom küldeni hozzád, 

de csak ugy ha kívánod. 

Más is szurja a’ begyem. Azt mondod, hogy nem csinálsz több faiskolai 

ójtványt, mert így, mert ugy, van ott helly elég a’ fák közt vagy a’ zöldség közt 

is, idődnek pedig muszály lenni. Nem kívánom én hogy ójtványokkal 

kereskedj, bár az is hasznos vólna erszényedre, de arra talán joggal 

figyelmeztethetlek, hogy működésed – élet czélod dugába dől, ha elegendő 

ójtó vesszőkkel szolgálhatsz a’ nemes gyümölcs fajok elterjesztésére, leg alább 

a’ közönséges fajokból 1, nemesebbekből 2-3 fát kell ültetned vessző nyerés és 

tanulmányozás czéljából. Vagy talán titkolsz előttem valamit viszonyaid 

állásából? Ha Sármezeiéknél  nincs helly, ád Vertán Endre ur? Vagy ha ott 

sincs én csinálok minden terjesztésre méltóbb fajokból, sajnállom – ezt tudva, 

– hogy a tavaszon vagy 200 körte tőt vadonczba nem ültettem. Denique564 

vesszőnek lenni kell. 

Még egy gondolatra jöttem, a’ mit ajánlok néked is, hogy tedd meg. A’ 

Vázlatokba565 leírt gyümölcsök mindenikéből midőn terem, csináljunk egy 

hossz és kereszt metszetű lenyomatot a’ nagyobb és a’ közép nagy példányu 

gyümölcsökből, még pedig a’ leírásnak észrevétel utolsója után tisztán fen 

maradt tiszta lapra, vagy ha túl – a’ nyomtatásra is kiterjedne –, lehet oda is 

kihúzni irónnal, azért elolvasható a’ betű, ez osztán az alakját és nagyságát 

mutatja is, sőtt ha a’ magház közép táján kereszt metszést teszünk, a’ mag 

házat is kitünteti, én ugyan akár követsz, akár nem, egygyik példányát a’ 

Vázlatoknak apránkint tele rajzolom, bár nem tudok rajzolni. De ám nincs 

meg minden faj leírt gyümölcseidből, tehát jövőre mind meg kell hozni a’ 

hiányzó fajokat. Ha ujra kiadást ér munkád millyen szép vólna a’ rajz után fa 

metszést is rá vezetni? Hanem a’ magva nem való szilvával nem fogok 

boldogulhatni. Újra figyelmeztetlek, hogy ha valamelly gyümölcsöt leírsz, 

hason neveit mind oda írd, ha szinte 53 is, mint a’ nemes kolmárt. Nagyon elő 

segíted az illyen fajta embereket a’ gyümölcs név ismeretbe mint én vagyok s. 

a. t. t. A’ gyümölcs neve után ezután ne írj, mert én attól írtózok, ugy é hogy 

elkényeztettél. 

A’ mult Pénteken délután 3 órától 6ig vólt a’ városunkba, különösen 

kertemben ollyan borzasztó eső, hogy ég szakadásnak is beillett vólna. Kint 

szorított kertembe, a’ szöllő hátja körül hirtelen meg telt vízzel, a’ tőkék víz alá 

                                              

 
563 Gazdasági Lapok = közgazdasági folyóirat. Szerkesztője 1878-1880 között Máday Izidor  és 
Morócz István.  
564 Denique (latin) = végre is, utóvégre (egy)szóval, tehát.  
565 A Bereczki Máté által írt Gyümölcsészeti vázlatok (Arad, 1877-1887) maguk közötti 
elnevezése.  
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merültek minden két szőllő hátja közt egy patak lett, fojott lefelé köztök a víz. 

A’ méjedés sík víz lett, hanem vólt közte jég is, ollyan nagy mint egy dara, 

meggy mag vagy kukoricza szem, elborította nehány percig a’ földet mint a’ 

hó, a’ javában virágzó cseresznye szilva és némely körte virágjának felét 

leverte, de hiszem, hogy marad azért elég. Az égzengés csattogás, villám 

hullás egymást érte. Kedves Vőm ’s leányom házába – a’ férfi szobába is járt 

egy villám, de nagyon kimélletesen, majdnem semmi kárt, inkább tanulságot 

hagyott maga után. – Ugyan is Kossuth Lajos nagy hazánk fiának élet 

nagyságú arcképének rámájáról az aranyozást le vette, a’ szobába szét szórta, 

a’ rámának 2 sarkáról kis szilánkot leszakított, ugyanott czolnyi nagyságon a’ 

tapaszt is meg sértette, az üveget fal felől bekormozta, sőtt kéthellyen az 

üvegen olvadás nyomai is vannak, az aranyozást a’ hol le nem vette, 

átváltoztatta, fehér színűvé, arczképbe, papírba semmi hibát nem tett, 

valamint a’ szobába se, semmit,  nem leljük a’ nyomát hol ment be, hol 

enyészett el, alkalmasint a’ kis belül fűtő vas kemencze kéményéből, de még 

azt nem vizsgáltuk meg, mert most Turi vásár van, és sok dolgunk vólt a’ 

marha vásárba, adni, venni. A’ villám lecsapáskor nőm leányommal eggyütt a’ 

ház előtt ültek, leányom ugy mondja, hogy kívül a’ kerítés mellett a’ Berettyó 

vizébe láttak esni egy öl átmérőjű nagy tüzet, fülök berekede, de a’ 3ik 

szomszéd hallotta a’ víz rotyogását, lehet hogy ebből a’ nagy erős villám 

csapásból ment egy gyenge rész a’ házba be. Nőm, leányom, meg győződve, 

hogy épülletjök nem gyulladt meg, ujra leültek csak egy óra elmultával 

nyitottak be, és vették észre, hogy a’ házba járt a’ villám, akkor vólt a’ nagy 

ijedség, mert a’ szobába még ekkor is vólt füst és erős kénkő szag. 

Leányom kertje most már dus növényzetű, a’ tőlled nyert bokor alma 

fák virágozni fognak, legtöbbre ment a’ bignonia radicans,566 melly tavaji 

ültetés után az ereszig hatolt. Holnap megyek kertembe, meg nézve hogy a’ 

párosításaimnak fakadó bimbóit hogy verte le a’ jég. Külömben ki fog most 

hajtani az alvó szem is, mert az illyen erős villanyos eső után minden növény 

dusan ’s hirtelen szokott nőni. 

Ez évbe több tőlled nyert szilva,’s körte mutatja be nállam első termését, 

alma is lessz nagyobb fáimon elég sok, de csak azokon mellyek még nem 

termettek, kivéve a’ Török Bálintot, melly mindig terem, nem tulságos sokat, 

de rendesen, Kálmán körte vén fánk erősen meg van sok virággal rakodva. A’ 

tavaj párosított Gondini szilva virágzik. Árvizünk most is van, de koránt sem 

annyi mint tavaj. Kárt csak a’ mentesítetlen Körös lapossakon tett, de ha 

elmegy rólla, még jó kaszálló lehet. 

Családomnak semmi baja, egésségünk van. 

Isten áldjon meg  

      szerető barátod 

 

       Dörgő Dániel m. p.  

 

                                              

 
566 Bignonia radicans = Trombitafolyondár = Campsis radicans (Bignonia). 
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[Dörgő Dániel két, 258 x 200 mm nagyságú félbehajtott lapon írta hatoldalas 

levelét, amelynek a 6. oldala alsó szélén található Bereczki Máté feljegyzése: 

„Válasz 6/5 1878”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1878. május 5. B-68. számú levél 

 

„M. Kovácsháza, Május 5. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Múlt hó 28-ról írt baráti soraidra válaszolom, mikép én „Földmívelési 

Érdekeink” -be még eddig semmit sem írtam s nem is szándékozom írni; mert 

látom, hogy azoknak a tisztelt szerkesztő uraknak először is csak a nevem kell, 

másodszor ingyen munka kell. Három igen érdekes szilvafajnak leirását 

kunyorálta el tőlem a F.érd567 Szerkesztője s ekkoráig még csak egyet közlött 

belőlük és tudod-e miért? azért, mert határozottan kijelentettem neki, hogy 

ingyen nem dolgozom, minek folytán minden nyomtatott hasábsorért 1 ½ 

krajczárt kellene neki ígérete szerint fizetni. Hiszem is tehát, hogy 

szemszurásul közleni fogja 3 gyümölcsleírásom, de többet nem egész év 

folytán; mert hát elég ingyen munkása van. Taval Máday volt a „Föld.mív. 

érdekeink” szerkesztője. Eleget írtam lapjába: de bár ő is 1 ½ krajczárt ígért 

egy hasábsorért, biz ő még sem adott egy árva krajczárt sem. Dolgoztam taval, 

több érdekes czikket írván a „Gazdasági lapokba”  is. Közel két nyomtatott 

ívre mehetett összes dolgozatom. 30 ftot kellett volna nyomtatott ívért 

kapnom: de egy krajczárt sem kaptam e lap szerkesztőjétől sem. Azt mondod 

erre, nemde „hogy hát miért nem kéred? Azért, mert tudom, hogy jobban rá 

vannak szorulva a krajczárokra, mint én. Aztán szava-nemtartó emberekkel 

szóba sem szeretek állni. 

Föl vagyok kérve arra is, hogy a „Kertészeti füzetek” -be is írjak. E lapot 

Mauthner Ödön568 szerkeszti Pesten. Neki is csak azt írtam megkereső 

                                              

 
567 Földmívelési Érdekeink hetilap rövidítése 
568 Mauthner Ödön, 1914-től jánoshegyi (Pest,  1848. április 22. – 1934. november 25.) kertész, 
vetőmagtermesztő, vetőmag kereskedő. – Budapest székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának tagja. Császári és királyi udvari szállító címmel felruházott (1898) cége 
nemzetközi kiállításokon (Budapest, Bécs, Brüsszel, Amszterdam, Szentpétervár, Kairó) 27 nagy 
aranyérmet, illetve aranyoklevelet nyert (1875–1899). – A magyaróvári gazdasági felsőbb 
tanintézetben gazda oklevelet szerzett. Különböző uradalmakban gyakornok; 1873-ban a 
németországi tharandti magvizsgáló állomáson folytatott tanulmányokat; 1874-től Budapesten 
magkereskedést tartott fenn. A minőségi vetőmag biztosítására széles körű, szigorúan 
ellenőrzött magtermesztői hálózatot épített ki; kísérleti és magtermelő telepeket hozott létre 
(Ferenchalma, Derekegyháza); Csepelen a legmodernebb berendezésekkel felszerelt magtisztító 
telepet, olajütő és rizshántoló malmot építtetett; magkatalógusaiban (1875-től) a különféle 
magvak mellett rózsákat, gumókat, hagymákat, palántákat, termesztéshez szükséges 
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levelére, hogy nem érek rá ingyen dolgozni: hanem annyit mégis ígérkeztem 

írni lapjába, a mennyivel az előfizetési összeget leszolgálom. Neki ennyi is 

bőven elég; most nem tett ujabb ajánlatot. Ő is csak parádézni akar nevemmel 

a közönség előtt: de nincs kedve fizetett munkát közleni lapjában. – 

Van nekem különben elég dolgom, ha soha egy lapba sem dolgozom is. 

Nehány év mulva, ha isten éltet és egészséget ad; megint kiállítok egy kötetet 

munkámból s akkor aztán megfogjátok látni, hogy nem aludtam el a drága 

időt. 

A „Földmívelési érdekeink”  azon számát, melyet hozzád küldöttem 

majd csak akkor hozd el, ha a nyáron meglátgatod kertemben az uj 

gyümölcskiállítást, mert, ha senkinek nem is, de neked okvetlenül meg kell azt 

látogatnod. Cseresznye, szilva sok mutatkozott, de mert virágzásukban két 

ízben is érte őket a záporeső, keveset fog itten teremni. Körte azomban 

bőségesen kötött. Alma kevés lesz. Nagyon idétlen virágokat hozott. – 

Itt, helyben nem lehet faiskolám. Még pénzért sem kaptam helyet. A 

szomszédba nincs kedvem faiskolát alakítni, még ha földet kapnék is hozzá. 

Szem előtt kell annak lenni, hogy gondját viselhesse az ember. Lovaim pedig 

rosszak már arra, hogy távolba czipeljenek s mit érnék vele, ha a drága időt 

csak az ide-oda mászkálgatással tölteném el! A kitűnőbb fajokról önálló fákat 

alakítok ojtóvessző nyerés tekintetéből a nagy közönségnek: a kevésbbé 

kitűnőekről elég az a nehány vessző is, a mit próbafáim hoznak; hisz ugy is 

kevesen vagyunk még, a kik gyűjteményre akarunk szert tenni. Csak meg 

élünk hát valahogy a magunk emberségéből. Teszünk annyit, a mennyit 

tehetünk. Tegyen többet, a ki képes többet is tenni. 

Az idén 38 hazai fajról ojtottam s ojtásaim szépen megeredtek, buján 

neki indultak s már kötözgetnem kell, nehogy a szél leverhesse őket. 

Megkaptam teljesen hiteles kézből a Bazalicza569 által terjeszteni kezdett 

s Dr. Entz Ferencz által a Kertészeti füzetekben leírt rendkívül tartós Magyar 

rozmarin almát is. Bazalicza utódja, Oszczithy Mátyás,570 esperes plébános 

                                                                                                                   

 
eszközöket, gépeket, műtrágyákat is kínált. Munkásságával megalapozta a magyar 
magkereskedést és magexportot, cégét fokozatosan az Osztrák-Magyar Monarchia 
legtekintélyesebb magkereskedésévé fejlesztette. Budapesten kívül Kijevben, Bécsben, 
Szarajevóban, Münchenben és Varsóban nyitott üzletet. A Kertészeti Füzetek (1878-1880) és A 
Kert (1894-1914) szerkesztője. Kitüntetései többek között: a Ferenc József rend lovagkeresztje, az 
orosz Szent Anna rend lovagkeresztje, a bolgár Nemzeti Rend tiszti keresztje. 1914-ben 
„jánoshegyi” előnévvel magyar nemességet kapott. MÉL, KIRÁLYI Kvek https://bit.ly/2B3RR9N  
569 Bazalicza Mátyás [más néven Bazilicza vagy Bazalica Mátyás, szlovákul Matej Bazalica, Bazilicza 
vagy Bazalicza](1787 – 1848) pomológus, római katolikus plébános Nyitra-Pereszlényben, ahol 
jeles gyümölcsöse és szőlője volt. Gyümölcsfaiskolája a harmadik országos jelentőségű 
gyümölcsfajta-gyűjtemény volt Magyarországon. A Magyar Gazdasági Egyesületnek többször 
tett a gyümölcsészet terén hasznos szolgálatot; később nyugalomba vonult és1848. szeptember 
27-én meghalt Budán, 61 éves korában. Munkája: Catalog der Nitra Pereszlényer Obstbaumschule, 
nebst kurzer Darstellung der neuesten Fortschritte in der Obstkultur, und streng kritische Auswahl der 
allervorzüglichsten bis jetzt bekannten Obstsorten, ihre Rangordnung nach Grösse der Frucht, Reifzeit 
und Dauer, Schönheit, Geschmack und daraus hervorgehender Werth. Pest: Landerer Lajos. 1836.), az 
első rendszerezett, fajtakritikával ellátott ismertető. Ő kezdte terjeszteni a Magyar rozmarin 
almát. Irodalom: SZINNYEI; SURÁNYI D. 2007. 
570 Oszczithy Mátyás (1813. március 12. Felsődiós, ma Horné Orešany, Szlovákia – 1880. július 
19. Nyitrapereszlény, ma Preseľany, Szlovákia) pereszlényi esperes plébános, néptanító, 

https://bit.ly/2B3RR9N
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küldötte meg Pereszlényből.571 Elküldöttem neki munkám egy példányát 

tiszteletem jeléül s kértem, hogy lenne szíves nekem, áttekintés végett 

Bazilicza egyetlen nyomtatott munkáját, egy német nyelven írt catalogot. El is 

küldötte sőt meg Urbaneknek egy 1844-ben kiadott, szintén német catalogját 

is. Érdekesek e catalogok. Majd megismertetem őket a Vázlatok folytatásában. 

Ha eljössz, te is megtekintheted. Addig magamnál tartom őket. Megengedte 

Oszczithy plébános ur, hogy több ideig magamnál tarthatom: hanem aztán 

mégis visszakívánja, mert parochiajának emlékeül megakarja különösen a 

Bazalicza catalogját őrizni. Szándékom van vagy egészben lemásolni azt, vagy 

bő kivonatot készíteni belőle. – 

Oszczithy is azt írja hozzám intézett levelében, hogy a Valódi (franczia) 

Virgouleuse nála is éppen oly komiszul viseli magát, mint nálam. Ott is fel 

szokott repedezni nyár folyamán minden gyümölcse, épp úgy mint nálam. A 

tőled kapott Virgouleuse, mikép látom, egészen más, mint az én fajom. Az 

enyém pedig határozottan valódi. 

Mult hó 19-én postára adott levelemet megkaptad-e? mert nem látok 

semmi reflexiót arra, a hozzám m. hó 28-ról írt leveledben.  

 

Áldjon meg a jó ég kedves családoddal együtt! Szívből kívánja 

 

      igaz barátod 

        

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. ltsz.) 

 

* * * 

                                                                                                                   

 
pomológus, méhész. Nagyszombatban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1840–1841-
ig Nagylévárdon, (ma: Veľké Leváre, Szlovákia), majd Pereszlényben (1842–1846) káplánként, 
(Bazalicza Mátyás plébános mellett), 1847–1848-ban Szakolcán (ma: Skalica, Szlovákia) 
adminisztrátorként, 1848–1880-ig, haláláig Nyitrapereszlényben plébánosként működött. 
Bazalicza Mátyás Európa-hírű faiskoláját „megörökölve“, gondozva eredményes 
gyümölcstermesztő és pomológus volt, részt vett terményeivel az 1864. évi nyitrai kiállításon is. 
Előadásokat tartott a méhészet és gyümölcstermesztés köréből.  Fő műve: Systematísches 
Verzeichniss jener Kern- und Steinobstsorten, 1854. 1871-től tagja volt a Szent Adalbert 
Egyesületnek. Lásd DOMINIKÁNUS KÖNYVINTÉZET ADATBÁZISA 
571 Pereszlény = Nyitrapereszlény (Prezirany), szlovák falu, Nyitra vármegyében, a Nyitra vize 
mellett, 887 kath., 50 evang., 58 zsidó lak. Katolikus parochiális temploma van. Határa tágas és 
termékeny; rétje sok és kétszer kaszálható; bora, fája elég; malma a Nyitra vizén igen 
jövedelmes. Hires gyümölcs-termesztés. F. u. a budai prépost, s a Batthyány nemes család. Ut. 
p. Nagy-Tapolcsány. FÉNYES E. 1851 
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1878. június 6. D-65. számú levél 

 

„Mtur 1878 Junius 6. 

 

Kedves Barátom! 

 

Ugyan elhanyagoltalak, rég nem írtam, na de van legalább én előttem 

egy kis menthető oka. Nagyon elvalék foglalva, nem annyira a’ magam, mint 

más dolgokkal. A’ nemesi megye az országgyűlési képviselő választók 

névsorának kiigazításával bízott meg, ezen munka 3 városba elvett tőllem 4 

egész napot, az országos Kataszteri főbb hivatalnokok itt utaztak keresztül, 

ezekkel vóltam 2 nap, majd a’ városi és egyházi ügyek naponta igénybe vették 

közre működésemet, én ugyan nem vagyok templomba járó szent, de az 

egyház ügyéit – mind addig míg a’ nevelés üggyel – hejtelenül bár – de 

annyira szoros össze köttetésbe áll, el nem hanyagolhatom, templomba csak 

akkor megyek, midőn arra jó ismerősöm vagy barátom halálozása kényszerít. 

Szóval vólt teendőm a’ mult hetekbe elég, ugy hogy magán ügyeim fojtatására 

lopni kellett egy kis időt, mert hát pihenni is kellett olykor olykor. Ó Barátom! 

nagyon elhíztam, miólta nem láttál, nehezebb lettem vagy 25 fonttal,572 

szörnyen haragszom gömböcz termetemre, hájamra, melly annyira akadájoz 

a’ tevékenységbe, sőtt uralkodni akar az akaraterőn is. Úgy szeretném hájamat 

kivenni, szappannak kifőzetni, így leg alább lenne egy kis haszna. Na, de nem 

zugolódok, mert ez előtt 10 évvel édes Anyám 235 régi font573 nehézségű vólt, 

most éppen felénnyi, régen a’ leg tevékenyebb nő eggyike, most magával is 

tehetetlen. 

Májusba írtam hozzád egy levelet, mellyben említém hogy Áprill végén 

milly felhőszakadás vólt nállunk jégesővel, bezzeg az egész Májusba nem vólt 

összesen annyi esőnk, melly 1 czolnyira megáztatta volna a’ földet, ugyan csak 

kezdtünk jajgatni, bizony én is kezdettem kedvetlen lenni, ez is eggyik oka 

hosszas halgatásomnak, de tegnap 10 órakor meg eredt nállunk összes 

határunkon egy csendes áldásos eső, esett délután 5 óráig, jól megázott a’ föld, 

most borongós hűvös szellős idő van. Ugy a vetések, mint tulajdonosaik 

élednek, hála a’ gondviselésnek. Vetéseim is általában mind azoké, kiknek jól 

munkált trágyázott földjük van eső előtt is meglehetősen állottak; sőtt a’ hol 

tavaj vad – vagy folyó ár víz vólt – egész buja, de ezen eső után terméseink leg 

alább 1/3al emelkednek, a’ rosszul munkált földekbe pedig többel is, hol már 

a’ vetések részint sülni, részint sárgulni kezdettek.  

Gyümölcs termésem az Áprillisi nagy jeges ég szakadás miatt, melly 

különösen kertemet leg nagyobb mértékben és teljes virágzásba érte – nem 

lessz valami nagy. Körte bőven virágzott, de lehullott, kevés marad 

                                              

 
572 Mezőtúron ebben az időben a debreceni fontot használták, amelyen súlya 0,4675 kg volt. Így 
ebben az esetben Dörgő Dániel súlygyarapodása 11 kg 69 dkg volt. 
573 régi font = súlymérték. Mezőtúron a 19. század elején az erdélyi fontot használták, amelynek 
metrikus értéke 0,4489 kg volt. Így a súly 105,5 kg-ot tett ki. Lásd Mértékek fejezetet a 
forráskiadvány végén! 



LEVELEZÉS 
 
 

332 
 

izlelítőnek, eladásról szó sincs, a’ meggyem egy dér csapta, sok levele 

leszáradt, bár van rajta gyümölcs, de hitvány lessz. Cseresznye van illően, 

kajszi fél részben 1/3ad termés, őszi baraczk pedig egész termés, úgy szilva is 

de ebből alig van 15 fám. Alma nállam minden évbe csalhatatlanul terem, 

mind azon fák mellyek tavaj hevertek ’s meddők vóltak, bőven meg vannak 

rakva terméssel, akár érte a’ jégeső, akár nem, teljes termés van 3 és fél Daru 

alma fán, 4 és fél pogácsa alma fán, 2 Török Bálint alma fán – ezen faj minden 

esztendőben nem olly felette bőven, mint a’ Daru, de rendesen hoz termést, 

van még nagy termés 5 más faju fán, csak ollyan fákat említék, mellyek leg 

alább is ’sák [?] vastagságuak. 3 fám ollyan van melly 2 águ, ’s eggyik ága 

eggyik, másik pedig másik évben felváltva terem. Ha megmarad rajtok a’ 

gyümölcs, lessz elég, bár egy kissé félek, mert a’ nagy alma fáimon sok pók 

hernyó vólt, nem bírtam leszedni, mert nem is érték el, se fáról, se álló székről. 

A’ pók hernyónak itt azt hívjuk, melly a’ fát fátyol szerű szövettel bevonja, 

ennek tavasszal nincs látható fészke, hogy kilevelezés előtt leszedhetnénk, 

hanem levelezés kezdetekor tojja valami a’ levél aljára, ’s ott 40-50 számban 

meg vannak 1-2 levélen egy hétig, azután a’ szomszéd levelekre vándorolnak 

csapatonként minden nap szövettel védve magokat az eső ellen. Így tovább 

fokozatosan tovább vándorolnak, míg az egész fát be nem kötik, a’ fűzfát is 

szeretik. 50 család képes egy fát bekötni, apróbb fákat ha idejében hozzá 

fognak, könnyű tisztán tartani, de a’ nagy fákat nehéz. Ha gyümölcs 

termésünk nem lessz kielégítő, pótolja a’ szöllő, melly szokatlan nagy termést 

hozott, ha csapás nem éri; lessz vagy 80 akó574 borom. 

A’ tavasszal vóltál olly jó, hogy nékem 89 faju ójtó vesszőt küldöttél, 50 

körte, 24 alma és 15 szilva, ezen fajokból nállam már meg vólt tőlled 5 faj, 

tehát 84 uj faj. Elojtottam faj fákra, és csak képzeld 12 faj körte 4 alma, és 4 

szilva kimaradt, nem annyira ügyetlenségem, mint különös véletlenségek 

következtében, mellyeket tanulságul jónak látok itt meg említni. Nehány 

körtéről a’ már fakadó rügyet a’ jég eső verte le, ’s reá jövén a’ nagy száraz 

Május, nem akartak alvó rügyei kihajtani, apránként leszáradtak, bár még 3 

tartja magát. Ójtóviaszos rongy hellyett, hogy kezem be ne piszkoljam vékony 

pertlit használtam kötőül, ’s midőn jó korán tágítottam, ’s a’ szél lebegtette, azt 

hittem hogy távol tartja a’ madarakat, hogy félni fognak tőlle, ellenkezőleg, a’ 

sárga rigó melly kertünkben sok van le czibálta a’ kötőléket vagy 8 gajjat le is 

tört vélle, rá is akadtam egygyik Dió fámon fészkére, ’s ott fehérlik a’ kötőlék 

fészke vázába. 3 alma ójtó vesszőjéből pedig a’ jegyfácska madzaga 

leoldódván nem tudtam a’ fajt meg különböztetni, ’s el kellett a’ jó vesszőt 

dobnom, meg jegyzem, hogy a’ rothadásnak én voltam oka, mert kibontottam 

a’ köteget, ’s ujra bekötém kissé nyers moha közzé. A’ megmaradt ójtó ágakat 

eltettem ugyan jégverembe, hogy azokból a’ meg nem eredteket ki fóltozom, 

de ezzel is pórul jártam, egy kaskába tettem, alól az alma gajjakat, azután a’ 

szilvát és körtét, azt hittem hogy a’ jég verembe ollyan hideg van, hogy ott a’ 

                                              

 
574 Akó = Mezőtúron a pesti akót használták, amelynek metrikus értéke 53,72 liter volt. Így a 80 
akó 4297,6 liter bort tesz ki. (Lásd 2. levél 3. jegyzetét is.)  
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gajjak aludni fognak, ’s a’ kaskát a’ jeget befedő szalmára tettem. Az alsó 

sorban lévő almagajjak, mellyek a’ jéghez közelebb vóltak, aludtak is, de a’ 

felsőbbek kihajtottak, ’s így használhatatlanok lettek, bár elójtottam őket ujra, 

de nem hajtanak alvó szemeik. Ha tehát jég verembe tesszük ezután ójtó 

vesszőinket, nem kell őket félteni a hidegtől, hanem mentől lejjebb a’ jég közé 

kell szorítani. Majd a’ következő levelembe meg írom a’ meg nem fakadt fajok 

neveit, ha jónak látod a’ kifoltozást küldeni fogsz belőllök. Az ójtó gajjakról jut 

eszembe. Ha a’ már leírt, vagy leírandó gyümölcs fajaid valamellyikéről kevés 

ójtó vesszővel birsz a jövő tavaszra, írd meg azoknak neveit, nékem jó előre, 

hogy ha nállam az meg vólna, le ne szedjem gajjait, mert én fáimat ősszel levél 

hullás után szoktam nagyobb részben megmetszeni, részint azért hogy 

tavasszal a’ munka reám ne sokasodjon, részint hogy a’ fák aljait a’ tavaszi 

engedések után lágy lévén a’ föld – össze ne tapossam. Jövő levelembe 

megírom azon fajok neveit, mellyek a’ vázlatok 1ső kötetében nincsennek 

ugyan megemlítve, de én hozzám már meg küldöttél, mint Brondywine, 

Duhamel, Eliz vajoncza, Colmár Du Mortier, Morny herczeg, Procureur, 

Fulton, De Jonghe s.a.t. A’ Vázlatokba leírtak közzül a’ leg nemesebb ’s 

terjesztésre leg méltóbbakkal idejébe ellássál, ’s azok bár melyikéből bőven 

kisegíthetlek. 

Május 5én írtál hozzám utólszor, abban kérded, hogy meg kaptam é 

Áprill 19én írott leveledet, meg kaptam, ha valamire nem válaszoltam, teszem 

most. 

A’ álBorka almafámon ez évben nem lessz termés, ez is, minden 

második évben szokott teremni, de nem olly bőven mint a’ Daru. Csak 

középszerűen, igaz, hogy a’ fája 3 nagy alma fa közzé annyira bevan szorulva, 

hogy csak a’ teteje látja a’ napot, de a’ fája nagyon egésséges, alig cserepesedik 

átaljába vastag ágai a’ leg simábbak kertembe, fája felfelé nő, egy féreg juk 

nincs rajta /:hátha ez a’ sóvári:/575. Tegnap Jún. 5én ettük meg az utolsó almát, 

melly Borka alma vólt, hiba nélkül, fonnyadás leg kisebb jele nélkül, ha 

netalán kerülne rajta ez évben alma, nem felejtem el hozzád elküldeni. Hogy 

a’ Kecskemét vidéki gazdasági egylet dísz okmánnyal tisztelt meg, annak 

ügyünk érdekében örülök, de jobban örülök, hogy a’ 2-dik köteten dolgozol, 

szentelj a’ cseresznyéknek meggyeknek és baraczkoknak is egy kis időt, ’s 

mint említéd, rövid kivonatban írd le őket, mert hát ha te előtted a’ cseresznye 

nem gyümölcs, valamint én előttem is kezd az nem lenni, de vannak vidékek, 

hol az az első vagy második. Tehát ha elhagyod leírásaikat 3 lábu lessz é 

munkád. A’ Simon Louis  testvérektől közvetítéseddel kapott 3 faj cseresznye 

terem nállam, érik már a’ Bigareau Jaboulay, nagyszerű, nem tudom, hogy 

mérkőzhetik é vélle a’ Guigne Villeneuve /:villeneuve vagy re?:/, a’ Beaufrotte 

nem annyira nagy szemű, mint jó ízű fog lenni, különben majd meg írom 

észleléseimet róllok. A’ Bazalicza Catalógját, egy betűig lemásold, nem kell 

abból kihagyni egy szót se, mert meg fognád bánni, ezt én is kívánom leírni. 

                                              

 
575 A zárójelbe tett szöveget Bereczki Máté vastag ceruzával aláhúzta. 
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Körte termésedet rendkívül kívánnám látni a’ fán; úgy Augusztus vége 

vagy Sept eleje körül, lehet hogy elmehetek, mert eggyik tanyámon a’ buza 

termést gőzgépnek adtam ki cséplés végett, így a’ nyomtatással hamar készen 

leszek, vőm Bodolay László is vágyik hozzád. Írd meg millyen termésök van 

Sármezey  uréknak, mert egy víg házhoz hamarább elmegyek, mint egy 

szomorkodóhoz. Ha megyek kocsin megyek. A külföldi gyümölcs irodalmat 

elne hanyagold, minden évbe leg alább 50 fajt böngész ki közzüllök, mert 

másképp elmaradunk a’ világtól. 

Férjhez ment lányom Mari, most már egésséges, terhes, nő a’ hasa, ha 

szerencsésen át esik a’ szülésen, ollyan asszony lessz belőlle mint az annya. 

Családomnak minden tagja – 13 éves Róza leányomon kívül – ki szamár 

hurutba esett – egésséges. 

Add át Vertán Endre uréknak és Sármezey ur családjának tiszteletemet, 

a’ kisleánynak jó kívánatomat.576 

Áldjon meg az Isten, szerető barátod 

       Dörgő Dániel m. p. 

 

[Dörgő Dániel két 256 x 198 mm nagyságú, félbehajtott lapon írta nyolcoldalas 

levelét. Az első oldal tetején található Bereczki Máté megjegyzése: „Válasz 

10/6 1878”. } 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1878. június 10. B-69. számú levél 

 

„M. Kovácsháza, Jun. 10-én 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 6-ról írt leveled éppen jókor érkezett hozzám. Már éppen nyomozó 

levelet valék írandó, hogy kipuhatoljam: élsz-e? halsz-e? oly igen hosszasnak 

találtam hallgatásod. No, de így már szent a békesség. Bőven kielégítettél a 

hosszas hallgatásért. – Örülök, hogy egészség dolgában nem volt panaszra 

semmi okod sem magad, sem családod illetőleg: hanem annak nem örülök, 

hogy küldött fajaim közül, oly sok elpusztult nálad. De ha az ojtásban, 

különösen a fajfák ojtásában, az én modoromat követnéd, vagy követted 

volna, bizonyára mind megmaradhattak volna a küldött fajok nálad is. Fajfába 

akarván ojtani én sohasem helyezek a beojtandó ág tetejére egy ojtást sem, 

hanem mindig csak az ág derekára, és pedig oldalojtás vagy vesszős szemzés 

szerint. Egy egy ágra egyetlen egy fajt s ebből 3 helyre is teszek egy-egy ojtást, 

hogy, ha baj éri egyiket másikat a három közül, legalább egy 

                                              

 
576 Ezt a mondatot a lap szélén függőlegesen írta. 
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megmaradhasson, a mint hogy rendesen meg is marad. Ha az akarom, hogy 

az uj faj képezze folytatását a beojtandó ágnak akkor ojtás után azonnal 

megkurtítom a beojtott ágat úgy, hogy belőle a legfölső ojtásom fölött egy, 3 – 

4 hüvelyknyi csap maradjon meg. E csap is kihajt aztán, a hajtásai hegyét 

korán elcsipkedem s nem hagyom a nemes uj faj vesszejének rovására erőre 

kapni s tovább növekedni. E csap aztán karóul is szolgál, melyhez uj ojtásom 

fris hajtását kényelmesen hozzá köthetem, aztán arra is szolgál még, hogy az 

ág hegyébe ülni szokott madarak rá telepedhessenek s nemes uj sarjamat le ne 

taszíthassák. Mikor aztán megfásult, megért az uj ojtás sarja: a csapot 

közvetlen az uj ojtás fölött levágom s a így csinált sebet ojtóviasszal fenem be. 

Tégy így, te is ezentul s bizonyos lehetsz munkád jó sikerében. – 

Nálam is sok volt az olyan pókhálós hernyó a milyenről leveledben 

megemlékezel: de ez még sem igen veszedelmes csapás. A fiatal fákat 

könnyen meg lehet tőlök menteni, a nagy vén fák pedig oda se néznek neki, 

kivéve, ha oly nagy mennyiségben lepnék meg, hogy minden levelök be 

lennének pókhálóval huzva, – a mi pedig fölötte ritkán történhetik meg. A 

második vagyis nyári nedváradáskor el szokott pusztulni a fáról a pókháló s a 

fa uj leveleket kap többnyire, s őszig egészen visszanyeri erejét, természetes, 

ép kinézését. – 

Nálad már termett a Jaboulay ropogósa, nálam még csak a Villeneuve 

halyagja termett: Ez is gyönyörű szép cseresznyefaj. – Az idén megint 5 

helyről kaptam Sóvári alma galyat. Mind az 5 más más faj s a nálam már előbb 

megvolt hétféle Sóvári almafajok egyikével sem látszik azonosnak lenni egyik 

sem közülök, t. i. az idén kapott Sóváriak közül. Ne is higyjed tehát, hogy van 

a világon valódi Sóvári is. Csak képzeletben és köznyelven él e faj s csaknem a 

hány gyümölcs termő vidéke van e hazának, ugyan annyi különböző Sóvári 

alma nevet viselő fajok szerepelnek itt. Felséges dolog volna tehát, ha akadna 

csak egy is a hozzám küldött Sóvári nevű fajok közül a melyik a te Borka 

almáddal azonos volna. Akkor bizonyára azt tennők valódi Sóvárivá s azt 

terjesztenők el külföldön s bizonyos, hogy nem vallanánk vele szégyent, 

hanem dicséretet a magyar Pomona számára: de én kételkedem benne, hogy 

egyik is hasonlítson a te Borka almádhoz, mert a mutatóul hozzám küldött 

gyümölcs példányok közül sem hasonlított egyik sem a te felséges Borka 

almádhoz. – 

Ugyanakkor, a mikor nálatok – itt is jól esett s a másfél hónapig tartó 

szárazság és forróságtól megcsigázott növényzetet fölfrissítette itt is. Ekkoráig 

jól áll minden féle vetése principálisomnak és teljes reménysége van a jó 

terméshez. Adjon is ilyent neki a jó isten, mert oly fáradhatatlan gazda mint ő, 

méltán is megérdemli azt.  

Gyümölcsünk, daczára annak, hogy a megelőző évek szárazsága által 

megcsigázott fáim rosszul virágzottak; mégis elég szépen mutatkozik. Minek 

az lehet az oka, hogy elkerült bennünket a kései fagy; nem mutatkoztak a kerti 
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cserebülyök,577 sem a közönséges banák (Omophlus lepturoides),578 mely más 

években a virágot és kötődött gyümölcsöket csaknem mind le szokták legelni. 

310 faj körte 200 faj alma s csaknem valamennyi szilvafajom mutat még 

most több kevesebb termést s így legalább 500 fajnak remélem meglátni 

gyümölcsét az idén, ha mindjárt a 600 faj közül százat számítok is az 

elpusztulandók közé. Sok és érdekes uj fajokkal lehet tehát megismerkednem 

az idén, ha isten is ugy akarja, mint magam. És te – valljon lehetnél-e oly 

közönyös, hogy megálljad azt, hogy ily szép gyümölcs kiállítást annak 

idejében, tehát aug. elején vagy közepén, meg ne látogatnál, meg ne 

tekintenéd? Én képzelni sem akarom, hogy elmulasztod azt: tehát 

mindenesetre elvárlak augustusba, még pedig inkább elején, mintsem 

közepén vagy végén a hónapnak, mert még akkor nagyobb részét 

megláthatod fáimon az ez idő tájt már természetes alakjukat mutató, szépen 

kifejlődött s részben már érő gyümölcs fajaimnak. Később sok faj már le érik a 

fákról sok fajt rovarok, sok fajt a szelek pusztíthatnak el. – Ha eljösz, hozz 

megint egy szép harcsát. Nekem is vásik a fogam a harcsára, de másféle halat 

nem szeretek, mert szálkájuktól nagyon irtózom: hanem principálisom és 

családja még a legszálkásabb halat is valódi élvezettel eszik. –  

Ide mellékelve megküldöm neked is egy példányát a Simon - Louis 

testvérek híres katalógusának, melyből a minap nehányat megrendeltem 

nálok s tegnap már meg is kaptam tőlök. Köttesd be a mint szereted s aztán, 

ha eljösz hozzám, hozd el magaddal! majd megtanítalak rá, hogy hogyan vedd 

annak hasznát daczára annak, hogy nincs magyarul írva. Te ugy is nagy 

barátja vagy a hasonnevek ismeretének. Majd megtanulhatod e könyvekből, 

hol bőven el vannak azok számlálva minden gyümölcsfaj neve után. – Közel 

másfél hónapja, hogy semmi írásbeli munkát sem végezhettem. Kihordatom a 

szobámból a tornáczra. Nevelőnő jön a házhoz, annak számára rendezik be 

                                              

 
577 Cserebüly = a cserebogárnak helytelenül formált, egy ideig az iskolai tankönyvekben 
általános forgalomban volt magyar elnevezése. „A közönséges cserebüly (cserebogár, 
melolontha vulgaris) ritkán mutatkozik az Alföldön, 14 év alatt egyetlen egyet sem észleltem 
közülök kertemben. A nyárkezdeti cserebüly (Brachkäfer; melolontha solstitialis) azonban igen 
gyakori itt: de ennek is csak az álcái, az úgynevezett pajodok, szoktak ártalmasak lenni. Ezek 
ugyanis tavasz kezdetén nemcsak a gyökérzetet rongálják, hanem éjjelenként faiskolai 
csemeténkre, is fölmászván, a földhöz közel tett szemzéseink fakadó hajtásait is lekopasztják, 
lerágják. Némely évben ezen pajodok csaknem valamennyi szemzésem megsemmisítették 
tavaszszal, épen akkor, midőn az alvó szemek fakadni és hajtani kezdettek. – Virágzó fáink 
legnagyobb ellensége azonban a kerti cserebüly (Garten-Laubkäfer; Melolontha horticola), mely 
oly nagy mennyiségben szokott itt favirágzáskor rajzani, — és rajzott ez évben is — hogy 
sokszor egy hét alatt, a meddig t. i. rajzás ideje tart, majd minden virágot lelegelnek fáinkról. — 
A fákat több izben megrázogatva az azok alá teritett lepedőkön véka számra szedhető össze ez 
ostoba félelmet épen nem ismerő rovar, mely leesvén a fáról néhány másodperczig mozdulatlan 
marad a földön, mintha élettelen volna s igy a lepedőről könnyen össze fogdosható.” 
(BERECZKI 1. 1877. 69. p.) 
578 „A »közönséges baná«-t – Omophlus lepturoides – például, melyet vidékemen »vörös 
szipoly« vagy »lágy bogár« név alatt ismernek, a gyümölcsfák ellenségei között sehol sem 
találtam fölemlítve; mert sehol oly iszonyú sokaságban nem lép fel, mint itt az alföldön. Rajzása 
idejében gyakran annyira ellepi e falánk rovar fáinkat, hogy ezek messzire vereslenek tőle. A 
legszebben és leggazdagabban virágzó fát képesek egy nap alatt megfosztani minden virágától, 
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most eddigi szobámat. Én pedig a jövő héten egy uj lakásba költözöm be, 

melyet most csináltatott principálisom. 

 

Sok jót kíván igaz barátod 

      Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1878. július 1. B-70 számú levél 

„M. Kovácsháza, Július 1-én, 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Nem tudom, megeredt-e nálad az Őszi jargonelle körte, melyről a 

tavasszal vesszőt kértél tőlem. Ha ojtottál róla s megeredt ojtásod; kérlek, 

javítsd ki a nevét, mert az igazi neve annak: »Chini jargonel«, magyarosan 

kiolvasva = »Sini zsargonel«. Ez utóbbi név alatt írtam le ma reggel. Ezt a 

nevet adta neki az, a ki magról nevelte e fajt. Őszi jargonelle nevét pedig 

Dumortier579 adta neki: de ez a név már azért is hibás, mert már előbb, hogy a 

Sini zsargonel világra jött volna, más körte fajok is keringettek Őszi jargonelle 

név alatt. Aztán hibás az Őszi jargonelle elnevezés nálunk azért is: mert ez a 

körte septemberben érik itt és nem ugy mint Belgiumban, hol rendszerint oct. 

novemberben szokott csak megérni. 

Itt küldök megint keresztkötés alatt egy szilva leírást, miből ugy hiszem 

már van is ojtásod tőlem kapott vesszőről. 

Tudasd velem pár szóval, levelezési lapon megkaptad-e a „Guide 

pratique” czímű franczia könyvet, melyet a mult hóban küldöttem neked. 

Levelemre nem kívánom, hogy most, szorgos mezei munkád közepette 

válaszolj; ráérsz arra később is; vagy tán meg élőszóval is lehet arra 

                                                                                                                   

 
minden kötődött, apró gyümölcsétől. Es e rendkívül élénk és falánk rovar pusztítását 
megakadályoznunk teljes lehetetlen.” (BERECZKI 3. 1884. 34. oldal) 
579 Dumortier, Barthélemy Charles Joseph - Dumortier (ejtsd: dümortjé) Károly Bertalan, 
(Tournay, 1797. április 3. – 1878 július 9.), publicista és botanikus. – Ifjú korában 
természettudományokkal foglalkozott s nagy utazásokat tett Franciaországban, 
Németországban és Angliában. Visszatérése után az ellenzékhez csatlakozott (1829) s Belgicus 
név alatt heves támadásokat intézett a kormány s a király ellen. A forradalom kitörésekor (1830 
szept.) Tournayben a fegyveres polgárság élére állott s nagy erélyt és elszántságot tanúsított. Az 
első alkotmányos képviselőházban hevesen ellenezte a londoni konferenciának 24. pontját, mely 
Hollandiának több rendbeli előnyt biztosított. Mint az ultramontán párt egyik leghevesebb 
tagja, éles támadásokat intézett a szabadelvűek ellen. A tudományos akadémia 1829-ben, a 
brüsszeli történelmi bizottság pedig 1838-ban választotta meg tagjául. Nagyszámú becses 
irodalomtörténeti s művelődéstörténeti értekezésén kívül a következő művei említendők: 
Florula belgica (Tournay 1827); Sylloge Jungermannidearum Europae indigenarum (1831); 
Monographie des roses de la flore belge (Gent, 1867). Nevének rövidítése: Dumort. PALLAS 
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válaszolnod: hanem megnyugtatásomra mégis kérnélek, hogy ne sajnálnád a 

kívánt egypár szót megírni. 

A „Sárga uri szilva” leírását kérlek jól őrizd meg, mert szükségem lesz 

rá, mivel a lap azon száma, a hol közölve volt, nálam ugy eltévedt, hogy 

seholsem találom. A most küldött 25-ik számot azomban megtartottam és jó 

helyre tettem s neked csakis a fölösleges példányt küldöttem meg. Igen; mert 

hát két példányban kaptam meg Pestről.  

Sok jót és egészséget a szorgos munkához! 

      Igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 
1878. július 4. D-66. számú levél 

„Mtur 1878 Jul 4. 

 

Kedves Barátom! 

 

Jun 10én kelt leveledet a’ mellékelt Simon Louis féle nagy szerű 

Catalóggal eggyütt meg kaptam. 

Sokszor ostromoltalak a’ hasonnevekért, ’s némelly általad még lenem 

írt gyümölcs fajok tulajdonaiért, vagy is azoknak elmondásaért, de most – 

magyar szó járással élve – annyira ennem vetettél, hogy rágódhatok rajta, 

legalább 2 télen 2 nyáron, e’ téren elhalgattattál, ’s jól bédugtad a’ számat. 

Ezen Catalógus az én szememet nagyon felnyitotta, ’s hiszem, hogy sokat 

fogok belőlle tanulni, elősször is beköttetem, a’ hátulján nehány tiszta levéllel, 

hova francia szótár segítségével azon néhány száz francia nevet – mit nem 

értek, lefordítva leírnom, de majd csak ősz vége felé. Így hiszem, hogy a’ jövő 

tavasszal a’ gyümölcsészeti mű szavakat franciául meg értem, az ugyan igaz, 

hogy én úgy mondom ki, a’ hogy írva van. Szükségtelen utasításod a’ 

Catalógus használatára nézve, belejöttem már a’ használatába egésszen. 

Kitudom betűzni a’ hasonnevek bár melyikét, ’s azután pedig a’ rövid leírását, 

melly leírás bár rövid bár, de tudvágyamat kielégíti. Bizony nagyszerű 

Catalógus ez, nem csak nékem, hanem ugy látom hogy néked is erdő ez, mert 

te csak azokat tanulmányozod, mellyek valahol le vannak írva, de mennyi 

nincs ám még leírva. Fogadd e’ Catalógusér köszönetemet, mert hasznomra, 

gyönyörűségemre, ’s tanulságomra fog ez nékem szolgálni. 

Azért nem írhattam elébb, mert leveled küldése után néhány nap után – 

hideg ser ivás következtében 5 napig a’ Colika gyötrött, majd a’ repczével 

vóltam elfoglalva. A repcze 8 köblöt adott Kis hóldanként,580 trágyázott fekete 

                                              

 
580 Kis hold (1000 négyszögöl = 3586,25 m², néhol a magyar holddal (1200 négyszögöl = 4315,5 
m² csak szántóföld mérték) egyenértékűként használták. 
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ugarba, a’ buzát e’ hét elején kezdették vágni, eddig nincs semmi baj. 88–90 

frtos buzaárra van kilátásunk, hóldanként 8-10 köböllel – /:1200 öl:/,581 ha 

ugyan a’ tegnapi és mai bő eső ki nem könnyíti vagy a’ még zöld vetéseket 

elnem rosdásítja.582 

Gyümölcsöm az eddigi forró szárazság miatt nagyon férgedzik, így ez 

évbe kevés pénz fog béjönni a’ gyümölcsből – házi szükségletre. Nagy alma 

termés akkor szokott lenni, midőn olly sok alma van a’ fán, hogy nem jut leg 

alább ¼ére féreg tojás, ’s azon ¼ is képes kinövés után a’ fát teljesen meg 

terhelni. 

A’ 3 francia cseresznye termett nállam legkülönb a’ Bigarreau Jaboulay – 

legtöbb termést hozott, jó nagy, sőtt igen nagyok is voltak közte, íze sokkal 

különb mint a’ Villeneuvének, de nem ropogós, kissé kemény, sötét piros 

barna, bütykös lapos, a’ Villeneuve, bár egyenlő nagy, de a’ másik mellett 

ízetlen, a’ Beaufrotte közép nagy, vagy kissebb hosszukás, mint a’ 

Hédelfingeni, hanem kitűnő, jó édes, még tán a’ Jaboulaynál is jobb egy kicsit, 

későn írtad hogy még nem termett nállad, mert bizonyára küldöttem vólna 

termésekből, vólt is ugyan eszembe, de részint akkor már a’ tulérés és Colica 

sem engedte. 

Már Kedves Barátom, akár haragszol akár nem, én holnap, ha az eső 

meg áll, néhány kajszin baraczkot és szilvát szemzek, még pedig hajtó szemre, 

mert ez évbe még jó alanyon, korona magasságban meg nő és meg is érik, 1 

láb hosszura, jövő évre koronát hoz, ’s így 2 év mulva ültethető vagy eladható 

fa lessz. Szeretném a’ meg nem eredt faj fácskákat is így kifóltozni, de már 

félek tőlled, pedig ha én ez évbe 1 láb hosszu hajtást nyerhetek hajtó szemmel, 

a’ tavaszi párosításoktól, melly kevéssel hosszabb, nem igen fog elmaradni, 

még az alvó szemmel marad. 

Meg nem fakadt vagy letört fajaid a’ következők: 

 

Alma alaku bergamott 

Bihorel vajoncz 

Capiaumont 

Aranyos Császár 

Darmstadti bergamott 

Őszi bergamott 

Fehér czukor körte 

Merode esperes 

Római király 

Oudinot vajoncz 

                                              

 
581 Ez azt jelenti hogy kataszteri holdakra átszámítva 12 köböl búza termett kat. holdanként, ami 
11 q 17 kg-os átlagnak felel meg. Ez a mennyiség ebben az időben jó termésnek számított.  
582 Búza rozsdásodása – Feketerozsda: A fertőzött búza a nyári spórák színe miatt rozsdabarna 
foltokkal lepett. Érés táján a fekete színű téli spórák borítják a növényrészeket. A gomba a 
leveleket, a levélhüvelyeket, a szárat, a kalászt egyaránt megtámadja. A nyári spórákkal 
fertőzött növényrészek némiképpen hasonlítanak a hazánkban is elterjedt vörösrozsda-
fertőzéshez. Mindkét esetben rozsdavörösek lesznek a levelek és a levélhüvelyk. A kár a 
szemtermésben mutatkozik meg: a szemek töppedtek, aszalódottak, kicsik.  
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Brémer Friderika 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Velteni Jansen 

Fűszeres renett 

Ádám pármin 

St. Sauveuri Cal[vill] 

 

- - - - - - - - - - - - - 

Beni dettó 

Korai termékeny 

Catalóni 

Denniston piros 

 

      Szerető barátod 

       Dörgő Dániel m.p. 

 

[Dörgő Dániel 257 x 195 mm nagyságú, kettőbe hajtott lapra írta levelét. Az 1. 

oldal felső részén található Bereczki Máté megjegyzése: „Válasz 7/7 878.”] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1878. július 7. B-71. számú levél 
 

„M. Kovácsháza, Júl. 7. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 4-ről kelt leveled hirtelenébe átfutottam s midőn a végén, a meg 

nem fakadt fajok nevét olvastam, – azt hittem, hogy vesszőt is óhajtanál rólok. 

Most mielőtt e sorok írásába kezdenék, figyelmesben átolvasván azt, ugy 

látom, hogy nem azért nevezted meg ama fajokat, hogy vesszőt küldjek 

szemzéshez; hanem csak hogy én is tudjam, hogy melyek azok. Igen ám, de én 

előbb már meg is szedtem, be is pakoltam számodra ama fajokról a szemző 

vesszőt. Lesz-e érkezésed elojtani? el vagy-e rá készülve, nem tudom: hanem 

mégis kérlek, hogy ojtsd el már, ha leszedtem. Ne vesszenek kárba … 

Most már alig hiszem, hogy a te hajtó szemzésed becsületes hajtásokat 

tehessen. Különben nincs is arra semmi szükség. Maradhat bízvást alva is a 

szem. A fődolog, hogy forrjon össze az alanynyal. Én is ojtogatok már, de 

alvóra. Naponta egy két fajról egy két szemet, mert ismét bajom van a 

szempillámmal. Sokat nem szabad künn ácsorognom. Folytatom a taval 

tanulmányozott gyümölcsök leírását. Lassan halad a munka a szemem végett, 

mert, ha sokáig írok, összefolynak a betűk szemem előtt. Naponta csak egy fajt 

vagyok képes leírni. 
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Egyik barátom értesít Erdélyből, hogy nem sokára tömeges 

megrendelést fogok kapni onnan a »Gy. Vázlatokra«. Ha igaz lesz, majd 

tudatom veled. Hiszem pedig, hogy igaz lesz, mert ama barátom nem szokott 

mendemonda híreket, hanem csak is valódi dolgot írni. – 

Kertem legfőbb kincsének tűnik föl most előttem az a 6 szem szilva, 

mely a próba ágon fityeg, s mely ág a »Mas császár szilvájá«-val van beojtva. 

Valamennyi nagy szilvámnál nagyobb e faj. Aug. elején érik, piros színű. 

Naponta kétszer is meglátogatom. Ha idejében eljösz, még tán te is 

megláthatod. Jelenleg még fehéres zöld s már is olyan nagy mint egy 

középnagy kajszi-baraczk. Mi lesz belőle majd, ha zsendülni és duzzadni 

kezd? – Küldök neked is nehány szemre való vesszőcskét róla. Ojtsd valamely 

szép egészséges szilvafa koronájára. Egypár év mulva ugy járnak hozzád 

bámulni azt a turiak, mintha bucsut járnának. – 

A Madame Treyve most terem nálam. Egy faiskolai ojtványomon van 

vagy 10 db szép gyümölcse. Ezt is megláthatod majd. Erről is küldök vesszőt 

ez uttal. Mikép az ide mellékelt listáról láthatod, melyet hozzád küldök, s 

mely egyuttal arra is szolgált, hogy róla a kertben össze válogattam a 

vesszőket. Azért küldöm hozzád, mert kiírtam számodra a francziás nevöket 

is, hogy (»Guide pratique«) vagyis »Gyakorlati kalauzban« rájok találhass. 

Nagy vihar volt a napokban nálunk is. Délről jött s így az épületek 

megótalmazták kertemet a nagyobb kártól. A mezőn szét szórta a kereszteket: 

de ez még nem nagy baj. A jó eső, melyet a vihar hozott mindenesetre több 

hasznot tett, mint kárt. Itt is szép buzát remélnek, melyben híre sincs az 

üszögnek, miről országszerte panaszkodnak a gazdák. 

Alig várom már, hogy föltárhassam előtted kertem kincseit, mert 

folyvást attól tartok, hogy egy uj vihar meg talál fosztani az örömtől, hogy 

neked kincseimet bemutathassam. 

Kajszi, körte és szilvafáim közt több van olyan, melynek ágai 

görnyedeznek a gyümölcs terhe alatt. 

Sok jót kíván 

      igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1878. július 17. D-67. számú levél 
 

„Mtur 1878 Jul – 17. 

 

Kedves Barátom! 

 

Julius 7-én számomra küldött szemző vesszőket idejében és hiba nélkül 

meg kaptam leveleddel együtt, más nap el is ójtottam őket, ’s mit 
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tapasztaltam? Sok fába alig vólt egy kevés nedv, rosszul vólt a’ héllya, talán 

nem ért még fel a’ nedvesség a’ gyökértől? Vagy talán nem is kapott a’ 

gyökérzet elég nedvességet? Hiszen pedig 2 hét ólta majd minden éjjel esett 

eső. 

Köszönöm a’ vesszőket, annyival inkább mert midőn kertednek jelenlegi 

díszéből a’ Mas  császár szilvából és Madame Treyve körtéből is küldöttél 

gajjat, bebizonyítád, hogy mindenedet megkívánod véllem osztani. Én sem az 

elsőt, sem a’ másikat elnem ójtottam, hanem oda ajándékoztam egy kert 

kedvellő uri embernek. Ugyanis a’ Mas császár szilvát még tavaj tavaszon 

meg küldötted számomra, van is rólla két próba fámon egy-egy erős gajj, 

mellyről ha kevés gajjad vólna néked az elterjesztésre, én 8 db gajjat ősszel 

levághatok, és a’ Daru és Török Bálint alma gajjakkal el is küldhetek részedre, 

az eggyik ág ollyan jó hellyen fekvő alanyba van ójtva, hogy nem hiszek nálla 

az országba jobb hellyet, a’ vízparton, nagy alma fáim déli óldalánál, ha nállad 

ez óriás, bármelly nagyra nő, én nállam, felénnyivel okvetetlen nagyobb lessz 

bizonyítja a’ Fehér Calvill alma, mellynek szomszédságában van. A’ másik ág 

kertem szikes talajába van elhellyezve Pond magonczába, (a’ Pond magoncza 

és Victoria királyné nállam – bár elég bő termést hozott – majd mind 

lerodthadt máskor is tapasztaltam ezen rossz tulajdonságukat). A’ Treyve-né 

körtéjét még 76ba megküldötted, van rólla egy próba ág, melly ez évbe már 

virágzott is, de termést nem hozott, és van rólla egy önálló fácskám is, álló 

hellyre kiültetve, de gyenge még, mert gyökhajtásu vad fába van ójtva, ’s azon 

nehezen éled. 

A’ mult héten csináltam 4 db Mas császár szilva önálló fát, 

szomszédaimnak is adtam gajjat. Ugy csináltam 3at a’ tavasszal tőlled kapott 

Cochetpéreből is 3mat. 

Almáimból a’ férgesedés miatt nagyon sok lehullott és hull, a’ mi ép, az 

szembetűnőleg nő, ha nem a’ Besztercei szilvának fele már a’ földön van, 

¼ede a’ fán hibás vólt, a’ többi is apró, hitvány, ellenben a’ ringlótók jól álnak, 

ugy a’ Jefferson, Kirke, Esperen arany, Coë arany, különösen az Althán. 

Körteimből az Ormányos bogár583 sokat lehányt, egy szem Knigh körtém 

termett, és 3at fogtam rajta, szereti a’ Tongreit, sőtt még a’ Congressus emlékét 

is. Így nehány tanulmány körtéimet lehányja az órom előtt. 

Kertedet rendkívül óhajtom látni, igen sokat reméllek ott óldalad mellett 

tanulhatni, ha beteg nem leszek okvetetlen elfogok menni kocsin 2 lóval, ugy 

hiszem hogy hogy Aug 8-15 között, midőn dolgaim azt legjobban meg 

                                              

 
583 Az ormányosbogár-félék (Curculionidae) a bogarak rendjének egyik legnépesebb, az 
ormányosbogár-szerűek öregcsaládjába sorolt családja. Ez a legtöbb (világszerte mintegy 50-60 
ezer) fajt számláló rovarcsalád. Magyarországon mintegy 1400 fajuk él. Nevüket 
ormányszerűen megnyúlt fejükről kapták. Az ormányosbogarak csaknem kizárólag 
növényevők, a legtöbb faj élőhelye meglehetősen behatárolt. Ormányukkal lyukat fúrnak a 
növényekbe, és ebben helyezik el petéiket, lábatlan lárváik pedig a növényben fejlődnek ki. 
Szaporodásuk miatt az ormányosbogarak számos, kultúrnövényeken élő faja mezőgazdasági 
kártevő. Így például a levélbarkófajok (Phyllobius spp.) tűlevelű és lombos fák – köztük 
gyümölcsfák – lakói. Hasonlóan káros a fák lombozatára a bimbólikasztó bogár vagy más néven 
almabimbó-likasztó ormányos (Anthonomus-pomorum). 
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engedik, külömben menetelemről 5, 6 nappal előre tudósítlak, ha csak 

halásszok okvetetlen viszek harcsát.  

Írd meg Sármezey  uréknak jól érett é a’ buzájok? Nem tett é a’ vihar 

tetemes kárt? Szomorú házhoz nem vágyok menni. Itt nállunk a’ mult héten 

egy Kedden éjjel nagy vihar vólt. Nékem is tett a’ buzába vagy 100 ft kárt. 

Cselédeim ma fel takarnak, jövő héten behordok. 

A’ Bignónia radicans mit tőlled kaptam leányom kis kertjébe a’ lehető 

leg bujább, erőssen és buján virágzik. Az 5 db törpe alma fák közzül 3 hozott 

termést, de leférgedett, a’ Vaugoyeau a’ leg erőteljesebb. 

Úgy vágyok hozzád mint egy fanaticus Mohamedán Mekkába. Nagyon 

örülök nagy termésednek, vagy és hellyesebben mondva, az abból származó 

tanulmányozásodnak, mellyből én eddig, olly sokat merítettem, és fogok 

merítni. Sajnállak, hogy szemed fáj, de hacsak lehet, elne mulaszd a’ gyümölcs 

leírását, mert ritkán lessz illy bő alkalom arra, ha szemed fáj, a’ növényzetét 

lessz máskor is alkalmad leírni. 

 

Családomnak semmi baja, egésségesek vagyunk 

   Isten vélled 

      szerető barátod 

       Dörgő Dániel m. p.  

 

[Dörgő Dániel 256 x 196 mm nagyságú, félbehajtott lapra írta levelét, amely 

így négyoldalas lett. A 4. oldalon található Bereczki Máté megjegyzése: Dörgő, 

válasz 27/7 878”.] 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 

 

* * * 

 

1878. július 27. B-72. számú levél 
 

„M. Kovácsháza, Júl. 27. 1878. 

 

Kedves barátom! 

 

Meg akartam várni, hogy principálisom bevégezze a hordást, a mikor 

aztán határozottan megírhatom, hogy a jó termés minek az idén örvendhet 

valóban meg van nyerve. Behordott. Asztagjai mind biztosítvák tűzeset ellen. 

Esik egyegy alkalmas harmat eső is, mely a még kint levő dohány és tengeri 

sikeres tenyészetét biztosítja. A vihar csak repcze rudasaiban tett neki kárt: de 

az keveset nyom a latba ugy, hogy elmondhatom, hogy 14 év óta, a mióta nála 

tanítóskodom, még egyszer sem volt ilyen bő esztendeje, aratása. Ez ugy 

hiszem, elég megnyugtatásodra, hogy nem jössz inséges házhoz, ha jössz. 

Hanem hát jöjj is minél előbb, mert azt tapasztalom, hogy az idén két héttel is 

előbb érik minden gyümölcs nálam, mint ekkoráig tapasztaltam. A sok szép 
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nyári fajok mind leérnek apródonként a nélkül, hogy láthatnád legalább az 

érdekesebbeket, melyekből szívesen küldenék, ha bő termésem volna: de az 

éppen nincs, – mint írtam is már neked, – hanem inkább a sokféle faj az, a mi 

engem szűk terméssel bár, de megörvendeztetett. Amiből tehát kevés 

példányom termett, úgy hiszem, ha nem mondom is, tudod, hogy az nekem 

tanulmányul kell, hogy szolgáljon. Ez az oka, hogy némely jeles fajból nem 

lehet számodra mutatót sem küldenem. 

Hanemhát a „Mas császárja” szilva csak páva a gyümölcsök között. 

Majd egy hónappal előbb érik meg nálam, mint hazájában Franczia országban. 

Csak kevéssel bírt nagyobbra nőni kertem száraz talajában, mint a jól 

kifejlődött Pond magoncza szilva. Nem válik el magvától, a mi előttem nagy 

hiba. Husa igen leves, igen édes, de nagyon szálcsás. Aztán mert a szál 

lógatása folytán ütődési sebeket szokott kapni, melyek belsejében aztán taplós 

forma barna foltokat hagynak hátra, nagyon természetes, hogy az ízletes 

csemege gyümölcsök közé, már e tulajdona végett sem sorakozhatik. 

Asztaldísz az egész és bámulat tárgya lesz a korai piaczi gyümölcsök közt: de 

belbecse nincs többé előttem. Szilváim közt igen szépek és jóknak is 

mutatkoztak a Flotow mirabellája, Herrnhausi nagy mirabella, Biondeck korai 

szilvája, Oullinsi ringló, Fehér királynő, Lawrence ringlója, melyek éppen 

most értek el e napokban. Melyik nincs meg ezek közül nálad? Mert ezek le 

lesznek mind írva könyvemben. Fajukat is, a gyümölcseiket is lejegyeztem 

már s nincs egyébb hátra, mint összeállítása a körülményes leírásuknak.  

 

   Sok jót kíván igaz barátod 

       Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 177. lelt.sz.) 

 

* * * 

 

1878. augusztus 4. D-68. számú levél 
 

„Mtur 1878 Aug 4. 

 

Kedves Barátom!  

 

Ha betegség vagy esőzések vagy más baj nem akadályoz e’ héten 

Szombaton estve Aug 10én nállad akarok lenni; még pedig vőmmel Bodolai 

Lászlóval. Kocsin fogunk elmenni. 

Légy szíves pár sorral addig tudósítni, hogy vagy és nincs é bajotok, ’s 

otthon leszel é? Ha elmenetelemnek kitűzött ideje valami végett változna, 

idejébe tudósítalak, hogy azt még Pénteken meg tudhasd. 

A’ mult heti nagy esőzések nállunk sok kárt, ’s némelly embereknek 

igen sok kárt tett. 
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Most szándékosan nem írok többet, hogy találkozásunkkor szóval 

mondhassam el, mit leírandó valék. 

 

 

Isten áldjon meg. 

      Szerető barátod 

       Dörgő Dániel m. p.” 

 

[Dörgő Dániel 201 x 133 mm nagyságú lap egyik oldalára írta levelét, a lap 

másik oldalán található Bereczki Máté feljegyzése: „Dörgő itt volt II/8”.] 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE 184. ltsz.) 
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Kolozsvár, Stein János, 1880-1944.  
Melléklete: Ellenzék naptára 
 

EMLÉKFÜZET 1898 Emlékfüzet néhai Bereczki Máté, hazánk kiváló 
pomológusa  mellszobrának leleplezési 
ünnepsége alkalmából. Bp., Bereczki Emlék-
bizottság, 1898. 15 p. 1 t. 
 

EMLÉKKÖNYV 1964 Emlékkönyv Mezőkovácsháza község 
alapításának 150. évfordulójára. Szerk. Dankó 
Imre.  Mezőkovácsháza, 1964. 
 

ERDÉLYI GAZDA Erdélyi gazda. Az Erdélyi Gazdasági Egylet 
közlönye. 1. évf. 1. sz. (1869) – 74. évf. 1/3. sz. 
(1945. ápr. 20.). Kolozsvár, Erdélyi Magyar 
Gazdasági Egylet, 1869–1945. 
[1936-ban és 1937-ben Gazda címen jelent meg]. 

Kolozsvár, 1869–1918, 1920–1944, megjelent 1869–1872: 
hav. kétszer 1873–1894: het., 1895–1898: hav., 1899–
1918: het., 1920–1931: hav. kétszer, 1932–1944: hav. 
Szerk. 1869: Timár Károly és Szabó Sámuel, 1870: Farkas 
Albert és Szabó Sámuel, 1871: Gamauf Vilmos és Szabó 
Sámuel, 1872: Gamauf Vilmos, 1873: Gamauf Vilmos és 
Vörös Sándor, 1874–1889: Gamauf Vilmos, 1890: Gamauf 
Vilmos, Bodor László és Szakáts Péter, 1891–1894: Szakáts 
Péter, 1895: Vinczenti Károly, 1896–1918: Tokaji László, 
1920–1922: Szádeczky Lajos, 1923–1936: Török Bálint, 
1936–1940: Teleki Ádám, 1940–1944: Demeter Béla. 
[Forrás: TURÁNYI K.  1958]. 
 

ERDÉSZ F. 2007 Erdész  Ferencné A magyar gyümölcs- és 
zöldségpiac helyzete és kilátásai. Kertgazdaság, 
2007. 39. évf. (3. sz.) 
 

ERMÉNYI M., P. Lásd P. ERMÉNYI M.  

ETABLISSEMENTS 1934 Etablissements de pépinières et graines. Fondés à 
Metz en 1666 par D. Simon, Jardinier–Pépiniériste 
(autrefois Place du Midy) Simone Louis frères et 

http://knihy.dominikani.sk/c/hlavna_nemethy_13
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ces Cultivateurs-grainiers. Printemps 1934. 10. 
décembre 1933. par Valek, Pierre, Vice-Président 
de la Société Centrale d’Horticulture de Nancy. 
 

FABRICZIUS E. 1925 Fabriczius [Fabricius] Endre: Máday Izidor.  
Köztelek 1925. évf. 28–29. szám. 
 

FÉNYES E. 1851 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 
mellyben minden város, falu és puszta, 
betűrendben körülményesen leíratik. I-IV. kötet. 
Pesten, Kozma Vazul Ny., 1851. [Megtekintve: 
2012 decembere] http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/   

 
FODOR Á. 1935 Fodor Árpád: Marosi Máday Izidor emlékezete. 

Népjólét, 1935. évf. 3-4. szám. 
 

FÖLDI J. 1801 Földi János: Természeti história. A’ Linné 
Systemája szerént. Első tsomó. Az állatok országa. 
Pozsonban,  1801. Wéber Simon Péter költségével 
és betűivel. 8° X + 428 l. + 14 lev.  
 

FÖLDMÍVELÉSI 
ÉRDEKEINK 

Földmívelési érdekeink.  Mező- és erdő-gazdasági 
hetilap. Szerk. Máday Izidor. - 1. évf. 1. sz. (1873. 
szept. 3.) – 22. évf. 39. sz. (1894). Bp., Légrády 
testvérek, 1873-1894. - Folytatása: Magyar gazdák 
lapja Társlap: Falusi gazda (1873-1894). - 
Melléklap: Tejgazdaság (1891-1892). - Melléklete: 
Tejgazdaság 1891. 
 

FÜGGETLENSÉG Függetlenség. Politikai, közgazdasági és társadalmi 
napilap. Szerk. Verhovay Gyula. - 
Mutatványszám (1879. dec. 14.) – mutatványszám 
(1879. dec. 26.); 1. évf. 1. sz. (1880) – 8. évf. 296. 
(1887. okt. 30.). Bp., Verhovay Gyula, 1879-1887. 
Folytatása: Független Újság 1891; Melléklete: 
Függetlenség 1885 Mt.: Verhovay Gyula (1849-
1906) 
 

GALGÓCZY K. 1878 Galgóczy Károly: Emlékbeszéd dr. Entz Ferenc 
fölött. (MTA Értekezések a természettudomány 
köréből VIII.) Bp. 1878. 
 

GALGÓCZY K. 1882 Galgóczy Károly: Emlékbeszéd Morócz István 
levelező tag felett. Bp., 1882. 16 p. /A Magyar 
Tudományos Akadémia elhunyt tagjai fölött 
tartott emlékbeszédek ; 1882. 3. sz./ 
 

GALGÓCZY K. 1885 Galgóczy Károly: Lukácsy Sándor. In: Az OMGE 
emlékkönyve. Bp. V. köt. 1885. 

 

GARAMI L. 1993 Garami László: Képes útikalauz. Védett természeti 
értékeink. Panoráma – Medicina, Bp. 1993. 

http://www.fszek.hu/digitdoc/fenyes/
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GAZDASÁGI LAPOK Gazdasági lapok.  Fel.szerk. Korizmics László. - 1. 
évf. 1. sz. (1849. jan. 1.) – 32. évf. 52. sz. (1880. dec. 
28.).  Budapest. Kiad. Korizmics László, 1849-
1880.  
Folytatása: Gazdasági lapok és Magyar Föld 
Melléklap: Kertészgazda  
Az 1870-es, 1880-as években OMGE hivatalos 
közlönye. 1851–1880 között Korizmics vezérlete 
mellett Morócz István szerkesztette. 
 

GEDAY G. 1973 Geday Gusztáv: Nagy elődök: Bereczki Máté. 
Kertészgazda, 1973. évf. 2. szám. 
 

GEDAY G. 1980 Geday Gusztáv: Entz Ferenc. Bp., Akadémiai 
Kiadó, 1980. 233 p. 
 

GESSNER, C. 1561 Gessner, Conrad: Horti Germaniae... In: Cordus, 
Valerius. Annotationes in Dioscoridis... De 
medica materia libros V. [ed. By Gessner] 
[Strassburg] [Rihel] 1561. 
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/3557412  
 

GESZTELYI NAGY L. 
1933 

Gesztelyi Nagy László: Csókás József homoki 
gyümölcs- és szőlőtermesztő kisgazda élete és 
munkássága. [Kecskemét],  Kecskeméti th. Város, 
1933. 79 p. 
 

GESZTELYI NAGY L. 
1938 

Gesztelyi Nagy László: A homok hősei: Csókás 
József, B. Tóth Ferenc, Mathiász János és 
Unghváry László. Kecskemét, Magánkiadás, 1938. 
149 p. 
 

GOMBÁS I. 2004 Gombás István: A Mezőtúri Református 
Gimnázium főgimnáziummá szervezése 1850-
1915. Mezőtúr, Magánkiadás, 2004. 400 p. 
 

GOMBÁS I. 2009  Gombás István: A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) 
története. Mezőtúr, Magánkiadás, 2009. 128 p. 
 

GOMBOCZ E. 1939 Gombocz Endre: A magyar növénytani 
irodalom bibliográfiája 1578–1900-ig. Bp., 
Bethlen G. Ny. 1939. 360 p. 
 

GÖNDÖCS B. 1879 Göndöcs Benedek: Geist Gáspár emlékezete. 
Olvastatott Gyulán junius 2-án 1879. In: A 
Békésvármegyei Régészeti és Mivelődéstörténelmi 
Társulat Évkönyve 1878/9. Szerkeszti: Zsilinszky 
Mihály társulati főtitkár. 5. kötet, Békésgyulán, 
1879. Címlapon arcképe, 5–22. p. http://real-

j.mtak.hu/9305/1/MTA_BekesVmRegEsMuvtortTarsEvkonyv
e_1878-1879.pdf    

[Fizetős forrás: Arcanum https://bit.ly/2Mqz21z]  

http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/3557412
http://real-j.mtak.hu/9305/1/MTA_BekesVmRegEsMuvtortTarsEvkonyve_1878-1879.pdf
http://real-j.mtak.hu/9305/1/MTA_BekesVmRegEsMuvtortTarsEvkonyve_1878-1879.pdf
http://real-j.mtak.hu/9305/1/MTA_BekesVmRegEsMuvtortTarsEvkonyve_1878-1879.pdf
https://bit.ly/2Mqz21z
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GUDENUS J. J. 1990–1999 Gudenus János József: A magyarországi 
főnemesség XX. századi genealógiája. I. kötet: 
1990., 623 p., II. kötet: 1993., 443 p.; III. kötet: 
1998., 391 p., IV. kötet: 1998., 389 p. V. kötet: 1999., 
505 p. 
 

GUDENUS J. J. 2000 Gudenus János József: Örmény eredetű magyar 
nemesi családok genealógiája. Budapest, Erdélyi 
Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, 2000. 548 
p. 
 

GYAKORLATI 
MEZŐGAZDA 

A gyakorlati mezőgazda. Mint okszerű 
növénytermelő, állattenyésztő, kertész, borász és 
házi-gazda. Népszerű lap minden rendű gazdák 
és gazdaságkedvelők számára. Szerk. Sporzon 
Pál. - 1. évf. 1. sz. (1872. jan. 10.) – 23. évf. 39. sz. 
(1894).  Keszthely; Magyaróvár. Kiad. Sporzon 
Pál, 1872-1894.  
Alapítója és szerkesztője idős Sporzon Pál. – 
Folytatása: Magyar Gazdák Lapja. 
 

GYALAY M. 1989 Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti 
helységnévlexikon. 1723-1918 között; továbbá a 
későbbi államkeretekbe osztott területek részletes 
adataival kiegészítve, általában 1989-ig. Bp., 
[Origo-press], 1989 [!1990], Bp., TIT nyomda. 
1989. 905 p. + térk(62 p.) 
 

GYULAI P. 1869–1872 Gyulai Pál: Romhányi – Költői beszély. Töredék 
1869–1872. – Első ének. 
http://vmek.niif.hu/00600/00665/00665.htm#154 
 

GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS 
KONYHAKERTÉSZETI 
FÜZETEK 
 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 
Budapest, 1880—1891, havonta. Szerk. 1880–1888: 
Villási Pál, 1889–1891: Baranyai István, 1891-ben 
Bereczki Máté is. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület Kertészeti Szakosztályának kiadásában 
megjelent szaklap. 
 

GYÜMÖLCSFAJTÁINK 
1979 
 

Gyümölcsfajtáink. Szerk. Tomcsányi Pál. Bp., 
Mezőgazdasági Kiadó, 1979. 454 p. 
 

GYÜMÖLCSFAJTAISME-
RET 1998 

Gyümölcsfajtaismeret - és használat. Szerk. 
Soltész Miklós. Bp., Mezőgazdasági Kiadó, 1998. 
510 p. 
 

HALÁSZ Á. 1885 Halász Árpád: Népies rovarnevek Makó 
környékén.  Rovartani Lapok, havi folyóirat, 
különös tekintettel a hasznos és káros rovarokra. 
II. évf. Bp., 1885. augusztus, 8. füzet. 166. p. 
 

Hankó József Lásd D. NAGY A.  – HANKÓ J. : 1998 

http://bookline.hu/szerzo/gudenus-janos-jozsef/62067
http://vmek.niif.hu/00600/00665/00665.htm#154
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HARDY J. A. 1858–1860 Hardy J. A.: A gyümölcsfa-nyesés. I. füzet. A gula 
alaku és törpe gyümölcsfák képzéséről. II. füzet. 
A redélyfák nyeséséről és a szőllő kerti 
miveléséről /Kerti Gazdaság könyvtára./ Kiadja a 
Kerti Gazdaság szerkesztősége. Pest,  1858–1860. 
Boldini Róbert könyvnyomdája. Müller Emil 
könyvnyomdája. 8°4 lev. + 76 lap; 77–144 lap. 
 

HEISER, CH. B. 1969 Heiser, Charles B.: Systematics and the origin of 
cultivated plants. Taxon 1969. (18. évf.) 36–45. p. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1218590?uid=3738216&
uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102631173393  
 

HERMAN O. 1901 Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról. 
Illusztr. Csörgey Titusz. Bp., M. kir. Földm. Min., 
1901. 279 p. [Megtekintve 2012 decembere] 
http://mek.oszk.hu/00500/00550/  
 

HERSZÉNYI L. 1934 Herszényi László: Gyümölcsfajta ismertetés. 
Bp., Stephaneum Kiadó, 1934. 269 p. 
 

HESS, W. 1887 Heß, Wilhelm: Oberdieck, J. G. C. In: Allgemeine 
Deutsche Biographie 24 (1887), S. 87–88. 
[Onlinefassung]  
http://www.deutsche-
biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb 

 
HIDVÉGI L. 1963 Hidvégi Lajos: Török János és a Szőkehalmi 

Gazdaképző története. 1963. Ceglédi Füzetek 13. 
köt. 5. 
 

A HON 
 

A Hon.  Politikai és közgazdászati napilap. Fel. 
szerk.: Jókai Mór.  – 1. évf. 1. sz. (1863. jan. 1.) – 20. 
évf. 239. sz. (1882. aug. 31.). Pest, Jókai Mór, 1863-
1882. 
 

HUDÁK K. 2008 Hudák Katalin: Az utolsó órában. Program a 
hagyományos dél-gömöri gyümölcsösök és 
gyümölcsfajták, mint kiemelkedően fontos helyi 
genetikai erőforrások védelméért. Kutatási 
jelentés: NCTA 2008-Z01395. 38 p.  
 

ILLUSTRIRTE 
MONATSHEFTE  

Illustrirte Monatshefte für Obst- und Weinbau. Kiad. 
Deutscher Pomologen-Verein, Stuttgart, Ulmer 
Kiadó, 1865–1874.  
Előzménye: Monatsschrift für Pomologie und 
praktischen Obstbau. Folytatása: Pomologische 
Monatshefte.  
 

JÁSZ-NAGYKUN-
SZOLNOK VÁRMEGYE... 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye múltja és jelene. 
Lásd SCHEFTSIK 1935 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1218590?uid=3738216&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102631173393
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1218590?uid=3738216&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21102631173393
http://mek.oszk.hu/00500/00550/
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb
http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb


IRODALOM 
 
 

355 
 

  

JÓKAI M. 1963 Jókai Mór: Az új földesúr. Sajtó alá rendezte 
Kulcsár Adorján. Bp., 1963. Akadémiai Kiadó. 359 
p. [Megtekintve 2012 decembere] 
http://mek.oszk.hu/00600/00693/index.phtml  

 
JÓKAI M. 1992 Jókai Mór: A tengerszemű hölgy, Unikornis 

Kiadó, 1992. 280 p. [Megtekintve 2012 
decembere] 
http://mek.oszk.hu/00700/00703/index.phtml 

 
KARÁCSONYI J. 1896 Karácsonyi János: Békésvármegye története I-III. 

kötet. Gyula, Békés vármegye közönsége, 1896. 
522, 352, 264 p.  
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/32_0_1_Karacsonyi_1k
otet_Bekesvarmegytenete.zip 
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/33_0_1_Karacsonyi_2k
otet_Bekesvarmegytenete.zip  
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/34_0_1_Karacsonyi_3k
otet_Bekesvarmegytenete.zip   

[Fizetős forrás: Arcanum:  
1. https://bit.ly/2OSAPxW – 2. https://bit.ly/2ONvpnU – 3. 
https://bit.ly/2nrVMDH ] 

KELEMEN F. 1935 Kelemen Ferenc: Bereczki Máté emlékkönyv. A 
legnagyobb magyar gyümölcsész élete és 
tevékenysége. Makó, Csanád-Arad-Torontál 
Vármegyei Gyümölcsészeti Egyesület, 1935. 45 p. 
 

KELEMEN F. 1964 Kelemen Ferenc: Bereczki Máté emlékezete (1824–
1895). In: Emlékkönyv Mezőkovácsháza község 
alapításának 150. évfordulójára. Szerk. Dankó 
Imre. Mezőkovácsháza, 1964. 203 p. 
 

KEMÉNY G. G. 1961 Kemény G. Gábor. Mocsáry Lajos nemzetiségi 
politikája és a szerbek. I. rész. Századok, 1961. (95. 
évf.) 4-5. sz. 562-579. p. [II. rész Századok, 1962. 
(96. évf.) 46-60. p.]  
 

Kerekes Lajos (szerk.) 
1937  

Lásd POMOLÓGIA I., III., V. 

KERTÉSZGAZDA Kertészgazda. Magyar gazdák és gazdasszonyok 
képes hetilapja. Szerk. Girókuti P. Ferenc.  – 1. évf. 
1. sz. (1865. ápr. 2.) – 3. évf. 30. sz. (1867. júl. 28.). 
Pest, 1865-1867.  
(1865—1866-ban Pólya József igazgatása 
mellett). 
Címváltozás:  
Kertészgazda s a nép kertésze. Egyetemes gazdászati 
és kertészeti képes hetilap. Szerk. Girókuti P. 
Ferenc. - 3. évf. 31. sz. (1867. aug. 4.) – 4. évf. 50. 
sz. (1868. dec. 13.). Pest, 1867–1868. 
Címváltozás:  

http://mek.oszk.hu/00600/00693/index.phtml
http://mek.oszk.hu/00700/00703/index.phtml
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/32_0_1_Karacsonyi_1kotet_Bekesvarmegytenete.zip
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/32_0_1_Karacsonyi_1kotet_Bekesvarmegytenete.zip
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/33_0_1_Karacsonyi_2kotet_Bekesvarmegytenete.zip
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/33_0_1_Karacsonyi_2kotet_Bekesvarmegytenete.zip
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/34_0_1_Karacsonyi_3kotet_Bekesvarmegytenete.zip
http://www.kjkg.hu/download.fcgi/34_0_1_Karacsonyi_3kotet_Bekesvarmegytenete.zip
https://bit.ly/2OSAPxW
https://bit.ly/2ONvpnU
https://bit.ly/2nrVMDH
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Kertész gazda. Magyar gazdák és gazdasszonyok 
képes hetilapja. Szerk. Girókuti P. Ferenc. – 4. évf. 
51. sz. (1868) – 9. évf. 26. sz. (1873). Pest, 1868-
1873.   
1873-ban a Reform társlapja. 
 

KERTÉSZET 1996 Kertészet. 1996. In: Georgikon 200.  Szerk.: Fehér 
György – Kurucz György – Zsidi Vilmos – Fülöp 
Éva Mária. Keszthely, Pannon Agrártudományi 
Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi 
Kar, 1996.  I. köt. 219–224. 
 

KERTÉSZETI 1963 Kertészeti lexikon. Szerk. Muraközy Tamás. 
Közrem. Okályi Iván és Timár Zsuzsa. Bp., 
Mezőgazdasági Kiadó,  1963. 1151 p. 
 

KERTÉSZETI FÜZETEK Kertészeti Füzetek. Szerk. Entz Ferenc. Pest, Lukács 
– Herz Ny., 1854, 1856–1859. 
Az első kertészeti szakfolyóirat Entz Ferenc 
szerkesztésében 1854 és 1859 között 15 száma 
jelent meg.  

Kertészeti füzetek. A gyümölcs-, dísz- és 
konyhakertészet közlönye. Szerk. Mauthner 
Ödön. – 1. évf. 1. füz. (1878) – 3. évf. 1. füz. (1880). 
Budapest, Kiad. Mauthner Ödön, 1878-1880. 
Kertészeti szakfolyóirat 1878–1880 között. 
 

KESZTHELYI ÉLETRAJZI Keszthelyi Életrajzi Lexikon, Fejér György Városi 
Könyvtár 
http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/0
45_Belke_T%C3%B3dor 

 
KÉTEGYHÁZA Kétegyháza. Szerk. Erdmann Gyula. /Száz magyar 

falu könyvesháza sorozat/. Kétegyháza földesurai 
fejezet. Elektronikus megjelenés: NKÖEOK 
Szerkesztőség – 2007.  
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/10
0_falu/Ketegyhaza/pages/005_ketegyhaza.htm   

KIRÁLYI Kvek A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt 
nemesség czím, czímer, előnév és honosság 
adományozásának 1527–1867. Összeállította: 
Illésy János, Pettkó Béla. Bp., 1895. 239 p. – 
Reprint kiadás. [Megtekintve: 2012 decembere] 
Adatbázisban: 
http://mol.arcanum.hu/digidat/opt/a100513.htm?v=moldigi
dat&a=start&a1=  
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kiralyi-konyvek/  

 
Kiss János (főszerk.) Lásd OXFORD-BIOLÓGIAI LEX. 

 
KMOSKÓ S. 1944 

 
Kmoskó Sándor: Pomológia. Általános 

http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor
http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Ketegyhaza/pages/005_ketegyhaza.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Ketegyhaza/pages/005_ketegyhaza.htm
http://mol.arcanum.hu/digidat/opt/a100513.htm?v=moldigidat&a=start&a1
http://mol.arcanum.hu/digidat/opt/a100513.htm?v=moldigidat&a=start&a1
https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/kiralyi-konyvek/
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gyümölcstermesztés. 4. bőv. kiadás. Bp., Magyar 
Közgazdasági Társaság, 1944. 256 p. 
 

KOMLÓSSY F. 1896 Komlóssy Ferenc: Az Esztergom főegyházmegyei 
római katholikus iskolák története (Esztergom, 
1896.). https://bit.ly/2lCd6ou  

KOSÁRY D. 1947 Kosáry Domokos: Mocsáry Lajos. Valóság, 1947. 1. 
sz. 50–55. p. 
 

KOVÁCS (KOVÁTS) J. 
1861 

Kovács József: Kalauz gyümölcsfaültetés, nyesés 
és a bátorkeszi faiskolában található csemetékben 
vagy oltóvesszőkben megrendelhető gyümölcs 
fajok körül. Pest, Nyomtatott Landerer és 
Heckenastnál (Kiadja Heckenast Gusztáv.), 1861. 
IV + 232 lap. 
 

KOZMA P. 1967 Kozma Pál: Bereczki Máté élete és tudományos 
munkássága. (Előadói beszéd 1966. november 6-
án Kunágotán a Bereczki-emlékünnepélyen.).  
Békési Élet, 1967. évf. 1. szám 48-57. p. 
 

KÖZTELEK Köztelek. Köz- és mezőgazdasági lap. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye. 
Szerk. Forster Géza et al. – 1. évf. 1. sz. (1891. 
szept. 30.) – 54. évf. 52. sz. (1944. dec. 24.), 
Budapest, Országos Magyar Gazdasági Egyesület, 
1891–1944. 
[Szünetelt: 1919. márc. 16.–1919. szept. 22. között.]  
 

KUPAINÉ TAR K. 2007 
 

Kupainé Tar Katalin: Dörgő Dániel munkássága 
és a gyümölcskultúra jelenlegi helyzete 
Mezőtúron. Szakdolgozat. – Kézirat – Mezőtúr, 
2007. Lelőhelye: Szolnoki Főiskola Mezőtúri 
Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Könyvtára. 
89 p. 
 

KURUCZ GY. 1988 Kurucz György: Máday Izidor. In: Magyar 
Agrártörténeti életrajzok I–P. Szerk. Für Lajos, 
Pintér János.  Bp., Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum, 1988. 426–428. p. 
 

LESZLER J. 1986 Leszler József: Nótakedvelőknek. Bp., 
Zeneműkiadó, 1986. 390 p. 
 

LUKÁCSY S. 1859 Lukácsy Sándor, hutirai: Gyümölcsfa iskolák 
Lucas Ede útmutatásai nyomán, hazai 
viszonyokra átdolgozva, különösen a községi 
faiskolák vezérkönyveül. Kiadja a „Kerti 
Gazdaság” szerkesztősége. Számos felvilágosító 
fametszettel. /Kerti Gazdaság Könyvtára. II./ Pest, 
Nyomtattatott Gyurián Józsefnél. 1859. 124 p. 

https://bit.ly/2lCd6ou
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A MAGYAR 1985 

 
A magyar sajtó története. II/2. kötet. Szerk.: 
Kosáry Domokos, Németh G. Béla. Bp., 
Akadémiai Kiadó, 1985. [Megtekintve: 2012 
decembere] http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/391.html 

  
 

MAGYAR 
CSALÁDTÖRTÉNETI 

Magyar Családtörténeti Adattár, Projektvezető: 
Gudenus János József – MACSE. Online 
adatbázis.  
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx 

 
MAGYAR ÉLETRAJZI + 
kötetszám [MÉL] 

Magyar életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Kenyeres 
Ágnes. Bp., I. köt. 1967., II. köt: 1969, III. köt. 
1981., IV. köt. Akadémiai Kiadó. 1994.  
Átdolg. bőv. kiadását ugyancsak Kenyeres Ágnes 
szerk. Eredeti kiadvány: Magyar életrajzi lexikon - 
CD-ROM, Bp. Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html  

 
MAGYAR HELYSÉGNÉV 
1998 

Magyar helységnév-azonosító szótár. Második, 
bővített és javított kiadás. Szerkesztette: Lelkes 
György.  Baja, Talma Könyvkiadó. 1998. 930, IV, 
p. + 64 térkép. 
 

A MAGYAR 
HELYSÉGNÉVTÁR 1907 

A Magyar Szent Korona Országainak 
helységnévtára, 1907. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. 
1907. 1541 p. 
 

A MAGYAR KORONA 1. 
1897 

A magyar korona országainak mezőgazdasági 
statisztikája. Első kötet. Az összeírás főbb 
eredményei községenkint. Bp., Pesti 
Könyvnyomda Rt. 1897. 768 p. 
 

A MAGYAR KORONA 2. 
1897 

A magyar korona országainak mezőgazdasági 
statisztikája. Második kötet. Gazdacímtár. Bp., 
Pesti Könyvnyomda Rt. 1897. VI, 670, XXVI p. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://kt.lib.pte.hu/cgi-
bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/index.html  
[Fizetős forrás: Arcanum: 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyKorOrszMezog
azdStat_2/?pg=0&layout=s ] 

 
MAGYAR MŰSZAKI 
1964 
 

Révész Arnold István: Magyar műszaki alkotók. 
Bp., Műszaki Könyvkiadó, 1964. 191 p. 
 

MAGYAR NÉPRAJZI + 
kötetszám 

Magyar néprajzi lexikon. Főszerk. Ortutay Gyula, 
I–V. kötet. Bp., Akadémiai Kiadó, 1977–1982. 3570 
p. [Megtekintve: 2012] http://mek.oszk.hu/02100/02115 
 

MAGYAR POMOLÓGIA Magyar pomológia. Összeállította Molnár István. 

http://mek.oszk.hu/04700/04727/html/391.html
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx
http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/index.html
http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04022302/index.html
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyKorOrszMezogazdStat_2/?pg=0&layout=s
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyKorOrszMezogazdStat_2/?pg=0&layout=s
http://mek.oszk.hu/02100/02115
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1900 I–II. Bp., Athenaeum Kiadó, 1900. 36 t. Ill. 
 

MAGYAR TÖRTÉNELMI 
1980 

Magyar történelmi fogalomgyűjtemény. Szerk. 
Bán Péter, I–II. kötet. Eger, Heves megyei 
Levéltár, 1980. 
1. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTor
tFogalomgyujt_1/?pg=0&layout=s  
2. 
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTor
tFogalomgyujt_2/?pg=0&layout=s  

 
MAGYARORSZÁG 1925 Magyarország földbirtokosai és földbérlői. 

(Gazdacímtár) Bp., 1925. Pesti Könyvnyomda Rt. 
628 p. 
 

MÁNDY GY. 1971 Mándy György: Hogyan jöttek létre 
kultúrnövényeink? Bp., Mezőgazdasági 
Könyvkiadó Váll., 1971. 162 p. 
 

Markó László (főszerk.) Lásd ÚJ ÉLETRAJZI + kötetszám 

MEZŐGAZDASÁGI 
LEXIKON 

Mezőgazdasági lexikon. Szerk. Barna József et al., 
1–2. kötet, II. teljesen átdolgozott kiadás. Bp., 
Mezőgazdasági Kiadó. 1982. 1841 p. 
 

MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE 
 

Mezőtúr és vidéke. Társadalmi, közgazdasági és 
szépirodalmi hetilap. Szerk. Kunay Imre. 
Mezőtúr, Kunay Imre, 1884-1944. 
 

MEZŐTÚRI LEXIKON 
1999 

Mezőtúri életrajzi lexikon. Mezőtúr város 
pantheonja a kezdetektől máig. Szerk.: Bodorik 
Sándor. Mezőtúr, [Mezőtúr Polgármesteri Hiv.], 
1999. 195 p. (Mezőtúri helytörténeti füzetek 16.) 
 

MOLNÁR I. 1895 Molnár István: Bereczki Máté. Gyümölcskertészet, 
1895. évf. 
 

Molnár István 1900 Lásd MAGYAR POMOLÓGIA 1900 

MONATSSCHRIFT FÜR 
POMOLOGIE 

Monatsschrift für Pomologie und praktischen Obstbau. 
Kiad. Deutscher Pomologie-Verein. Szerk. J. G. C. 
Oberdieck und Eduard Lucas.  Stuttgart, Köhler, 
[később Ebner und Seubert], 1-10. Jahrg. 1855–
1865.  
Folytatása: Illustrirte Monatshefte für Obst- und 
Weinbau (1865-1874), Pomologische Monatshefte 
(1875–1905) és Deutsche Obstbauzeitung (1906–
1922). 
 

MÓRICZ ZS. 1982 
 

Móricz Zsigmond: Úri muri. Móra K., Bp., 1982. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://mek.oszk.hu/01400/01431/01431.pdf   

 
NAGY-TÓTH F. 1998 Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák. Kolozsvár, 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTortFogalomgyujt_1/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTortFogalomgyujt_1/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTortFogalomgyujt_2/?pg=0&layout=s
https://library.hungaricana.hu/hu/view/HEVM_Sk_1980_MagyarTortFogalomgyujt_2/?pg=0&layout=s
http://mek.oszk.hu/01400/01431/01431.pdf
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Erdélyi Múzeum Egyesület, 1998. 352 p. A link az 
URL sorba másolással nyílik. 
http://hdl.handle.net/10598/27551  

NAGY-TÓTH F. 2006 Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más 
gyümölcsök, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum 
Egyesület, 2006. 328+30 p.  
[Megtekintve: 2012 decembere] 

http://mek.oszk.hu/08600/08697/08697.pdf   

 
A NÉP ZÁSZLÓJA A nép zászlója. [Politikai hetilap.] Fel. szerk.: Áldor 

Imre 1. évf. 1. sz. (1868. jan. 4.) – 3. évf. 53. sz. 
(1870. dec. 31.). Pest, Heckenast Gusztáv, 1868–
1870. (Folytatása: Szabadság mint a nép zászlója. – 
Melléklete: Nép Zászlója naptára)  
 

NINKOVSZKI, I. 1989 Ninkovszki, Ivan: Nektarin, a sima héjú 
őszibarack. (magyarországi tapasztalatokkal kieg. 
Faluba Zoltán és Timon Béla.) Mezőgazdasági 
Kiadó, 1989. 83 p. 
 

NYÉKES I. 1956 Nyékes István: Bereczki Máté. Agrártudomány [A 
Mezőgazdasági Tudományos Központ folyóirata. 
1952—1956.] Bp., 1956. évf. 
 

ORBÁN B. 1871 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, 
régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. 
V. kötet. Aranyosszék, Pest.  1871. 248 p. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://archive.org/stream/szkelyfldle0506orbuoft#page/n5/
mode/2up  

 
ORDAS I. 1959 Ordas Iván: Bereczki Máté. Élet és Tudomány, 1959. 

40. szám. 
 

OSVÁTH GY. 1904 Osváth Gyula: Irodalom, tudomány, művészet. 
In: Borovszky Samu (szerk.): Pozsony 
vármegye. 1904. 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0017/22.html  
 

OXFORD BIOLÓGIAI 
LEX. 

Oxford–Biológiai kislexikon. Főszerk. Kiss János. 
(2007), Typotex Elektronikus Kiadó Kft. In: 
Digitális Tankönyvtár  
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-
typotex-biologiai/index.html 

 
P. ERMÉNYI M. 1987a Erményi Magdolna, P[reiningerné] : Bereczki 

Máté (1824–1895). In: Magyar agrártörténeti élet-
rajzok A–H. Szerk.: Für Lajos, Pintér János. Bp., 
1987. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 179–183. 
p. 
 

P. ERMÉNYI M. 1987b Erményi Magdolna, P[reiningerné] : Angyal 

http://hdl.handle.net/10598/27551
http://archive.org/stream/szkelyfldle0506orbuoft#page/n5/mode/2up
http://archive.org/stream/szkelyfldle0506orbuoft#page/n5/mode/2up
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0017/22.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html
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Dezső (1852–1936). In: Magyar agrártörténeti 
életrajzok A–H. Szerk.: Für Lajos, Pintér János.  
Bp., 1987. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 33–
36. p. 
 

PALLAS + kötetszám Pallas nagy lexikona. Kiad. Pallas Irodalmi és 
Nyomdai Rt. I–XVI. kötet, Bp., 1893–1897. 
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://mek.oszk.hu/00000/00060 
 

PÁLMÁNY B. 1989 Pálmány Béla: Tamássy Károly (1806–1885). In: 
Magyar Agrártörténeti életrajzok R–Zs. Szerk. Für 
Lajos, Pintér János.  Bp., Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum. 1989. 383–385. p. 
 

PECZ V. 1902 Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon. I–II. kötet. 
Bp., 1902. Franklin Társulat. [Megtekintve: 2012 
decembere] 
http://mek.oszk.hu/03400/03410 

 
Péter László (főszerk.) Lásd ÚJ IRODALMI + kötetszám 

PÉTERY K. 1873 Pétery Károly: Jezsuiták. Tanulmányok. Mezőtúr, 
1873. 
 

PINTÉR J. 1989 Pintér János: Villási Pál (1820–1888). In: Magyar 
Agrártörténeti életrajzok R–Zs. Szerk.: Für Lajos, 
Pintér János.  Budapest, 1989. Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum. 584–586. p. 
 

POLITIKAI 
ÚJDONSÁGOK 

Politikai újdonságok – a Vasárnapi Újság társlapja. 
Politikai újdonságok. Fel. szerk. Pákh Albert. 1. 
évf. 1. sz. (1855. jan. 10.) – 51. évf. 52. sz. (1905). 
Pest, Landerer és Heckenast Gusztáv, 1855-1905. 
 

POMOLÓGIA I. Pomológia. Első kötet. Őszibarack I. Szerkesztette 
Kerekes Lajos. Fajtákat leírta: Horn János.  
Bevezetéssel ellátta Dr. Rapaics Raymund.  A 
gyümölcsképeket természet után festette Kochné 
Klopfer Erzsébet. Bp., 1937. Növényvédelem és 
Kertészet. 24 p. 40 tábla 
 

POMOLÓGIA III. Pomológia. III. kötet. Alma I. Szerkesztette: 
Kerekes Lajos. A fajtákat leírta Horn János. 
Bevezetéssel ellátta Dr. Rapaics Raymund.  A 
gyümölcsképeket természet után festette Kochné 
Klopfer Erzsébet. Bp., Növényvédelem és 
Kertészet. [1937.] 34 +2 p.  
[Megtekintve: 2012 decembere] 
http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-alma-
fajtak_12.html  

 
POMOLÓGIA V. Pomológia V. kötet. Körte I. Szerkesztette: 

http://mek.oszk.hu/00000/00060
http://mek.oszk.hu/03400/03410
http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-alma-fajtak_12.html
http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-alma-fajtak_12.html
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Kerekes Lajos. A fajtákat leírta: Horn János. A 
gyümölcsképeket természet után festette Kochné 
Klopfer Erzsébet. Bp., Növényvédelem és 
Kertészet. 1941. 7, [31] p., [31] tábla 
 

POMOLOGISCHE 
MONATSHEFTE 

Pomologische Monatshefte. Kiad. Deutscher 
Pomologen-Verein, Pomologisches Institut. 
Stuttgart–Reutlingen. 1875 – 1905. 
A Deutscher Pomologen-Verein kiadásában 
megjelenő Illustrirte Monatshefte für Obst- und 
Weinbau német gyümölcsészeti folyóirat 
folytatása. 

PROBOCSKAI E. 1969 Probocskai Endre: Faiskola. Gyümölcsfák, díszfák, 
díszcserjék, évelő virágok szaporítása és nevelése. 
Mezőgazdasági Kiadó, Bp. 1969. 398 p. 
 

PROBOCSKAI E. 1996 Probocskai Endre: Bereczki Máté gyümölcster-
mesztési munkássága. Agrártörténeti Szemle 1996. 
1–4. sz. 49–55. p. 
 

PROHÁSZKA F. 1978 Prohászka Ferenc: Szőlő és bor. Bp., 
Mezőgazdasági Kiadó, 1978. 241 p. 
 

RAPAICS R. 1938 Rapaics Raymund [Rajmund]: Entz Ferenc a 
magyar kertészetben. Bp., 1938. 
 

RAPAICS R. 1940a Rapaics Raymund [Rajmund]: Magyar gyümölcs. 
Kir. Magy. Természettudományi Társulat, 
Budapest, 1940. [Megtekintve: 2012 decembere] 
Részletek: http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-

gyumolcs-fajtak.html  
 

RAPAICS R. 1940b Rapaics Raymund [Rajmund]: Magyar kertek. Kir. 
Magy. Egyet. Nyomda, Budapest, 1940. 
http://mek.oszk.hu/06300/06313/06313.pdf  

 
RAPAICS R. 1943 Rapaics Raymund [Rajmund]: Termesztett 

növényeink eredete, Bp., 1943. /Magyar Szemle 
Kincsestár sorozata/. 
 

RAPAICS R. 1953 Rapaics Raymund [Rajmund]: A magyar biológia 
története. Bp., 1953. 
 

RAYMAN J. – 
TOMCSÁNYI P. 1964 

Rayman János – Tomcsányi Pál: Gyümölcsfajták 
Zsebkönyve. Bp., Mezőgazdasági Kiadó. 1964.  
 

REISZIG E. – ZSÁK J. A. 
1901 

Reiszig Ede, ifj.  – Zsák J. Adolf: Bihar vármegye 
kiváló szülöttei. In: Magyarország vármegyéi és 
városai, Bihar vármegye és Nagyvárad. 
Borovszky Samu (főszerk.) 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0005/33.html 
 

http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-gyumolcs-fajtak.html
http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-gyumolcs-fajtak.html
http://mek.oszk.hu/06300/06313/06313.pdf
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0005/33.html
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RÉVAI + kötetszám Révai nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. 
I–XXI. kötet. Budapest, Révai Kiadó, 1911–1935. 
http://mek.oszk.hu/06700/06758 

 
Révész Arnold István Lásd MAGYAR MŰSZAKI 1964 

ROMÁNIAI 1981 Romániai magyar irodalmi lexikon. Főszerk.  
Balogh Edgár, 1. kötet, Bukarest, Kriterion 
Könyvkiadó. 1981. 436 p. 
http://mek.oszk.hu/03600/03628/pdf/03628_1.pdf  
 

ROZSNYÓI M. 1921 Rozsnyói M.: Látogatás az Unghváry-féle faiskola, 
szőlőtelep és borgazdaságban. Ország-Világ, 1921. 
 

SÁFRÁN GY. 1963 Sáfrán Györgyi (szerk.): Teleki Blanka és köre. 
Karacs Teréz, Teleki Blanka, Lővei Klára. 
[Válogatta, sajtó alá rend., bev. és jegyz. ellátta: 
Sáfrán Györgyi.]  Bp., Szépirodalmi Kiadó, 1963. 
668 p. /Magyar századok/ 
 

SÁFRÁN GY. 1979 Sáfrán Györgyi  (szerk.): Teleki Blanka és köre. 
[Sáfrán Györgyi bevezetőjével.] Bp., Bukarest, 
Európa Könyvkiadó, Kriterion Könyvkiadó. 1979. 
199 p. 
 

SÁRKÁNY J. 1929 Sárkány József: Nagy idők sodrában. Cegléd, 
1929. 
 

SCHEFTSIK GY. 1935 Scheftsik György (szerk.): Jász-Nagykun-Szolnok 
vármegye múltja és jelene. Felelős kiadó és 
kiadótulajdonos Kalotai László. [Pécs, 1935. 
Dunántúl Rt. – Taizs József – Kultúra]. [8] + 472 + 
285 + [3] p. + 21 t. 
http://vfek.vfmk.hu/00000113/index.html  
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MÉRTÉKEK 

 

AKÓ = Urna, tinna, Eimer. Dongás faedény. Kezdetben híg és száraz 

űrmérték. A 13. század során megszűnik gabonamérték lenni. 

Bormértékként a metrikus rendszer bevezetéséig élt. Erdély kivételével 

országos mérték. 1593 – 1874 között: 1 pozsonyi akó = 64 pozsonyi híg 

icce = 53,72 liter.584 Mezőtúron a pesti akót használták, amelynek 

metrikus értéke 53,72 liter volt.  

CZOLL = Lásd HÜVELYK!  

FONT = Mezőtúron ebben az időben a debreceni fontot használták, amelyen 

súlya 0,4675 kg volt. Így ebben az esetben Dörgő Dániel 

súlygyarapodása 11 kg 69 dkg volt. 585 Régi font. Mezőtúron a 20. 

század elején az erdélyi fontot használták, amelynek metrikus értéke 

0,4489 kg volt. Így a súly 105,5 kg-ot tett ki.  

HOLD = Ebben az időben a földtulajdonosok 1200 négyszögöles ú.n. kis vagy 

magyar holdakban számolták földbirtokaikat Mezőtúron. Egy magyar 

hold = 1200 négyszögöl = 4315,5 m² (legtöbbször csak szántóföldre 

használták.) A kis hold kifejezést főként a Felvidéken és Dunántúlon 

még kisebb egységre használták. (1000 négyszögöl = 3586,25 m²) 

HÜVELYK = Római-európai előzménnyel minden homidikus (emberi testből 

származtatott) mértékrendszer első gyakorlati tagja. (Latin szótárban: 

pollex, digitus, német szótárban: Zoll, Daumen, Daumenbreit. Típusa 

szerint természetes: az emberi testből származó mérték. Jele: ’’. 

Alkalmazási területe a legáltalánosabb, majd mindig más 

mértékegység kiegészítésére használták. Általában 1/12 láb, metrikus 

nagysága 2 – 3 cm között változott. Alegységei: bányahüvelyk (2,798 

cm); bécsi hüvelyk (2,634 cm); erdélyi hüvelyk (2,591 cm); 

erődítményhüvelyk (2,701 cm); királyi hüvelyk (2,605 cm); mérnöki 

hüvelyk (1,896 cm); pozsonyi hüvelyk (3,18 cm). 586  

KÖBÖL = 1813 – 1874 között: 1 köböl = 2 pozsonyi mérő = 148 icce = 124,16 

liter, illetve 93,12 kg.587 Mezőtúron ekkor használatos mérőegység a 

köböl (pozsonyi mérő) volt, amely 62,5 liter űrtartalmú volt. Ez 

megfelelt búzából 50,3 kg-nak. Tehát a 60 kh gyenge termése 37 mázsa 

73 kg volt, holdankénti átlag 63 kg.  

LÁB = Régi magyar hosszúság-mértékegység, amely 0,316081 és 0,2979 m 

között tájegységenként váltakozott. Jele: ’. Mezőtúron ebben az időben 

0,32 m volt az átváltás egysége 

                                              

 
584 BOGDÁN I. 1991. 147. p 
585 BOGDÁN I. 1991. 445. p 
586 BOGDÁN I. 1990. 141-144. p. 
587 BODOKI FODOR 1978. 24. p. és BOGDÁN I. 1991. 343-344. p 
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VÉKA = (modius, quartale) Dongás faedény. Erdélyben, a Tiszaháton, a 

Partiumban használták. Innen került Mezőtúrra is. 1823-ig = 16 erdélyi 

kupa = 21,8 liter = 16,35 kg, azután 29,70 liter =  28,28 kg (A kg a búza 

súlyát jelenti.) Mezőtúron a pozsonyi véka élt, amely szerint 1814 – 

1874 között: 1 pozsonyi véka 31,04  liter, illetve 23,28 kb búza volt. Az 

icce: 15,52 liter volt. 
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A kunágotai temető képe a bejárattól. Az út végén balra az utolsó sír  

Bereczki Máté nyughelye 
 

 

 

Bereczki Máté sírja 
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Bereczki Máté sírja 
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Dörgő Dániel oklevele az 1875. október 10-i törökszentmiklósi gyümölcskiállításról 
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A,Á 

A Hon - napilap, 56, 87, 354 
Adam parmen alma, 306, 340 
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Admirable jaune őszibarack, 116 
Admirable rouge őszibarack, 96 
Affre érsek körte, 297, 305 
Afrika földrész, 34 
Aizerna alma. Lásd Breda renet alma 
Albert Galantini, Albert Gallantin 
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őszibarack 

Albert Gallatin őszibarack, 96, 238 
Alberti, Pest vm. ma Albertirsa, 12 
Alexander korai őszibarackja, 47 
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Alföld, 12, 17, 50, 67, 71, 74, 76, 85, 86, 88, 

98, 99, 100, 120, 123, 130, 152, 158, 168, 
173, 180, 185, 190, 214, 215, 222, 233, 
245, 266, 272, 286, 299, 336 

Alma, 31, 33, 37 
Alma alakú bergamot körte, 339, Lásd 

Alma alakú körte 
Alma alakú körte, 297, 305, 339 
Almásy Kálmán, gróf (1815–1898), 240 
Alsósztregova, Nógrád vm. ma Dolná 

Strehová, Szlovákia, 27 
Althan piros ringlója. Lásd Althann ringlója 
Althann gróf piros ringlója. Lásd Althann 

ringlója 
Althann ringlója, 84, 95, 117, 149, 168, 

293, 316, 342 
Amalia Leclerc körte. Lásd Leclerc Amália 
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Amarella meggy, 165, 223 
Ambrósia kajszibarack, 223 
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Amerika földrész, 35 
Amerikai Egyesült Államok, 29, 32 
Ananas de Courtrai körte. Lásd Courtray-i 

ananászkörte 
Ananász, 31, 35, 37 
Ananász korai körte, 212 
Ananász körte, 245, 305 
Ananász renet alma, 297, 306, 321 
Andornak, Borsod vm. ma 

Andornaktálya, Heves m., 125 
Andreas Desportes körte. Lásd Desportes 

Endre körte 
Angeline Burdett szilva. Lásd Burdett 

Angelina szilva 
Angers, Franciaország, 21, 40 
Angerson körte. Lásd Nemes kolmár körte 
Angevine-i szép körte, 96 
Angol arany Pármen alma. Lásd Téli arany 

parmen alma 
Angol arany peppin alma. Lásd Karmeliták 

renetje alma 

Angora téli körte, 67 
Angoulême-i hercegnő. Lásd a helyes forma 

helyett Angoulème-i herczegnő alatt! 
Angoulème-i hercegnő körte, 117, 121, 

146, 149, 151, 166, 223, 293 
Angyal Dezső, síkabonyi (1852–1936) az 

Országos Pomológiai Bizottság 
alapító elnöke, kertész, pomológus, 
szakíró, 13, 23, 346, 361 

Anjou-i jó körte, 297, 305 
Arad, Arad vm., 17, 39, 42, 69, 71, 109, 

110, 176, 227, 228, 243, 255, 256, 258, 
259, 261, 265, 272, 275, 281, 291, 292, 
293, 295, 296, 299, 300, 303, 307, 311, 
313, 317, 326, 347 

Arad, Románia. Lásd Arad, Arad vm. 
(korábban) 

Aranyos császárkörte, 261, 283, 305, 339 
Arenberg kolmár körte, 117, 261 
Armin körte, 67 
Arramont Razaki szőlő, 66, 265 
Astrakáni fehér alma. Lásd Asztraháni fehér 

alma 
Astrakáni piros alma. Lásd Asztraháni piros 

alma 
Asztraháni fehér alma, 149, 167, 171, 212, 

223, 288, 293 
Asztraháni piros alma, 149, 212, 227, 228, 

288, 316 
Áttetsző ringló, 149 
Augusztusi nagy pirók körte, 297, 305 
Avokádó, 32, 33, 35 
Avranchesi jó Luiz körte. Lásd Avranches-i jó 

Lujza körte 
Avranches-i jó Lujza körte, 295 
Azerolÿ körte. Lásd Körtegalagonya 
Ázsia földrész, 35 

B 

Bach, Alexander von, báró (1813–1893) 
osztrák politikus, birodalmi 
belügyminiszter, 15, 17 

Badacson szőllői. Lásd Badacsonyi szőlő 
Badacsonyi óriás cseresznye, 96, 223 
Badacsonyi szőlő, 107, 111 
Bagossy Lajos, a Külső-Szolnok megyei 

Gazdasági Egyesület választmányi 
tagja, 228 

Baguet vajonca körte, 295, 305 
Bagyinszki András (?–1846), 

kőfaragómester, Bereczki Máté 
édesapja, 13, 38 

Bagyinszki Illés (1827–1880) kőfaragó és 
gazdász, Bereczki Máté öccse, 13, 22 

Bagyinszki Róza, Prajner Kálmánné, 
Bereczki testvérének, Illésnek a lánya, 
22 

Bagyinszki, Bereczki eredeti neve, 13 
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Bajza József (1804–1858) költő, 
színigazgató, kritikus, a MTA és a 
Kisfaludy Társaság tagja, 177 

Balás Árpád (1840 – 1905), mezőgazdász, 
gazdasági akadémiai igazgató, 
múzeumigazgató, 12, 178, 179, 186, 
188, 191, 199, 346 

Balás Géza (1914–1987) kertészmérnök, 
kandidátus, 346 

Balázs Árpád. Lásd Balás Árpád 
Balázs György (1951–), muzeológus, 

molinológus, kandidátus, 50, 346 
Balázs Katalin, Bereczki Máté 

édesanyja, 13, 38 
Bálint alma. Lásd Török Bálint alma 
Balogh Edgár (álneve Farkas Lőrinc) 

(1906–1996) publicista, főszerkesztő, 
egyetemi tanár, rektor, 363 

Baltavári cseresznye, 98, 223 
Bán Péter (1947–2010) levéltáros, 

történész, 359 
Banán, 31, 35, 37 
Banánfa, 119 
Bánát, 206 
Bánfalva (1901-től Gádoros), Békés vm., 

120, 160, 168, 346 
Bánréve (Bári) puszta, Békés majd Jász-

Nagykun-Szolnok vm., 213, 237, 275, 
281, 365 

Barackmandula, 33 
Barackpiros alma, 306 
Baranyai István (1848–1910) 

földbirtokos, mezőgazdasági szakíró, 
OMGE titkár, 353 

Barát alma, 250 
Barbe Nelis körte. Lásd Nélis Borka körte 
Barbé, Jean Julien (1858–1950) Metz 

város levéltárosa, 103, 346 
Bardowick, Németország, 71 
Bári-halom (Mezőtúr környéke), 275, 278, 

282 
Barna János (1888–1934), 

művelődéstörténész, genealógus, 
költő, 18, 346 

Barna József (1925–) biológus, egyetemi 
tanár, a biológiai tudományok 
kandidátusa, 359 

Barna Luiz szilva. Lásd Barna Lujza szilva 
Barna Lujza szilva, 261, 297 
Baross Károly (1822–1896) bánfalvi 

evangélikus lelkész, helytörténész, 
161, 346 

Bartha Miklós (1848–1905) jogász, 
publicista, politikus, 350 

Bartók Lajos (1851–1902) jogász, költő, 
író, lapszerkesztő, 348 

Bathó Edit, H.,(1956–) (PhD), 
néprajzkutató, muzeológus, 365 

Bátorkeszi, Esztergom vm. – ma Bátorove 
Kosihy, Szlovákia, 20, 40, 59, 66, 67, 70, 
82, 91, 107, 121, 357 

Batthyány Fülöp Nepomuk, gróf (1745 – 
1791), 75 

Batthyány László, gróf,  (1815–1881), 86 
Batthyány-kormány, 91 
Batthyány-uradalom, 73 
Battonya, Csanád vm., ma Békés m., 68, 

69, 178 
Batul alma, 116, 119, 136, 137, 139, 297, 

306 
Batulen alma. Lásd Batul alma 
Bauman renet alma, 149, 212 
Bazalicza Mátyás (1787 – 1848) 

katolikus plébános, pomológus, 329, 
333 

Beas csaus szőlő, 66 
Beaufrotte cseresznye, 152, 159, 165, 283, 

333, 339 
Bécs, 58, 85, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 

113, 116, 182, 186, 190, 200, 228, 329 
Békéscsaba, Békés vm., 169, 232 
Békésszentandrás, Békés vm., 257 
Belga körte, 168 
Belgák körtéje, 107, 111 
Belgium, 20, 214, 337 
Belke Tivadar [másutt Tódor] (1827 k.–

1875), a Keszthelyi Gazdasági 
Tanintézet főkertésze, tanára, 81, 95, 
97, 99, 107, 109, 111, 116, 120, 125, 176, 
178, 191, 198, 199, 229, 240 

Belle de Vitry őszibarack, 116 
Belle des Carmes körte, 294, 296, 301 
Belle des Cormes körte. Lásd Belle des Carmes 

körte 
Belle d'Orleans, 159 
Belle du Bois alma. Lásd Belle Dubois alma 
Belle Dubois alma, 194, 248 
Belle fleur alma. Lásd Sárga Bellefleur alma 
Bellegarde őszibarack, 223 
Bellevitry őszibarack. Lásd Belle de Vitry 

őszibarack 
Bem József (Józef Zachariasz Bem) 

(1794–1850) lengyel származású 
magyar honvéd altábornagy majd 
oszmán pasa, 233, 236 

Bencsik György (1829–1889), 
szarvasgedei fölbirtokos, 
gyümölcsész, 20, 40 

Beni-detto szilva, 295, 305, 340 
Berckmans vajonca körte, 216, 261 
Bereczki Máté (1824–1895) pomológus, a 

levélíró - csaknem minden oldalon 
való előfordulása miatt továbbiakban 
nincs jelölve, 6 

Beregi datolyaszilva, 33 
Berei Andor (1900–1979) közgazdász, 

egyetemi tanár, 366 
Berettyó folyó, 55, 207, 327 
Berettyó-csatorna, 25 
Bereznai István, takarékpénztári 

jogtanácsos, 257, 259 
Bergamotte Esperen körte. Lásd Esperen 

bergamot körte 
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Bergamotte suisse ronde körte, 288 
Berkenye fa, 154 
Berkman körte. Lásd Berckmans vajonca körte 
Berkó János, mezőtúri elemi iskolai 

tanító, 137, 159 
Berlin, Németország, 95, 228, 253, 269 
Berlini alma, 270 
Berry hercegnő körte, 261, 297 
Berzenczei szilva, 86 
Besztercei muskotály szilva, 88, 101, 114, 

187, 201, 223 
Besztercei szilva, 33, 38, 88, 116, 130, 223, 

342 
Beurre Chaptál körte. Lásd Poire Chaptal 

körte 
Beurre Davis körte. Lásd Erdei vajonc körte 
Bigarreau Jaboulay cseresznye. Lásd Jaboulay 

ropogós cseresznye 
Bignonia radicans, 321, 327, 343 
Bihar megyei Gazdasági Egyesület, 156, 

197, 217, 222, 236 
Bihar megyei Orvos-Gyógyszerész 

Egylet, 236 
Bihar vármegye, 17, 142, 160, 197 
Bihardiószeg, Bihar vm. ma Diosig, 

Románia, 236 
Bihoreli renet alma, 283 
Bihoreli vajonc körte, 262, 269, 295, 305, 

320, 323, 339 
Bilkom (Ignáz) osztrák hadbíró, 16 
Biondeck korai szilva, 344 
Bíró Vince, gelsei és szolgagyőri (1827 –

1897) gazdálkodó, jogász, 323, 324 
Birs, 33, 37, 251 
Birsalma, 310, 312 
Birskörte, 264 
Bismarck alma. Lásd Bismarck herceg alma 
Bismarck herceg alma, 261, 283, 295, 305 
Bittó István (1822–1903) miniszterelnök, 

főrendiházi tag, 91, 249 
Bivort pirók körte, 295, 305 
Bodoki Fodor Zoltán (1913–1974) 

levéltáros, helytörténész, 213, 347, 369 
Bodoki Fodor Zsigmond (1885–1962) 

tanító, iskolaigazgató (Mezőtúr), 
helytörténész, 213, 347, 369 

Bodolay László (1843 – 1895) tanár, 
gimnáziumi igazgató, Dörgő Dániel 
veje, 22, 202, 268, 334, 344 

Bodorik Sándor (1954–), könyvtáros, 
helytörténész, 347, 359 

Bodos, Háromszék vm. ma Bodoș, 
Románia, 12 

Bogdán István (1922–2001), könyvtáros, 
levéltáros, technikatörténész, író, 
művelődéstörténész, 347, 348, 369 

Bogyay Lajos, várbogyai (1803 – 1875) cs. 
kir. megyefőnök, szőlész, 50, 107, 253 

Bohus Pál, mérnök, 257 
Boisbunel kertészet, Rouen, 40 
Boisbunel kobakja körte, 295 
Boisbunel körte. Lásd Boisbunel kobakja körte 

Boisbunel, Alfred-Théodor (1829–1896) 
rouen-i kertész, pomológus, 40, 41 

Boisbunel, Louis (1783–1856) rouen-i 
kertész, pomológus, 40, 41 

Bolond Istók, társadalmi és politikai élclap, 
képes hetilap, 348 

Bon chrétien d’été körte. Lásd Nyári Kálmán 
körte 

Bon Chretien Villiani körte. Lásd Vilmos 
körte 

Bon chrétien William. Lásd Vilmos körte 
Bonum alma, 293 
Bonyha, Kis-Küküllő vm. ma Bahnea, 

Románia, 273 
Borászati Füzetek, 59 
Borászati Lapok, 59, 81 
Bordán halyag cseresznye, 165 
Bordan halyagcseresznyéje. Lásd Bordán 

halyag cseresznye 
Bordás csíkos alma, 226 
Bordeaux-i hercegnő körte, 116, 117, 119, 

149, 212, 240, 245, 288, 293, 294, 296, 
299, 301, 309 

Bordói herczegnő körte. Lásd Bordeaux-i 
hercegnő körte 

Borízű alma, 116, 242 
Borka alma, 201, 204, 208, 209, 288, 290, 

293, 296, 299, 300, 303, 304, 306, 307, 
308, 310, 313, 321, 323, 333, 335 

Borostyáni Nándor (1848–1902) író, 
újságíró, 346 

Borovszky Samu, dr. adamóci és vittenci 
(1860–1912) történész, helytörténész, 
az MTA l. tagja, irattárnoka és 
irodaigazgatója, 360, 362 

Borsszem Jankó, élclap. Megjelent 1868–1938 
között., 25 

Bosc kobakja körte, 51, 53, 67, 223 
Bossányi Miklós, nagybossányi és 

kisprónai (1823–1897), földbirtokos, 
kincstári bérlő, 254 

Botka János (1940–), történész, , ny. 
levéltárigazgató, polgármester, 366 

Bourg-en-Bresse (Ain, Franciaország), 21 
Boutoc körte, 297, 305 
Bouvier Simon emléke körte, 241, 244, 

245, 248, 294 
Bölöny József (1903–1990), jogász, 

történész, 91, 233, 348 
Brabant–Vallon provincia, 21 
Brandywine körte, 262, 269, 297, 333 
Breda kajszibarack, 223 
Breda renet alma, 149, 152, 154, 208, 212, 

240, 276, 279, 293, 296, 299, 309 
Breda tavol alma. Lásd Breda renet alma 
Brédai renet alma. Lásd Breda renet alma 
Bremer Friderika körte, 297, 306, 340 
Bretonneau vajonca körte, 297, 305 
Bronzos vajonc körte, 287, 299, 310 
Brózik Sándor (1925–2001) 

kertészmérnök, növénynemesítő, 
kutató, 349 
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Brugnon őszibarack, 32 
Buda, 40, 55, 59, 65, 67 
Budai József (1851–1939) tanár, geológus, 

botanikus, pomológus, 12 
Budaörs-Kamaraerdő, 37 
Budapest, 43, 111, 188, 198, 202, 257, 264, 

269, 281, 304, 309, 312, 313, 328, 362, 
364, 365, Lásd még 1873. nov. 17. előtt 
Buda, Pest alatt is! 

Budapesti hírlap, politikai napilap (1881–
1939), 348 

Buják, Nógrád vm., 87 
Burdett Angelina szilva, 261 
Búzás alma, 41, 130, 143 
Büttner fekete cseresznye, 223 

C 

Cabaj, Nyitra vm. ma Cabaj-Čápor, 
Szlovákia, 20, 201 

Cacaudière-i ízletes körte, 262, 269, 283, 
295, 305 

Cadeau du général alma, 276, 279, 343 
Calebasse Bosc körte Lásd Bosc kobakja körte, 

223 
Calebasse Carafon körte. Lásd Van Marum 

kobakja körte 
Calebasse Karaphonzol körte. Lásd Van 

Marum kobakja körte 
Cálvill alma. Lásd Fraas nyári kálvil alma 
Canourgues-i körte, 262, 269 
Capiaumont vajonca körte, 297, 305, 339 
Caselli nagy ranett alma. Lásd Casseli nagy 

renet alma 
Casinó. Lásd Mezőtúri Kaszinó 
Casseli nagy renet alma, 172, 297, 306, 321 
Cataloni szilva, 297, 305, 320, 323, 340 
Catillac körte, 67 
Cavendish banán, 33 
Cecile körte. Lásd Cécile tengernagy körte 
Cécile tengernagy körte, 149, 177, 288, 

294 
Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma 

Pest m., 33, 37, 38, 152, 229 
Cellini alma, 240, 261 
Cerasus vulgaris (meggy), 31 
Champagne-i renet alma, 261, 283, 297, 

305 
Character ranett alma. Lásd Hálózatos renet 

alma 
Charles Baziner körte. Lásd Charli Basiner 

körte 
Charli Basiner körte, 96 
Chasselas csemegeszőlő, 224 
Chaumonteli vadonc körte, 117, 149 
Chin-i jargonelle körte, 297, 305, 337 
Choque cseresznye, 96 
Cibakháza, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

195, 288 
Cigánymeggy, 35 
Citrom, 37 
Citrom körte, 299, 302, 304, 307, 320 

Citrusfélék, 31 
Clairgeau körte. Lásd Clairgeau vajonca körte 
Clairgeau vajonca körte, 67, 111, 117, 121, 

138, 149, 223, 242, 276, 288, 294, 297, 
301 

Clairgeaux körte. Lásd Clairgeau vajonca 
körte 

Clapp kedvence körte, 138, 149 
Clarkes parmen alma, 241, 242 
Claude Bidaut kajszibarack, 208, 223, 224 
Claudius borsdorfja alma. Lásd Cludius 

masánczkija alma 
Clergeau körte. Lásd Clairgeau vajonca körte 
Cludius borz durfit alma. Lásd Cludius 

masánczkija alma 
Cludius masánczkija alma, 297, 306, 321 
Coburgi korai fekete cseresznye, 149, 212, 

225 
Cochet páros szilva. Lásd Cochet szilva 
Cochet szilva, 261, 283, 295, 305, 320, 323, 

342 
Cochetpére. Lásd Cochet szilva 
Coë aranycsepp szilvája, 149, 342 
Colabasse Tugard körte. Lásd Tougard 

kobakja körte 
Colmár Aremberg körte. Lásd Arenberg 

kolmár körte 
Colmar Arenberg. Lásd Arenberg kolmár 

körte 
Colmár Du Mortier körte. Lásd Dumortier 

kolmárja körte 
Colmár Manna körte. Lásd Manna Kolmár 

körte 
Colmar Nélis körte. Lásd Nélis téli körtéje 
Colmár Précils körte. Lásd Nemes kolmár 

körte 
Colmár Preuls körte. Lásd Nemes kolmár 

körte 
Colmár téli vajonca. Lásd Kolmár vajonc 

körte 
Coloma körtekirálynője, 287 
Colomer köstliche körte. Lásd Coloma 

körtekirálynője 
Comperette körte. Lásd Ananász körte 
Congressus emléke körte, 51, 53, 73, 75, 

76, 79, 83, 117, 149, 166, 212, 216, 235, 
238, 239, 240, 241, 248, 288, 293, 294, 
342 

Coulon renet alma, 187, 283 
Courtray-i ananászkörte, 117, 149, 267 
Cross körte, 297, 305 
Curé körte, 297, 324, Lásd Pap körte 
Czettler Jenő (1879–1953) 

agrárközgazdász, egyetemi tanár, 349 

Cs 

Csabacsűd, Békés vm., 263, 309 
Csanád megye, 217 
Csanád megyei Gazdasági Egyesület, 

215, 217 
Csanády család, 142 
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Csanády Sámuel, Kereki földbirtokos, 18. 
század, 142 

Csanády Sándor, nagykereki (1814–1892, 
megyebiztos, főszolgabíró, 
országgyűlési képviselő, 142 

Császárkörte, 223, 251, 287, 288, 290, 293, 
294, 316 

Császárkörte valódi, 117, 149 
Csávolszky Lajos (1838–1909) újságíró, 

politikus, országgyűlési képviselő, 87, 
117, 125, 151, 293, 350 

Csengele, Csongrád vm., 12 
Csepleszmeggy, 33 
Csepregi Pál (1924–2002), szőlész, borász, 

egyetemi tanár, 111, 349 
Cseresznye, 37 
Cseresznyeszilva, 31, 35, 37 
Csernátony Lajos (1823–1901) 

függetlenségi párti politikus, 
lapszerkesztő, 87 

Csesztve, Nógrád vm., 27 
Csíkos Angoulème-i hercegnő körte, 96, 

200, 201, 276 
Csíkos Armin körte, 85, 117, 149, 212, 216, 

240, 288, 293, 294 
Csíkos Beaufin alma, 261 
Csíkos császárkörte, 261 
Csíkos Magdolna körte, 267 
Csíkos muscat ranet alma. Lásd Muskotály 

renet alma  
Csíkos őszi Calvill alma. Lásd Őszi csíkos 

kálvil alma 
Csíkos Vilmos körte, 146, 294 
Csikóseggű alma, 56, 61 
Csillagos piros renet alma, 212 
Csizmadia Andor (1910–1985) 

jogtörténész, egyetemi tanár, 349 
Csókás József (1824–1905) gyümölcsész, 

152, 352 
Csoma Zsigmond, (1952–) okl. 

kertészmérnök, történész-néprajzos, 
muzeológus, agrártörténész, egyetemi 
tanár, MTA doktora, 37, 42, 349, 364 

Csorba Csaba (1946–) muzeológus, 
történész, levéltárigazgató, egyetemi 
docens, 142, 349 

Csúcsos leánycsecsű alma. Lásd Leánycsecsű 
alma 

Csukássi [Csukássy] József (1841–1891) 
publicista, hírlapszerkesztő, 
műfordító., 348 

D 

D. Nagy András (1931–2012) 
gépészmérnök, szaktanár, 
helytörténész, az Erkel Ferenc 
Társaság alapító titkára, 96, 349, 353 

Damascusi fehér szőlő, 66 
Dániel Lőrinc (P. Dániel), gógánváraljai 

földbirtokos, 273 
Dániel szilva, 41 

Dankó Imre (1922–2008), néprajzkutató, 
múzeumigazgató, c. egyetemi tanár, 
350, 355 

Danzigi bordás alma, 168, 172, 187, 224 
Darányi Ignác (1849–1927) politikus, 

földművelési miniszter, 23 
Darmstadti bergamot körte, 41, 297, 305, 

339 
Daru alma, 56, 67, 108, 109, 111, 113, 114, 

116, 118, 122, 130, 135, 137, 138, 140, 
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 
159, 169, 171, 175, 176, 179, 182, 183, 
184, 185, 187, 192, 193, 195, 196, 198, 
201, 203, 206, 207, 208, 209, 219, 223, 
229, 239, 244, 246, 247, 248, 251, 258, 
260, 261, 264, 266, 267, 268, 270, 274, 
275, 279, 287, 288, 292, 293, 296, 298, 
299, 300, 301, 304, 305, 307, 309, 310, 
313, 316, 317, 318, 321, 332, 333, 342 

Davy körte. Lásd Erdei vajonc körte 
De Jonghe vadonca körte, 333 
Deák Ferenc (1803–1876) politikus, 91, 

125, 157, 161, 163, 190, 263, 313 
Debrecen, Hajdú vm., ma Hajdú-Bihar 

m., 13, 67, 92, 121, 218, 241, 257, 310, 
313, 363 

Debrecen, Klauzál kert, 121 
Debreceni Esperes körte, 121 
Debreceni Kertészeti Egylet, 73, 96, 116, 

121, 143, 241, 310 
Debreceni Kertésziskola, 79 
Debreceni Református Kollégium, 69, 

197, 202 
Debreczeni Endre (1848 – 1887) jogász, 

szolgabíró, Dörgő Dániel féltestvére, 
24, 55, 111 

Debreczeni Endre, ifjabb (1870–?), 
földbirtokos, gazda, 24 

Debreczeni Sári András (1796–1867), 
gyomai földbirtokos, a levélíró Dörgő 
Dániel mostohaapja, 24 

Debrői uradalom – Aldebrő és Feldebrő, 
Heves vm., 186 

Decs, Tolna m., 29 
De-Jonghe kolmár körte, 239, 244 
Dél-Amerika, 35, 225 
Dél-Európa, 35 
Delices des Cacaudières. Lásd Cacaudière-i 

ízletes körte 
Denniston piros szilva, 261, 283, 297, 305, 

320, 323, 340 
Des Canourges. Lásd Canourgues-i körte 
Desportes Endre körte, 262 
Desportes Mór körte, 269, 297, 305 
Dessau (ma Rosslau része), Németország, 

59, 97 
Deutsche Obstbauzeitung, Gyümölcsészeti 

folyóirat. Stuttgart (1906–1922), 60, 127, 
349 

Déva, ma Deva, Románia, 134 
Dévaványa, Békés vm., 257 
Diel vajonca körte, 117, 149, 223, 288 
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Dilly vajonca körte, 240, 261, 297 
Dinnyefa, 32 
Dió, 32, 33, 37 
Diósgyőr, Borsod vm., ma Miskolc, 37 
Dobsina, Gömör-Kishont vm., ma 

Dobšiná, Szlovákia, 312 
Dojenne Comice körte. Lásd Társulati vajonc 

körte 
Dojenne Gris körte. Lásd Kormos 

császárkörte 
Donissen rothe szilva. Lásd Denniston piros 

szilva 
Doppelter alma, 154 
Doránszkij Franciska. Lásd Doránszky 

Franciska 
Doránszky Franciska (1847–1917), 

Debreczeni Endréné, Dörgő Dániel 
sógornője, 24 

Dorothea Nouvelle körte, 117 
Double Montagne őszibarack, 96 
Douillard Alexandrina körte, 117, 149 
Douse Hawley alma, 73, 152, 154, 267, 270 
Dow, Patricia angol növénygenetikus, 33 
Downing, Andrew Jackson (1815 – 1852) 

amerikai pomológus és kertész, 97 
Downing, Charles (1802–1885) amerikai 

kertész, pomológus, 97, 99 
Downing, Samuel kertész, a newburghi 

(USA) faiskola alapítója, 97 
Downtoni pepin alma, 95, 117, 149, 168, 

187, 212, 240, 276, 288, 309 
Doyenne du Comice. Lásd Társulati esperes 

körte 
Doyenne du Seigneur körte. Lásd 

Császárkörte 
Doyenne gris körte. Lásd Kormos 

császárkörte 
Dózsa György Mezőgazdasági Gépészeti 

Szakközépiskola, Mezőtúr, 11, 24, 28, 
366 

Dömötör László, ügyvéd, gyümölcsészeti 
szakíró, 110, 113, 114, 125, 131, 133, 
141, 162, 163, 165, 168 

Dönissen piros szilvája. Lásd Denniston piros 
szilva 

Dörgő Dániel (1831–1891) földbirtokos, 
pomológus, a levélíró - csaknem 
minden oldalon való előfordulása 
miatt továbbiakban nincs jelölve, 24 

Dörgő Dániel, idősebb (1806–1831), a 
levélíró Dániel apja, 24 

Dörgő Dániel, legifjabb (1870–1927), 
Dörgő Dániel fia, 24 

Dörgő Erzsébet (1874–) Dörgő Dániel 
leánya, Végh Endre (1866–1935) 
felesége, 24, 129 

Dörgő Erzsébet (1928–), Németh Lajosné, 
29, 30 

Dörgő Géza (1860–1865), Dörgő Dániel 
fia, 24 

Dörgő Ilona (1874-1881), Dörgő Dániel 
leánya, 24, 129 

Dörgő Julianna (1842–1895) Dörgő 
Dániel felesége, 24, 26 

Dörgő Julianna (1867–1891) Dörgő 
Dániel leánya, Pap Lajos tanár 
felesége, 24 

Dörgő Mária (1858-), Bodolay Lászlóné, 
Dörgő Dániel leánya, 24, 130, 131, 133, 
145, 174, 194, 202, 203, 213, 228, 230, 
248, 255, 258, 266, 268, 275, 276, 282, 
283, 288, 321, 327, 343 

Dörgő Miklós (1931–1980) gépészmérnök, 
29 

Dörgő Miklósné, Kovács Buna Olimpia 
(1936–), 29 

Dörgő Róza (1865–1908), ifj. Dörgő 
Lajosné, Dörgő Dániel leánya, 24 

Dörgő Tibor (1960–), irodalomtudomány 
kandidátusa, könyvtáros, 29 

Dörgő Zoltán (1862–1863), Dörgő Dániel 
fia, 24 

Drogans sárga ropogós cseresznye, 96 
Duchesse d’Helena di Orleans körte. Lásd 

Duchesse Héléne d'Orleans körte 
Duchesse Hélène d’Orleans körte, 294, 

296, 301 
Duhamel Dumonceau körte. Lásd Duhamel 

vajonca körte 
Duhamel vajonca körte, 297, 305, 317, 

320, 321, 324, 333 
Dumortier kolmárja körte, 333 
Dumortier, Barthélemy Charles Joseph 

(1797–1878) publicista, botanikus, 337 
Dunántúl, 66, 158, 369 
Duna–Tisza-csatorna, 12 
Duquesne pepin alma, 306 

Dzs 

Dzsarmo, régészeti terület a Zagrosz 
hegy lábánál, 31 

E,É 

Earli favorit szilva. Lásd Korai kedvenc szilva 
Early Harvest alma, 96 
Edel Crassán körte. Lásd Nemes Kraszán 

körte 
Édes vadalma, 297, 306, 321 
Egres, 79, 96, 159, 288 
Egri körte, 223, 224, 226, 297 
Egri piros alma. Lásd Egri piros renet alma 
Egri piros renet alma, 168, 224, 226, 231 
Egyetértés, politikai napilap (1874–1913), 69, 

87, 350 
Élise vajonca körte, 297, 305, 317, 320, 333 
Eliz vajoncza körte. Lásd Élise vajonca körte 
Ellenőr – politikai napilap (1869–1882), 87 
Ellenzék, politikai napilap (Kolozsvár, 1880–

1944), 350 
Elton cseresznye, 149, 225 
Entz Ferenc (1805–1877) orvos, szőlész, 

kertész, MTA levelező tagja, 13, 20, 23, 
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40, 58, 59, 65, 100, 171, 196, 201, 211, 
267, 270, 329, 351, 352, 356, 362, 365 

Entz Géza (1842–1919) biológus, 
zoológus, egyetemi tanár, az MTA 
tagja, 58 

Enying, Veszprém vm. ma Fejér m., 73, 
121 

Eperjes, Sáros vm. ma Prešov, Szlovákia, 
163 

Erdei Máté, Bereczki álneve, 15 
Erdei vajonc körte, 111, 113, 117, 149 
Erdélyi Gazda, mezőgazdasági lap, 20, 61, 81, 

82, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 
103, 110, 114, 118, 125, 127, 128, 131, 
133, 134, 136, 141, 146, 152, 178, 190, 
196, 197, 198, 219, 224, 268, 319, 350 

Erdélyi Gazdasági Egyesület, 61, 114, 128 
Erdélyi Gazdasági Egylet. Lásd Erdélyi 

Gazdasági Egyesület 
Erdélyi Múzeum Egyesület, 360 
Erdész Ferencné, kertészmérnök, 

Agrárgazdasági Kutató Intézet, 12, 
350 

Erdmann Gyula (1943–), 
levéltárigazgató, történész, 
alpolgármester, 240, 356 

Erfurt, Németország, 22, 59, 96, 97 
Erményi Magdolna (1934-), Preiningerné 

muzeológus, kertészmérnök, 
agrártörténész, 23, 39, 42, 350, 360 

Erzsébet királyné. Lásd Wittelsbach 
Esperen aranyszilvája, 288, 294, 296, 299, 

301, 309, 318, 342 
Esperen bergamot körte, 79, 82 
Esperen úri körtéje, 287, 290 
Esterházy család, galánthai, grófi és 

hercegi., 37 
Esztergom, Esztergom vm. ma 

Komárom-Esztergom m., 23 
Eugénia meggy, 212, 225 
Európa, 22, 32 
Ezée-i jó körte, 295, 305 

F 

Fabricius Endre (1880–1968) OMGE 
titkára, h. igazgatója, 
növénynemesítő, agrártörténész, 250, 
351 

Fabriczius Endre. Lásd Fabricius Endre 
Faiskola, 18, 19, 22, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 

49, 59, 91, 95, 101, 114, 116, 120, 123, 
131, 141, 143, 181, 188, 189, 191, 193, 
214, 217, 227, 230, 260, 264, 291, 292, 
318, 321, 324, 326, 329, 341, 357, 362, 
363, 364 

Falusi Gazda (1873–1895, kétheti gazdasági 
lap), 111, 249 

Fazekas Károly, gazdász és 
gyümölcsfakereskedő Lekehalmán, 
243, 248, 250 

Fegyvernek, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
177 

Fehér Calvill alma. Lásd Téli fehér kálvil alma 
Fehér cukorkörte, 339 
Fehér császárnő szilva, 261 
Fehér édes szívcseresznye, 96 
Fehér és fekete szagos csemegeszőlők, 

224 
Fehér György (1950–), történész, 

múzeumigazgató, a 
történelemtudomány kandidátusa, 42, 
356 

Fehér húsú kajszibarack, 146 
Fehér királynő szilva, 344 
Fehér korai Magdolna őszibarack, 223 
Fehér nektarin őszibarack, 223 
Feijoa, brazil gyümölcs, 35 
Feistkorn, Hugo kereskedelmi és 

műkertész Meiningenben, 40 
Fejér Ágoston, Vasvári Pál 

Mezőkeresztesen élő testvére, 16 
Fekete ribiszke, 37 
Fekete szagos som szőlő, 66 
Felsődiós, ma Horné Orešany, Szlovákia, 

329 
Felvidék, 369 
Fényes Elek (1807–1876) történeti 

statisztikus, helytörténész, az MTA 
levelező tagja, 66, 330, 351 

Ferdinánd koronaörökös körte, 223 
Ferdinand koronaörökös körte Lásd 

Hardenpont vajonca  körte, 223 
Ferenc József, I. (1830–1916) császár és 

magyar király, 107, 111, 185 
Fertőd (1950-ig Eszterháza), Sopron vm. 

ma Győr-Moson-Sopron m., 37 
Fittinghof renet alma, 297, 306, 321, 324 
Flotow mirabella szilva, 344 
Fodor Árpád (1871–1954) író, gimnáziumi 

tanár, állatvédő, 351 
Fondante Comice körte. Lásd Társulati vajonc 

körte 
Fondante de Bihorel. Lásd Bihoreli vajonc 

körte 
Fondens de Bihorel alma. Lásd Bihoreli renet 

alma 
Forstinger János (–1886), főkertész a 

Zichyek vedrődi uradalmában, az 
Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület választott tagja, 95, 111, 
116, 119, 121, 198, 225, 259 

Földi János (1755–1801) orvos, 
természettudós, nyelvtudós és költő, 
351 

Földmívelési Érdekeink, hetilap 1873 és 1894 
között, 81, 111, 120, 249, 264, 268, 318, 
325, 326, 328, 329, 351 

Földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
minisztérium, 61, 67, 68, 74, 186, 188, 
209, 211, 215, 217, 218, 219, 228, 233, 
236, 243, 249, 263, 270, 272, 274, 318 

Fraas nyári kálvil alma, 288 
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Fragaria ananassa (eper), 31 
Francia kormos renet, 98 
Francia Virgouleuse körte, 239, 244, 287, 

290, 293, 296, 298, 300, 302, 304, 310, 
320, 323, 330 

Franciaország, 20, 21, 31, 32, 38, 40, 337 
Franczia kormosalma. Lásd Francia kormos 

renet 
Franklin Könyvkiadó Társulat, 243 
Fráter Erzsébet (1827–1875) Madách Imre 

író, költő felesége, 27 
Fromm renet alma, 96 
Frontignan csemegeszőlő, 224 
Fultoni szilva, 297, 333 
Fügekaktusz, 35 
Függetlenség, politikai napilap. (1879 – 

1887), 351 
Fülöp Éva Mária (1953–), történész, 

főmuzeológus, főlevéltáros, megyei 
múzeumigazgató, 42, 356 

Fülöpszállás, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 
87 

Für Lajos (1930–2013), történész, 
politikus, MTA doktor, 42, 346, 357, 
360, 361, 365 

Fürjkörte, 224, 228 
Fürstenzelli bergamott körte, 96 
Fűszeres renet alma, 297, 306, 321, 340 
Füzesgyarmat, 257 
Fűzfa alma, 128 

G 

Galgóc, Nyitra vm., ma Hlohovec, 
Szlovákia, 20, 115 

Galgóczy Károly (1923–1916) 
mezőgazdász, közgazdász, 
statisztikus, történész, gazdasági író, 
az MTA tagja, 12, 50, 59, 199, 270, 351 

Gamauf Vilmos (1843–1893) tanár, 
egyesületi titkár, szerkesztő, 114, 118, 
350 

Garami László (1925–), szociológus, 351 
Garibaldi kálvil alma, 215 
Garibaldi szőlő, 215 
Gäsdonki renet alma, 216, 223, 261 
Gaujard vajonca körte, 297, 305 
Gauthier, Remi-Raphaël, kertész 

(Párizs), 40 
Gazdasági Lapok (1849—1880, 1882—1924), 

hetilap, 21, 81, 249, 264, 268, 269, 270, 
291, 318, 325, 326, 328, 352 

Geday Gusztáv (1929–) kertészmérnök, 
könyvtárigazgató, agrártörténész, 59, 
352 

Geist Gáspár (1817–1872) kiscsákói 
földbirtokos, 85, 352 

Genuai zamatos szőlő, 66, 224 
Gergely István (1877–1960), kertész, 

entomológus, 23 

Gessner, Conrad (1516–1565), svájci 
természettudós, bibliográfus, 38, 42, 
352 

Geszt, Bihar vm. ma Békés m., 95, 156 
Gesztelyi Nagy László (1890–1950), 

agrárközgazdász, jogász, 352 
Gesztenye, 37 
Ghyczy Kálmán (1808 – 1888) politikus, 

ügyvéd, miniszter, a képviselőház 
elnöke, 69, 91, 163 

Gida almája, 248 
Giffard vajonca körte, 82, 117, 149, 223, 

224, 226, 227, 228, 248, 267 
Girókuti (Pinczker) Ferenc (1816 – 1895) 

mezőgazdász, közgazdasági író, 13, 
50, 57, 66, 67, 68, 73, 74, 76, 81, 85, 88, 
102, 109, 118, 209, 355 

Glocker Károly (1809–1879) kertész, 73, 
75, 79, 83, 91, 93, 94, 96, 102, 116, 119, 
121, 130, 152, 159, 160, 198, 225, 227, 
238, 241, 259, 267, 268, 276, 303, 307 

Glockler. Lásd Glocker Károly 
Gmunden, Ausztria, 95 
Gobóczy Károly (1825–1899) jogász, 

mezőgazdász, filoxérabiztos, 197, 204, 
209, 210, 215, 218, 222, 226, 236, 245, 
250, 268, 274 

Gógánváralja, Kis-Küküllő vm., ma 
Gogan Varolea, Gogan része, 
Románia, 273 

Gohér szőlő, 224, 289 
Gold Pepping, 154 
Gombás István, dr. (1927–) középiskolai 

tanár, helytörténész, 28, 55, 352 
Gombocz Endre (1882 – 1945) botanikus, 

tudománytörténész, bibliográfus, 13, 
352 

Gondini szilva, 261, 297, 327 
Goubald körte. Lásd Goubault vajonca körte 
Goubault vajonca körte, 294 
Gömöri nyakas szilva, 33 
Göndöcs Benedek (1824–1894) apát-

plébános, országgyűlési képviselő, 27, 
291, 295, 300, 352 

Görlitz, Németország, 182 
Göttingen, Németország, 71, 97 
Gr. Szécséni I. alma. Lásd Széchenyi István 

gróf alma 
Gracieuse Armin körte. Lásd Armin körte 
Gránátalma, 35, 37 
Graz, Ausztria, 75 
Grégoire-Nélis, Xavier de Jodoigne (1802-

1887), pomológus, 40, 292 
Greifswald, Németország, 182 
Grosse tardive meggy. Lásd Kései nagy 

amarella meggy 
Grossulaceae (ribiszkefélék), 33 
Grote (Grosze) Mogul körte. Lásd Német téli 

muskotály körte 
Grumkovi körte. Lásd Grumkowi vajonc 

körte 
Grumkowi vajonc körte, 177, 198, 200 
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Guava, 35 
Gudenus János József (1947–) genealógus, 

110, 353, 358 
Guelton alma, 279, 297 
Guigne Villeneuve cseresznye. Lásd 

Villeneuve halyag cseresznye 
Guisse Mária körte, 200 

Gy 

Gyakorlati Mező Gazda. Lásd Gyakorlati 
Mezőgazda 

Gyakorlati Mezőgazda, a gazdasági 
tanintézetek lapja, 20, 81, 115, 118, 127, 
131, 133, 134, 141, 146, 152, 178, 190, 
198, 224, 227, 302, 304, 326, 353 

Gyála, Torontál vm. ma Đala, Szerbia, 12 
Gyalay Mihály (1914–), jogász, 

szerkesztő, fordító, tanár, levéltáros, 
353 

Gyalui puszta, Jász-Nagykun-Szolnok 
vm. ma Kunszentmárton része, 195, 
257, 289 

Gyergyóditró, ma Ditrău, Románia, 313 
Gyergyószék, 313 
Gyergyószentmiklós, Hargita vm., ma 

Gheorgheni, Románia, 68 
Gyoma, Békés vm., 24, 52, 55, 111, 142, 

185, 195 
Gyorok, Arad vm. ma Ghioroc, Románia, 

254 
Gyömréy Félix, Dévaványa, 257 
Gyöngyös, Heves vm., 186 
Győr, Győr vm., ma Győr-Moson-Sopron 

m., 81, 87, 199 
Győrfi Györgyné, iskolaigazgató, 

helytörténész, 24, 366 
Gyula, Békés vm., 27, 85, 240, 291, 294, 

295, 300 
Gyulai István, aradi könyvkiadó és 

nyomdatulajdonos, 39, 346, 347 
Gyulai Pál (1826–1909) 

irodalomtörténész, költő, író, 
kritikus, a MTA tagja, 14, 16, 353 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, 
21, 353 

Gyümölcskertek királynője őszibarack, 
223 

H 

Halas. Lásd Kiskunhalas 
Halasi csúcsos körte, 112 
Halász Árpád (1858–1904) botanikus, 

makói főgimnáziumi tanár, 90, 353 
Halhólyag szőlő, 265 
Halle, Szász-Anhalt, Németország, 253 
Hálózatos renet alma, 187, 201, 216, 228, 

276, 279 
Hamburgi muskotály szőlő, 66 
Hamon vadonca körte, 297, 305 

Hankó József ny. pénzügyőr őrnagy, 
tanár, történész, sportvadász, 96, 349, 
353 

Hardenpont Colmár körte. Lásd Nemes 
kolmár körte 

Hardenpont ízletes körte, 295, 305 
Hardenpont kései vajonca körte, 255 
Hardenpont téli vajkörte, 49 
Hardenpont téli vajonca körte. Lásd 

Hardenpont kései vajonca körte 
Hardenpont vajonca körte, 223, 295 
Harkányi Frigyes (1826–1919) politikus, 

közgazdász, 186, 202, 208, 215 
Harlan, Jack Rodney (1917–1998) 

növénygenetikus, 35, 44 
Haskell, Gordon angol növénygenetikus 

kutató, 33 
Hatvan, Heves vm., 163 
Hawley alma. Lásd Douse Hawley alma 
Házi berkenye, 37 
Háziszilva, 33 
Heckenast Gusztáv (1811–1878) 

nyomdász, könyvkiadó, 357, 360 
Hedelfingeni Luc cseresznye. Lásd 

Hedelfingeni óriás cseresznye 
Hedelfingeni óriás cseresznye, 98, 123, 

149, 339 
Heiczen (Heinczei, Heinczen) cseresznye. 

Lásd Heintze korai cseresznye 
Heintze korai cseresznye, 138, 149, 212, 

225 
Heiser, Charles Bixler Jr. (1920–2010), 

botanikus, egyetemi tanár, 
akadémikus, 31, 42, 354 

Hellsinger Móricz. Lásd Helsinger Mór 
Helsinger Mór nagybérlő, majd 

nagybirtokos, 195, 257, 288, 290 
Herceg Batthyány rambur alma, 297, 306, 

321 
Herczeg Battyányi fontos alma. Lásd Herceg 

Batthyány rambur alma 
Herman Ottó (1835–1914) 

természettudós, polihisztor, 354 
Hermann Péter (1950–) szerkesztő, kiadó 

igazgató, 12, 347 
Herrnhausi nagy mirabella szilva, 297, 

305, 344 
Herszényi László (1868–), ny. tábornok, 

sárospataki gyümölcsész, szőlő- és 
földbirtokos, szakíró, 354 

Herzberg am Harz, Németország, 22, 71, 
97 

Hess, Wilhelm (1841–1918) zoológus, 
botanikus, 71, 97, 354 

Hét egy falat körte, 146, Lásd Kis szegfűkörte 
Heves megyei Gazdasági Egyesület, 217 
Hidvégi Lajos (1909–1994) tanár, 

helytörténész, 42, 354 
Hierogliph ranet alma. Lásd Hálózatos renet 

alma  
Hohenheimi Gazdasági Akadémia, 59 



TÁRGYMUTATÓ 
 

384 
 

Hoitsy Pál (1850–1927) hírlapíró, 
csillagász, szemészorvos, politikus, 
367 

Hollandi hercegnő (cseresznye) – Lásd Nagy 
hercegnő cseresznye, 223 

Hollandia, 35, 214, 337 
Holt-Körös, 25 
Homonna, Zemplén vm., ma Humenné, 

Szlovákia, 263 
Horn János (1881–1958) 

gyümölcstermesztő, főiskolai tanár, 
23, 361, 362 

Horthy István (1830–1904), földbirtokos, 
Kenderes, 257 

Hortolès tanár körte, 96 
Horváth Mihály (1809–1878) történetíró, 

r.k. pap, 163 
Hosszú szárú Daru alma, 310 
Hoyerswerdai zöld körte, 283 
Hrotkó Károly (1952–), kertészmérnök, 

egyetemi tanár, 349 
Hubbardstone-i páratlan alma, 297, 306, 

321 
Hummel csendőrszázados, 16 
Hunkár Antal (1783–1862) 

reformpolitikus, 163 
Húsos som, 37 
Huszti József. Lásd Huszty József, kertész 
Huszty József, Békés város veterán 

kertésze, 96, 112, 114, 116, 143 
Hutÿra Ferenc, szepeshelyi (1860–1934) 

állatorvos, 23 
Hyères, Franciaország, 182 

I,Í 

Illéssy [Illésy] János (1861–1905) 
történész, levéltáros, 
irodalomtörténész, 356 

Illustrirte Monatshefte, pomológiai szaklap 
(1865-1874), 59, 127, 140, 354, 362 

Ivánka, Borsod vm. ma Borsodivánka, 
Borsod-Abaúj-Zemplén m., 197 

Izambert szürke őszi vajonc körte, 139, 
223 

J 

J. H. Hale őszibarack, 32 
Jaboulay ropogós cseresznye, 152, 159, 

165, 283, 333, 335, 339 
Jahn, Franz (1806–1867) orvos, 

gyógyszerész, pomológus, 40 
Jefferson szilva, 288, 293, 301, 303, 309, 

342 
Jeinsen, Németország, 71 
Jéna, Thüringia, Németország, 253 
Jodoigne diadala körte, 67, 117, 135, 136, 

149, 293 
Jodoigne, Belgium, 21, 40, 135, 136, 187, 

292, 293 

Jodoigne-i bergamot körte, 135, 136, 187, 
261 

Jodoigne-i korai körte, 177 
Jókai Mór (1825–1904) író, 14, 39, 40, 42, 

56, 123, 354, 355, 367 
Jolsvatapolca, Gömör és Kishont vm. ma 

Gemerské Teplice, Szlovákia, 13 
Jonatán alma. Lásd Jonathan alma 
Jonathan alma, 32, 250 
Juintinye körte. Lásd Quintinye körte 
Júliusi esperes körte, 117, 121, 149, 212, 

228, 230, 267, 316 
Júliusi színes körte, 227, 228, 230, 262, 267 
Jurenák Sándor (1820 k.–1901) újkúti 

(Törökszentmiklós) birtokos, 160, 164, 
167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 186, 
187, 190, 193, 195, 201, 204, 205, 208, 
212, 217, 219, 222, 224, 228, 231, 232, 
234, 235, 236, 240, 251, 268, 276, 316 

Justh Gyula (1850–1917), politikus, 
országgyűlési képviselő, a 
Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt 
elnöke, 365 

Justh József, neczpáli (1809–1875) 
országgyűlési képviselő, 190 

Justh Stefánia (1835–1908), rétháti Kövér 
Gáborné, operaénekes, 109, 190 

Juszt. Lásd Justh József, neczpáli 
Juta, Somogy vm., 13, 66 

K 

Kabdebó Róza, Vertán Endre (1813–1879) 
felesége, 69 

Kacziány Nándor (1822 – 1908) 
törvényszéki bíró s egyben 
gyümölcsész, 96 

Kajszibarack, 96, 130, 266 
Kajszin baraczk. Lásd Kajszibarack 
Kállay Tamásné Müller Erzsébet, 

kertészmérnök, mg-i tudományok 
kandidátusa, 349 

Kálmán körte, 56, 85, 105, 112, 130, 201, 
212, 223, 237, 239, 267, 327, Lásd még 
Nyári Kálmán körte 

Kálvil alma, 215 
Kapitány Ágnes (1953–), szociológus, 

kulturális antropológus, 349 
Kápolnásnyék, Fejér vm., 67 
Karacs Teréz (1808–1892) pedagógus, író, 

363 
Karácsonyi János (1858–1929) történész, 

nagyváradi kanonok, 161, 355 
Karika alma, 117, Lásd még Kurta szárú 

karika alma 
Karlsbad, Karlovy Vary, Csehország, 163 
Karmeliták renetje, 171 
Károli [Károlyi] Gáspár (1529–1591) 

református lelkész, esperes, 
bibliafordító, 365 
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Károlyi Alajos, gróf (1825–1889), 
diplomata, koppenhágai, majd berlini 
és londoni nagykövet, 185 

Károlyi György gróf (1802–1877) főispán, 
politikus, mecénás, MTA tagja, 56, 
186, 249 

Kárpát-medence, 31 
Kárpátok, 17 
Katona Zsigmond (1828–1902) 

gyógyszerész, pomológus, 13 
Kaukázus, 34 
Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

ma Bács-Kiskun m., 13, 67, 123, 137, 
143, 152, 195, 224, 267, 352 

Kecskeméti pogácsa alma, 114 
Kecskeméti Református Főiskola, 123 
Kecskeméti téli pogácsa alma, 114 
Kecskemét-vidéki Gazdasági Egylet, 324, 

333 
Kelemen Ferenc (1890–1973) tanár, 

tanfelügyelő, polgári iskolai igazgató, 
13, 20, 42, 355 

Kemény G. Gábor (1915–1981) történész, 
irodalomtörténész, könyvtáros, 355 

Kenderes, Külső-Szolnok vm. ma Jász-
Nagykun-Szolnok m., 257 

Kenessey Kálmán kenesei (1822–1913) 
növénynemesítő, miniszteri tanácsos, 
megyei alispán, 67, 71, 73, 75, 77, 188, 
191, 192, 202, 208, 209, 214, 215, 217, 
219, 234, 235, 236, 238, 239, 243, 250, 
256 

Kentelke, Szolnok-Doboka vm., ma 
Chintelnic, Románia, 299 

Kenyeres Ágnes, Kenyeresné Bolgár 
Ágnes (1911–2012) lexikográfus, 
filológus, 358 

Kenyérfa, 119 
Kerék Károly, idősebb - Kisújszállás, 257 
Kerekes Lajos, dr. M. kir. Növényvédelmi 

Iroda, FM. Növényegészségügyi 
Szolgálat, kísérletügyi fővegyész, 
szerkesztő, 361, 362 

Kertész Gazda. Lásd Kertészgazda 
Kertész Róbert (1964–), régész, történész, 

muzeológus, 365 
Kertészeti Füzetek, (1854–1859) és (1878–

1880) folyóirat, 58, 95, 270, 316, 318, 
328, 329, 356 

Kertészgazda, hetilap 1865 és 1873 között, 
20, 24, 50, 52, 53, 54, 57, 64, 68, 70, 72, 
73, 74, 76, 77, 81, 82, 89, 102, 120, 127, 
352, 355 

Kerti Gazdaság (M. Kertészeti Társulat 
Közlönye, 1857–1863), 50, 73, 96, 120 

Kerületi Kataszteri Bizottság, 25, 198 
Kései nagy amarella meggy, 152, 159, 165 
Kesselyák Rita (1974–), grafikusművész, 

346 
Keszőhidegkút, Tolna vm., 253 

Keszthely, Zala vm., 21, 37, 42, 81, 115, 
118, 131, 178, 179, 191, 199, 229, 243, 
248, 349, 356 

Keszthelyi gazdasági Tanintézet, 40, 81, 
115, 116, 120, 176, 178, 179, 188, 191, 
199, 230, 243, 250 

Kétegyháza, Békés vm., 62, 100, 228, 231, 
232, 240, 254, 255, 296 

Kétpó, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 69, 
87, 96, 100, 110, 124, 167, 187 

Keveron bergamot körte, 79, 117, 149, 297 
Keveron páratlan bergamotte körte. Lásd 

Keveron bergamot körte 
Kevi alma. Lásd Kewi ízletes alma 
Kewi ízletes alma, 187, 212, 276, 288, 293 
KG. Lásd Kertészgazda hetilap 
Kiállítás, 25, 56, 66 
Kiállítás (Bécs – 1873, világ-), 98, 99, 100, 

107, 109, 117, 125, 137, 143, 168, 182, 
183, 267 

Kiállítás (Békéscsaba), 169 
Kiállítás (Déva), 135, 136 
Kiállítás (Kolozsvár), 152 
Kiállítás (Párizs – 1878, világ-), 281 
Kiállítás (Pest – 1871), 57, 63, 64, 65, 66, 

67, 70, 208, 214, 299 
Kiállítás (Philadelphia – 1876, világ-), 171 
Kiállítás (Torda), 136 
Kiállítás (Törökszentmiklós), 167, 168, 

169, 171, 174, 177, 186, 194, 239, 251, 
267, 373 

Királyi kurtaszárú alma, 223 
Kirke rambourja alma, 171 
Kirke szilvája, 149, 212, 223, 293, 342 
Kis Margit körte, 297 
Kis örsi szépség cseresznye, 96 
Kis piros pettyes alma, 309, 310 
Kis piros szeplős alma, 298 
Kis szegfűkörte, 146, 227, 267 
Kiskunhalas (Jászkun kerület, Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm. ma Bács-Kiskun m.), 
143, 266 

Kiss János, dr. ELTE Élettani és 
Neurobiológiai Tanszék, adjunktus, 
46, 356, 360 

Kistétény, Pest-Pilis-Solt–Kiskun vm., ma 
Budapest része, 269 

Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
257, 259 

Kivi, 32, 37 
Klauzál kertből származó körte, 78 
Klosterneuburg, ma Bécs, Ausztria, 182 
Kmoskó Sándor, berniczei (1875?–1944), 

gazdasági tanácsos, szakíró, 
pomológus, volt erdélyi földbirtokos, 
gyümölcstermelő (Vácgombás, 
Esztergom), 356 

Knigh körte. Lásd Knight fejedelmi körte 
Knight fejedelmi körte, 200, 204, 342 
Koburgi fekete (Kóburgi) cseresznye. Lásd 

Coburgi korai fekete cseresznye 
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Kochné Klopfer Erzsébet (kb. 1903–1976) 
grafikus, plakáttervező, 361, 362 

Kócsi Károly (1829 – 1871) gimnáziumi 
tanár, 95 

Kókuszpálma, 37 
Kolmár vajonc körte, 223 
Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Kolozs 

megye, Románia, 12, 13, 41, 61, 89, 95, 
128, 152, 257, 263, 350, 359 

Kolozsvári Kertészeti Egylet, 96 
Kolumbusz Kristóf (1451-1506), utazó, 

tengerésztiszt, az amerikai kontinens 
felfedezője 1492-ben, 35 

Komárom, Komárom vm. ma Komárom-
Esztergom m., 20, 91, 92 

Komáromi duránci őszibarack, 223 
Koninck téli vajonca körte, 149, 239, 241, 

244 
Koninck vajonca körte, 121, 212, 216, 240 
Kopercser körte. Lásd Kopertscher körte 
Kopertscher körte, 130, 132, 135 
Korai bergamot körte, 297, 305 
Korai fekete spanyolmeggy, 224 
Korai Hortensia meggy, 223, 225, 280 
Korai kedvenc szilva, 261, 297, 305, 320, 

323 
Korai nemes szilva, 320, 323 
Korai sárga körte, 262, 267 
Korai termékeny szilva, 340 
Kormos császárkörte, 117, 261, 264, 295, 

305 
Kormos Daru alma, 304, 310 
Kormos Ödön, földbirtokos, uradalmi 

intéző, a Külső-Szolnok megyei 
Gazdasági Egyesület 
választmányának alelnöke, 228, 232 

Kórodai renet alma, 172 
Kosáry Domokos (1913–2007), történész, 

egyetemi tanár, MTA elnöke, 357, 358 
Kossuth Lajos (1802 – 1894), államférfi, 

kormányzó-elnök (1849), 14, 55, 87, 91, 
92, 158, 256, 323, 324, 327 

Kossuth vajonca körte, 297, 320, 323 
Kostoff, Dontcho (Kosztov, Doncso 

Sztojanov, 1897-1949) bolgár 
biogenetikus, 33 

Kovács József (1807–1888) református 
lelkész, gyümölcsnemesítő, 20, 40, 59, 
66, 70, 73, 79, 81, 82, 85, 89, 96, 107, 
121, 172, 208, 241, 308, 357 

Kováts József (1807–1888) református lelkész, 
pomológus. Lásd Kovács József (1807–
1888) 

Kozma Pál (1920–2004) kertészmérnök, 
ampelológus, 357 

Kökény, 33 
Körös folyó, 77, 98, 115, 138, 142, 207, 213, 

214, 237, 275, 282, 327 
Körösi hólyag meggy, 224 
Köröstarcsa, Békés vm., 257 
Körte, 31, 33, 37 
Körtegalagonya, 245 

Köszméte, 37 
Kővárhosszúfalu, Szatmár vm. ma 

Satulung, Románia, 14 
Kövér Gábor, rétháti (1836–1888), 

földbirtokos, országgyűlési képviselő, 
109, 132, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 
186, 187, 190, 195, 234, 236, 268 

Kövér Károly szolnoki országgyűlési 
képviselő, 233, 234 

Közép-Ázsia, 34 
Közgazdasági Közlöny, 249 
Köztelek, az OMGE hivatalos közlönye, 

1891–1944, 346, 351 
Köztelek, az OMGE székhelye, 56, 63, 137 
Kranichapfel. Lásd Papagei Apfel 
Kraszán körte, 82 
Krasszán körte. Lásd Kraszán körte (Bereczki 

írásmódjával) 
Krűge halyagcseresznyéje. Lásd Krüger 

halyag cseresznye 
Krüger halyag cseresznye, 165 
Kun Mária (1808–1878), a levélíró Dörgő 

Dániel anyja, 24, 111 
Kunágota, Csanád vm. ma Békés m., 13, 

17, 18, 20, 22, 39, 43, 364, 371 
Kunay Imre, mezőtúri ügyvéd, 

lapszerkesztő, 359 
Kuncze Imre (1834–1911) jegyző, 

gazdasági egyesületi titkár, 
Törökszentmiklós díszpolgára, 233 

Kupainé Tar Katalin, tájgazdálkodási 
mérnök, helytörténész, 357 

Kurta szárú karika alma, 146, Lásd még 
Karika alma 

Kurtány = Kurtánypuszta, Nógrád vm., 
125 

Kurucz György (1959–), történész, 
tanszékvezető, egyetemi docens, a 
történelemtudomány kandidátusa, 42, 
250, 356, 357 

Külső-Szolnok megyei Gazdasági 
Egyesület, 160, 222, 228, 232, 233 

Kürtös, Arad vm., ma Curtici, Románia, 
17 

L 

Lakszakállas, Komárom vm. ma Sokolce, 
Szlovákia, 20, 59 

Langeac emléke körte, 241, 287 
Lauer húsvéti körte, 223 
Lauerman cseresznye. Lásd 

Laürmannskirsche 
Laürmannskirsche, 96 
Lawrence ringló, 344 
Leánycsecsű alma, 56, 116, 143, 267, 270 
Lebel Jakab alma, 240, 261, 283, 295, 305 
Leclerc Amália körte, 136, 149, 276, 288, 

294 
Legjobb magyar kajszibarack, 223 
Legszebb téli körte, 67 
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Lehóczky (Lehotkai) József (1829–1899) 
plébános, író, 257 

Leibitzer János (1763–1817) gyümölcsész, 
12 

Leipzig, Németország, 182 
Lelkes György (1948–) villamosmérnök, 

helynévkutató, névszótár 
szerkesztője, 358 

Leövey Klára (1821–1897) pedagógus, író, 
újságíró, 363 

Lepine szilva, 297, 305 
Leroy, André (1801-1875) francia 

pomológus, 21, 40, 103 
Leszler József (1914–2004), 

műsorszerkesztő, nótaszerző, posta-
főfelügyelő, szövegíró, 357 

Léva, Bars vm. ma Levice, Szlovákia, 12, 
199 

Liegel téli vajonca körte, 132, 137, 139, 
223, 244, 245, 248, 251, 267, 276, 279, 
287, 288, 293, 294, 316 

Lindley-i őszibarack, 96, 223 
Lippai [Lippay] János (1606–1666) 

jezsuita szerzetes, kertész, pomológus, 
59 

Loosdorf, Ausztria, 15 
Lószemű szilva, 130 
Lótuszfa, 33 
Lovenjoul-i ízletes körte, 297, 305 
Lőcse, Szepes vm. ma Levoča, Szlovákia, 

12 
Lőkösháza, Békés vm., 232 
Lőschinger Hedvig, Zigányné (1870–?) 

festőművész, 47, 49 
Lővei Klára. Lásd Leövey Klára 
Lőweni szép szilva, 261 
Lucas, Eduard (1816–1882) német 

pomológus, 22, 40, 59, 71, 82, 97, 102, 
135, 139, 140, 141, 143, 144, 147, 323, 
357 

Luise Brutte szilva. Lásd Barna Lujza szilva 
Lukácsy Sándor (1815 – 1880) kertész, 

pomológus, író, 20, 40, 50, 51, 53, 55, 
56, 57, 59, 62, 63, 67, 73, 74, 76, 96, 98, 
107, 109, 111, 121, 143, 152, 154, 208, 
209, 224, 239, 241, 244, 294, 346, 357 

Lüneburg, Németország, 71 
Lüttichi rambour alma, 171 

Ly 

Lyon, Franciaország, 21 

M 

M. kir. Természettudományi Társulat, 22, 
43, 362 

Madách Aladár (1848–1908) író, költő, 
műkritikus, 27 

Madách Imre (1823–1864) író, költő, 
politikus, 27 

Madame Adelaïde Réves körte. Lásd Adelajda 
körte 

Madame Elisa körte, 245, 248, 250 
Madame Eliza körte. Lásd Madame Elisa 

körte 
Madame Treyve körte. Lásd Treyve-né körtéje 
Madame Verté körte. Lásd Verté-né körtéje 
Máday Izidor (1839–1925), miniszteri 

tanácsos, közgazdasági író, 111, 249, 
250, 264, 318, 326, 328, 351, 357 

Madeleine à très gros fruit őszibarack, 96 
Magyar Gazda, havilap 1873–1876, 120, 249 
Magyar Kertészeti Társulat, 50 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 

csaknem minden oldalon való 
előfordulása miatt továbbiakban nincs 
jelölve, 29 

Magyar Országos Gazdasági Egyesület 
(OMGE), 65, 208, 209, 212, 216, 222 

Magyar rozmarin alma, 171, 223, 267, 270, 
329 

Magyarádi bor, 303, 311 
Magyaráti bor. Lásd Magyarádi bor 
Magyarország, 38 
Magyaróvár, Moson vm. ma 

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-
Sopron m., 20, 66, 115, 199, 302 

Magyaróvári Gazdasági Tanintézet (1874-
től akadémia), 66, 115, 178, 199, 249, 
328 

Mainzi korai szilva, 261 
Makay [Imre], (1822–1882) tiszainokai 

birtokos, 288, 290 
Makó, Csanád vm., ma Csongrád m., 20, 

42, 111, 346, 353, 355 
Málna, 33, 37 
Málnay [Málnai] Ignác, dr. (1811 – 1884) 

orvosdoktor és földbirtokos, 59, 65, 
66, 67, 73, 79, 85, 104, 121, 159, 160, 
241, 294, 320 

Malus domestica(nemesalma), 31 
Mandarin, 37 
Mandula, 32, 33, 37 
Mándy György (1913–1976) 

agrobotanikus, ökológus, egyetemi 
tanár, 32, 42, 359 

Mangifera indica (indiai mangó), 33 
Mangó, 33, 37 
Manna Kolmár körte, 223 
Marc Ferenc (1813–1900) pomológus, 13 
Marechal de Cour körte. Lásd Udvari 

tanácsos körte 
Mária Lujza körte, 200 
Mária Terézia magyar királynő (1717–

1780), 66, 111, 185 
Mária-Krisztina királyi hercegnő (1742–

1798), 66 
Marianna hercegnő körte, 137, 139 
Marienbad (Mariánské Lázně, Cs.), 222 
Marienhöhe cseresznye. Lásd Marienhöhe 

szépe cseresznye 
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Marienhöhe szépe cseresznye, 122, 123, 
138, 149, 152, 159, 212, 225 

Markó László (1951–) lexikonszerkesztő, 
366 

Maroskisfalud, Maros vm., ma 
Náznánfalva, Nazna, Románia, 17 

Marschal de Cour körte. Lásd Udvari 
tanácsos körte 

Marschalek Cour körte. Lásd Udvari tanácsos 
körte 

Martfű, Heves–Külső-Szolnok vm. ma 
Jász-Nagykun-Szolnok m., 233, 234 

Mas császárszilva, 261, 341, 342, 344 
Mas elnök körte, 297, 305 
Mas, Simon Alphonse (1817–1875) 

francia pomológus, 21 
Masánczki alma, 107, 116, 119, 137, 201, 

223 
Masánszki alma. Lásd Masánczki alma 
Mas-i körte, 295 
Mathiász János (1838–1921) neves 

borász–szőlész, 352 
Matlekovits Sándor (1842–1925) 

közgazdász, 19 
Mauthner Ödön (1848–1934) kertész, 

vetőmagtermesztő- és kereskedő, 59, 
328, 356 

Mázas császárkörte. Lásd Kormos 
császárkörte 

Mázas Esperes körte. Lásd Esperen bergamot 
körte 

Medaille d’Or körte. Lásd Silvester körte 
Meggy, 31, 33, 37 
Mérode esperese körte, 295, 305, 339 
Mészáros Lajos (1824 – 1890) mezőtúri 

földbirtokos és bérlő, 167, 187, 252, 
254 

Metz (Franciaország), 22, 101, 102, 165, 
346, 348, 350, Lásd még Plantière-lès-
Metz 

Mézes fehér csemegeszőlő, 224 
Mezőhegyes, Csanád vm. ma Békés m., 

214 
Mezőhegyesi méntelep, 213, 214 
Mezőkeresztes, Bihar vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 16, 257 
Mezőkomárom, Veszprém vm. ma Fejér 

m., 58 
Mező-Kovácsháza. Lásd Mezőkovácsháza 
Mezőkovácsháza, Csanád vm., ma Békés 

m. csaknem minden oldalon való 
előfordulása miatt továbbiakban nincs 
jelölve, 214 

Mezőörs, Győr vm. ma Győr-Moson-
Sopron m., 123 

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 
csaknem minden oldalon való 
előfordulása miatt továbbiakban nincs 
jelölve, 24 

Mezőtúri Kaszinó, 25, 55, 115, 137, 146, 
151, 168, 187, 194, 198, 224, 238, 258, 
266, 294, 315, 326 

Mezőtúri Közbirtokossági Társulat, 25 
Mezőtúri Olvasó Egylet, 25, 56, 62, 63, 74 
Mezőtúri Takarékpénztár, 25 
Mezőtúri Vadásztársaság, 25, 115, 138, 

151, 251, 252, 315 
Mezőtúr–Újváros, 25 
Mikó Imre gróf (1805–1876), államférfi, 

művelődés- és gazdaságpolitikus, 
történész, 95 

Mikszáth Kálmán (1847–1910), író, 
újságíró, szerkesztő, 367 

Millet csörgője alma, 297, 306, 321, 324 
Millet vajonca körte, 245, 261 
Mirabolán szilva, 212 
Miskolc, Borsod vm. ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 12, 125, 202 
Miskolczy Mihály dr. (1819 – 1886), 

orvos, szőlész, borász, iskolaigazgató, 
236 

Mocsáry Lajos (1826–1916) politikus, 
125, 126, 355, 357, 366 

Modor, Pozsony vm. ma Modra, 
Szlovákia, 96 

Mogyoró, 31 
Mohácsy Mátyás [Mahács] (1881–1970), 

kertészmérnök, egyetemi tanár, rektor, 
23, 346 

Molnár István, rudinai (1851–1920) 
kertész, szakíró, 13, 23, 47, 49, 358, 359 

Monatsschrift für Pomologie und praktischen 
Obstbau, folyóirat, 22 

Mons, Jean-Baptiste van. Lásd Van Mons, 
Jean-Baptiste 

Monstrueus de Bavay meggy. Lásd Korai 
Hortensia meggy 

Móricz Zsigmond (1879–1942) író, 24, 359 
Morny herceg körte, 200, 333 
Morócz István (1816 – 1881) 

mezőgazdasági író, orvos, 249, 269, 
318, 326, 351, 352 

Morus nigra (fekete eperfa), 33 
Motte vadonca körte, 200, 204, 276, 279 
Multhaupt renet alma, 261 
Muraközy Tamás (1919–1979), 

agrármérnök, lexikonszerkesztő, 356 
Muscis renet alma. Lásd Muskotály renet 

alma 
Muskotáj szilva. Lásd Besztercei muskotály 

szilva 
Muskotály Beszterczei szilva. Lásd Besztercei 

muskotály szilva 
Muskotály meggy, 159 
Muskotály renet alma, 172, 276 
Müchenbergi nagy cseresznye, 122, 127, 

138, 149, 152, 159, 283, 284 
Mückebergi cseresznye. Lásd Müchenbergi 

nagy cseresznye 
München, Németország, 59, 97 
Myrobalán (cseresznyeszilva), 33 
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N 

Nagy ’Sigmond ref. lelkész. Lásd Nagy 
Zsigmond, bánfalvi ref. lelkész 

Nagy angol szilva, 223 
Nagy Ferenc, ürögdi (1804 – 1876), 

református főiskolai tanár, kertész, 
borász, 13, 128, 320, 324 

Nagy Gobet meggy, 84, 95, 117, 121, 147 
Nagy hercegnő cseresznye, 223 
Nagy Jobet meggy. Lásd Nagy Gobet meggy 
Nagy József, mezőeörsi (1824-1904) 

földbirtokos, ügyvéd, 123, 225 
Nagy Miklós (1840–1907) újságíró, 

lapszerkesztő, 367 
Nagy Siga ref. lelkész. Lásd Nagy Zsigmond, 

bánfalvi ref. lelkész 
Nagy Sóvári alma, 112 
Nagy vajonca körte, 208, 297, 305, 320, 

324 
Nagy zöld ringló szilva. Lásd Zöld ringló 

szilva, 223 
Nagy Zsiga ref. lelkész. Lásd Nagy 

Zsigmond, bánfalvi ref. lelkész 
Nagy Zsigmond, vecsei (?–1895), bánfalvi 

ref. lelkész, 120, 125, 130, 141, 160, 161, 
165, 168 

Nagykereki, Bihar vm. ma Hajdú-Bihar 
m., 142, 349 

Nagykunság, 142 
Nagylévárd, ma Veľké Leváre, Szlovákia, 

330 
Nagyszecse, Bars vm. ma Alsószecse, 

Dolná Seč , Szlovákia, 20, 204 
Nagyszombat, Pozsony vm., ma Trnava, 

Szlovákia, 330 
Nagy-Tóth Ferenc (1929–), botanikus, 

algológus, egyetemi tanár, MTA külső 
tagja, 359, 360 

Nagyvárad, Bihar vm. ma Oradea, 
Románia, 15, 27, 68, 95, 197, 204, 210, 
236, 257, 291 

Nancy, Franciaország, 102, 103 
Nancy-i kajszibarack, 223 
Napóleon körte, 316 
Napóleon vajonca körte, 149, 223, 288, 

294 
Nápolyi király ajándéka körte, 67 
Naquette - Korai bergamot körte, 297, 305 
Naquette körte. Lásd Korai bergamot körte 
Narancs, 32, 37 
Náray Imre, nárai (1818 – 1882) ügyvéd, 

homeopata orvos, 256, 258, 296, 299, 
300, 302, 303, 306, 308, 309, 311, 315, 
317, 319 

Narbonne őszibarack, 96 
Naspolya, 33, 37 
Neckar folyó, 139 
Nectarin blanche őszibarack, 96 

Negre D’ore alma. Lásd Negre d'or alma 
Negre d’or alma, 194 

Negre Doré alma. Lásd Negre d'or alma 
Nektarin (kopaszbarack), 32 
Nelguin alma, 154, Lásd Breda renet alma 
Nelis Boriska körte. Lásd Nélis Borka körte 
Nélis Borka körte, 295, 297, 306 
Nélis téli körtéje, 82 
Nemes Crassan körte. Lásd Nemes Kraszán 

körte 
Nemes kolmár körte, 200, 223, 267, 288, 

294, 298, 316, 326 
Nemes Kraszán körte, 116, 119, 121, 149, 

297 
Nemes Krasszán körte. Lásd Nemes Kraszán 

körte (Bereczki írásmódjával) 
Nemes renet alma, 306 
Német téli muskotály körte, 117, 120 
Németalföld, 31 
Németh G. Béla (1925–2008), 

irodalomtörténész, egyetemi tanár, 
358 

Németh Lajos (1923–) USA, Dörgő 
Erzsébet (1928–) férje, 29, 30 

Németország, 20, 97, 269, 328, 337 
Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági 

Hivatal, VM, 365 
Neue Fulvia körte, 96 
Nienburg, Németország, 71 
Ninkovski, Ivan, 32, 42, 360 
Noisette Lajos körte, 297, 306 

Ny 

Nyári Daru alma, 168, 224, 226 
Nyári esperes körte, 267 
Nyári fontos alma (Tüköralma), 143 
Nyári für körte, 168 
Nyári Kálmán körte, 144 
Nyári Sebastopol körte, 297, 305 
Nyékes István, okleveles kertész, 

dendrológus, agrártörténész, 13, 360 
Nyitrapereszlény, Nyitra vm., ma 

Preseľany, Szlovákia, 329, 330 
Nyujtó Ferenc, dr. (1922–1999) 

gyümölcsnemesítő, kutató, 1951–1987-
ig a Kertészeti Kutató Intézet Ceglédi 
Állomásának vezetője, 38 

O,Ó 

Oberdieck renet alma, 96, 172 
Oberdieck, Johann Georg Conrad (1794–

1880) német pomológus, 22, 40, 60, 71, 
97, 102, 279, 323 

Okályi Iván (1900–1968) kertészmérnök, 
professzor, szakíró. A magyar 
kertészeti termesztéstechnológia 
megalapozója., 356 

Olajfa, 33 
Olasz kék szilva, 223 
Olasz rozmarin alma. Lásd Rote vagy Weisse 

rosmarinapfel 
Olasz zöld szilva, 223 
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Ómagyaráti bor. Lásd Magyarádi bor 
OMGE Budai Szőlészeti  Iskolája, 65 
Orbán Balázs (1829–1890) író, néprajzi 

gyűjtő, 360 
Orczy Antal (1816–1889) 

gyümölcstermelő, botanikus, 177, 178, 
255 

Ordas (Mihalovits) Iván (1928–1998), író, 
publicista, történelmi regényszerző, 
13, 360 

Orléans, Franciaország, 182 
Orleansi nagyszemű cseresznye. Lásd Belle 

d'Orleans 
Orleansi renet alma, 149, 172, 187, 212, 

223, 293 
Orosháza, Békés vm., 120, 160, 168, 232, 

237, 249, 254, 255, 257, 293, 294, 296, 
300, 346 

Oroszi Sándor (1956–), okl. erdőmérnök, 
agrártörténész, MTA doktora, 364 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
Kertészeti Szakosztálya, 353 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
OMGE, 269 

Országos Pomológiai Bizottság, 23 
Ortutay Gyula (1910–1978) néprajztudós, 

politikus, az MTA tagja, 358 
Ostheimi meggy, 147, 224 
Osváth Gyula (1860–) hírlapíró, 

történész, 360 
Oswegoi vajonc körte, 240, 245, 248, 261 
Oszczithy Mátyás (1813–1880), 

pereszlényi esperes plébános, 329, 330 
Oudinot vajonca körte, 240, 261, 283, 295, 

305, 339 
Oullinsi ringló, 344 

Ö,Ő 

Őszi bergamot körte, 297, 306, 339 
Őszi csíkos kálvil alma, 224, 226, 242 
Őszi Jargonelle körte. Lásd Chin-i jargonelle 

körte 
Őszi kurtaszárú körte, 297, 305 
Őszi piros calvill alma. Lásd Őszi piros kálvil 

alma 
Őszi piros kalvil alma, 171 
Őszi sárga alma. Lásd Sárga fontos alma 
Őszi sárga fontos alma, 216, 283, 305 
Őszibarack, 33, 37 

P 

Pákh Albert (1823–1867) Vasárnapi 
Újság alapítója és szerk., ügyvéd, 361, 
367 

Pálfalva (Szatmárpálfalva, ma Păulești, 
Románia), 14 

Pálmány Béla (1946–), levéltáros, 
történész, 13, 361 

Pap körte, 297, 305, 320, 323 
Papagei Apfel, 140 

Pápai Lajos, Louis Papai (1937–), 
Franciaország, Montrichard, 
helytörténész, kutató, 103 

Párizs (Franciaország), 14, 40, 92, 182, 
186, 269, 281, 292 

Párizsi rambour alma, 223 
Parker alma. Lásd Parker pepin alma 
Parker kormos pepin alma, 171 
Parker pepin alma, 95, 98, 117, 149, 168, 

187, 212, 288, 293 
Parkers alma. Lásd Parker pepin alma 
Partium, 370 
Passatutti csemegeszőlő, 224 
Passe-Crossane körte. Lásd Kraszán körte 
Pavie Monstreuse őszibarack. Lásd Pavie 

Monstrueux őszibarack 
Pavie Monstrueux őszibarack, 96 
Payen vajonca körte, 297, 305 
Pêche d’Egypte őszibarack, 96 
Pêche de Egypte. Lásd Pêche d’Egypte 
Pêche de Malthe őszibarack, 96 
Pecz Vilmos (1854–1923) nyelvész, 

klasszika-filológus, egyetemi tanár, 
MTA tagja, 168, 361 

Pendár alma, 96 
Pereszlény. Lásd Nyitrapereszlény 
Persica vulgaris (őszibarack), 31 
Pest (Pest-Pilis vm.), 1873. nov. 17-től 

Budapest, 19, 20, 23, 38, 40, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 
74, 82, 85, 98, 110, 125, 139, 167, 186, 
194, 198, 199, 204, 208, 210, 213, 215, 
228, 232, 236, 240, 243, 249, 250, 256, 
257, 259, 263, 269, 282, 284, 289, 299, 
304, 308, 312, 318, 328, 332, 338, 354, 
357, 360 

Pest, Pest-Pilis vm., majd Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm., ma Pest m.), 14 

Peszméte. Lásd Egres! 
Péter László (1926–), irodalomtörténész, 

nyelvész, helytörténész, az MTA 
doktora, 366 

Pétery Károly (1819–1877), ügyvéd, író, 
újságíró, országgyűlési képviselő, 68, 
69, 84, 87, 89, 91, 92, 94, 103, 105, 108, 
109, 110, 111, 117, 132, 133, 154, 164, 
187, 202, 293, 361, 367 

Petőfi István (1825–1880), Petőfi Sándor 
költő öccse, gazdatiszt, költő, 
tiszttartó, uradalmi intéző, 86 

Petőfi Sándor (1822–1849) költő, 14, 17 
Petráky János, államügyész, 15 
Pettkó Béla, alsópetőfalvi (1863–1942) 

levéltáros, 356 
Philoxera, 259 
Pintér János (1942-), történész-

muzeológus, 42, 199, 346, 357, 360, 361, 
365 

Piros császárszilva, 261 
Piros Magdolna őszibarack, 223 
Piros májusi cseresznye, 223 
Piros nektarin őszibarack, 223 
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Piros ribiszke, 37 
Piros szilva szöllő, 265 
Piros Török Bálint alma. Lásd Török Bálint 

alma 
Piroska körte, 200, 204, 207, 245, 248 
Pisztácia, 32 
Planik, Hesseni Nagyhercegség, 12 
Plantières-lès-Metz, ma Metz városrésze, 

Lorraine (Lotaringia), Franciaország, 
40, 101, 102, 136, 141, 147, 148, 152, 
154, 156, 159, 164, 175, 279 

Plavecz György, ügyvéd, Szarvas, 257 
Podmaniczky Zsuzsanna, báró. Lásd Vigyázó 

Sándor gróf 
Pogácsa alma, 112, 114, 122, 130, 135, 137, 

146, 159, 201, 203, 207, 208, 224, 239, 
247, 258, 266, 288, 293, 298, 317, 321, 
332 

Poire Azerolÿ - Körtegalagonya, 245 
Poire Chaptal körte, 79 
Politikai újdonságok, a Vasárnapi Újság 

társlapja (1855–1905), 361 
Pólya József (1802–1873) orvosdoktor, 

kertész, 20, 40, 50, 204, 269, 355 
Pomelo, Délkelet-ázsiai citrusféle, 33 
Pomeroy, C. S. amerikai biológus, 32 
Pomme de Sikula alma, 114, Lásd Sikulai 

alma 
Pomologische Monatshefte, folyóirat, 6, 21, 

22, 60, 97, 127, 349, 354, 359, 362 
Pompás renet alma, 171 
Pond magonca szilva, 149, 168, 212, 288, 

294, 296, 299, 309, 342, 344 
Pongráczi cseresznye, 130, 225 
Ponyík alma. Lásd Pónyik alma 
Pónyik alma, 136 
Poroszló, Heves vm., 87 
Pozsony, Pozsony vm., ma Bratislava, 

Szlovákia, 12, 59, 190, 240, 276, 351, 
369 

Pöszméte. Lásd Egres! 
Pracht alma. Lásd Pompás renet alma 
Prag József, orosházi kereskedő, gyoroki 

szőlőbirtokos, 254, 293 
President Mas körte. Lásd Mas elnök körte 
Probocskai Endre (1913–2001) 

kertészmérnök, szakkönyvtáros, 42, 
362 

Procoureaur szilva. Lásd Procureur szilva 
Procureur szilva, 261, 333 
Professeur Barral körte, 294, 296, 301 
Professor Hortoles körte. Lásd Hortolès tanár 

körte 
Prohászka Ferenc (1904–1984) 

kertészmérnök, 362 
Promontor-Budafok, 13, 58 
Proskau - ma Prószków, Lengyelország, 

182 
Prunus cerasifera (cseresznyeszilva), 33 
Prunus domestica (szilva), 31 
Prunus mahaleb (sajmeggy), 106 
Prunus spinosa (kökény), 33 

Pulszky Ferenc (1814–1897) politikus, 
régész, 163 

Puskás Ferenc (1813–1883) Csík 
vármegye alispánja, 313, 314 

Pusztafödémes, Pozsony vm., ma Pusté 
Úľany, Szlovákia, 111 

Pusztai sárga alma, 169, 212, 255, 276, 
293, 296, 316 

Pusztapó. Lásd Kétpó 
Pyrus communis (nemes körte), 31, 33 

Q 

Quetsche müsque de Hongrie szilva. Lásd 
Besztercei muskotály szilva 

Quintinye körte, 297, 305 

R 

Ráday grófi család, 55 
Rákóczifalva, Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., 195 
Rákosi Jenő (1842–1929) író, újságíró, 

hírlapszerkesztő, színházigazgató, 
főrendiházi tag, 348 

Rákospalota, Pest vm., majd Budapest 15. 
kerülete, 20, 40, 50, 121, 204 

Ramocsaháza, Szabolcs vm. ma Szabolcs-
Szatmár-Bereg m., 257 

Ránka szőlő, 66 
Rapaics Rajmund [Raymund] (1885–

1954) botanikus, kertészettörténeti 
író, 13, 34, 37, 43, 59, 361, 362 

Ravasz Imre, aradi fényképész, 281 
Ravenna meggy, 224 
Ravensburg, Németország, 60, 71 
Rayman János (1911–1982) kertész, 

szakigazgatási és -oktatási 
szakember, 362 

Rázompuszta, Tiszalök-Rázompuszta, 
Szabolcs vm. ma Tiszalök város 
külterülete, 20 

Regensburg, Németország, 59, 71, 97 
Regentin körte. Lásd Nemes kolmár körte 
Reine des vergers őszibarack. Lásd 

Gyümölcskertek királynője 
Reiszig Ede, ifj. (1873–1946) történész, 

genealógus, 96, 362, 368 
Renetszerű bergamot körte, 297, 305 
Réthát, Temes vm. ma Tisa Nouă, 

Románia, 109, 132, 175, 176, 190 
Rétháti Kövér Anna (1832–1893), id. 

Sármezey Antal felesége, 17 
Réthy Lipót (1817–1903) szarvasi, gyulai 

és aradi nyomdász, 42, 347 
Reutlingen, Württemberg, ma 

Németország, 21, 40, 59, 97, 135, 139, 
141, 182 

Révay Paula, báró (1813–) neczpáli Justh 
Józsefné, 190 

Révész Arnold István (1878–1963) 
mérnök, 358 
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Revue de l’arboriculture, francia havilap, 
101, 114 

Ribes rubrum (vörös ribizke), 31 
Ribiszke, 33 
Ribizli, 80 
Ribston pepin alma, 212, 216, 219, 223 
Rimabrézó, Gömör és Kishont vm., ma 

Rimavské Brezovo, Szlovákia, 19 
Ritter Gusztáv (1846–1926) a kolozsvári 

egyetem kertésze, 12 
Ritter Mátyás (1866–?), szempci 

uradalmi főkertész, segédtanító, 
szakíró, 96 

Róma, Itália, Vatikán állam, 1870-től 
Olaszország fővárosa, 182 

Római király körte, 297, 305, 339 
Romhány, Nógrád vm., 13, 14, 38, 53 
Romhányi, Bereczki álneve, 13, 14 
Romoja szőlő. Lásd Romolya szőlő 
Romolya szőlő, 265 
Ronde körte. Lásd Bergamotte suisse ronde 

körte 
Rosaceae (rózsafélék), 33 
Rostietzi pirók körte, 96, 297 
Rostizer körte. Lásd Rostietzi pirók körte 
Rote vagy Weisse Rosmarinapfel, 171 
Rother Stettiner alma, 114, Lásd Török 

Bálint alma 
Rouen, Franciaország, 40 
Royal George őszibarack, 96 
Royer kajsziszilva, 261 
Royer, August (1796–1867), a Belga kir. 

Pomológiai Bizottság elnöke, 21 
Rózsa pepin alma, 216, 219, 242, 261, 283 

S 

Sáfrán Györgyi (1911–1985), 
irodalomtörténész, könyvtáros, 16, 
363 

Saint Lezain körte, 67, 320, 323 
Saint Mihály arkangyal körte, 287 
Saint-Remy-Geest, Belgium, 21 
Saint-Sauveur-i kálvil alma, 261, 266, 283, 

295, 297, 305, 340 
Sajmeggy, 33, 37, 41 
Sajószentandrás, Szolnok-Doboka vm., 

ma Șieu-Sfântu, Beszterce-Naszód m., 
Románia, 13, 128 

Sándor czár, 53, Lásd Bosc kobakja körte 
Sándor czár Rusland körte. Lásd Bosc kobakja 

körte 
Sándor orosz cár körte. Lásd Bosc kobakja 

körte 
Sárafalva, Torontál vm., ma Saravale, 

Románia, 18 
Sárga Bellefleur alma, 255, 283, 305 
Sárga fontos alma, 261 
Sárga mirabella szilva, 223 
Sárga őszi fontos alma. Lásd Őszi sárga 

fontos alma 
Sárga úri szilva, 297, 305, 325, 338 

Sárga vándor ranett alma, 172 
Sárgabarack, 37 
Sáringer Gyula (1928–2009), 

agrármérnök, entomológus, egyetemi 
tanár, az MTA tagja, 346 

Sárkány József (1885–1972, 
reálgimnáziumi tanár, református 
presbiter, a Ceglédi Kossuth Múzeum 
alapító igazgatója 1917–1922, 1940, 
363 

Sármezey Ágnes, Szathmáry Király 
Jánosné (1866–1933), 18, 22 

Sármezey Ákos Antal (1855–1909) 
szolgabíró, 17 

Sármezey Antal (eredetileg Vertán) 
(1822–1897), kincstári haszonbérlő, 
Bereczki Máté princzipálisa, 17, 18, 
19, 39, 54, 60, 62, 68, 73, 89, 100, 105, 
106, 117, 170, 174, 178, 180, 181, 189, 
190, 191, 192, 195, 202, 204, 206, 208, 
210, 211, 215, 218, 222, 228, 232, 234, 
237, 239, 241, 243, 246, 247, 248, 253, 
254, 255, 256, 258, 262, 265, 272, 277, 
281,282, 283, 289, 290, 296, 299, 300, 
301, 303, 305, 326, 334, 335, 336, 337, 
343 

Sármezey Antal, ifjabb (1860–1927) 
földbérlő, földbirtokos, 17, 18, 19, 22 

Sármezey Árpád (1863–Paraguay, 1923), 
17, 23 

Sármezey Béla István (1857–1868), 17 
Sármezey Endre, Elemér (1859–1939), 

vasútmérnök, 17, 18, 54 
Sármezey Jolán, Hász Kálmánné (1868–

1936), 18, 271 
Sármezey Júlia Olga (1853–1855), 17 
Sármezey Manó (1854–1901) 

földbirtokos, 17, 254 
Sármezey Margit, Nágel Vilmosné (1865–

1954), 17, 18, 22 
Sárospatak, Zemplén vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 37, 236 
Scheftsik György (1892–1969), Jász-

Nagykun-Szolnok vármegye 
főlevéltárosa, 363 

Schöne Angevine körte. Lásd Angevine-i szép 
körte 

Schöne Ohio cseresznye, 96 
Schwanitz, Franz (1907–1983) német 

növénygenetikus, biológus, a 
Staatsinstitut für angewandte 
Botanik, Hamburg professzora, 31, 33, 
35, 36, 43, 363 

Schwarzenberg, Leopold E. F. herceg 
(1802–1873), 111, 185 

Schwarzenberg-kormány, 15 
Segnieur d’Esperen körte. Lásd Esperen úri 

körtéje 
Sehl, dr. -Bereczki Máté orvosa, 22, 39 
Seigneur d’Esperen körte. Lásd Esperen úri 

körtéje 
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Selmecbánya, Hont vm. ma Banská 
Štiavnica, Szlovákia, 12 

Shamel, Archibald Dixon(1878 – ?) 
amerikai biológus, 32 

Sikulai alma, 101, 114, 117, 149, 169, 172, 
201, 203, 209, 212, 223, 312 

Silva de Palluau cseresznye, 96 
Silvester körte, 117 
Simay Kristóf (1806–1884), 

szőlőbirtokos, Bereczki Máté 
kertszomszédja, 190 

Simonffy piros alma, 242 
Simonfi piros alma. Lásd Simonffy piros alma 
Simon-Louis testvérek faiskolája 

(Plantières-lès-Metz), 22, 40, 101, 102, 
136, 141, 144, 147, 148, 152, 154, 156, 
159, 164, 169, 175, 279, 333, 338, 348 

Simonyi Ernő, simonyi és varsányi (1821 
–1882), politikus, történetkutató, 91, 
92, 125, 126 

Sipos Orbán (1835–1926) Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye első alispánja, 
országgyűlési képviselő, 275 

Six vajonca körte, 200 
Skarlátpiros parmén alma, 306 
Soltész Miklós (1944–), kertészmérnök, 

kutató, egyetemi tanár, MTA doktora, 
353 

Sopron, Sopron vm. ma Győr-Moson-
Sopron m., 186, 240, 253 

Souvenir de Congres körte. Lásd Congressus 
emléke körte 

Souvenir de Java őszibarack, 223 
Souvenir di Congres körte. Lásd Congressus 

emléke körte 
Souvenir du Congres körte. Lásd Congressus 

emléke körte 
Sóvári alma, 56, 114, 116, 143, 223, 309, 

310, 312, 313, 319, 333, 335 
Söjtör, Zala vm., 161 
Spaë vajonca körte, 297, 305 
Spanyolmeggy, 224 
Sporzon Pál, idősebb (1831–1917), a 

keszthelyi gazdasági tanintézet 
igazgatója, majd a magyaróvári 
akadémai tanára, szakíró, 20, 21, 115, 
118, 353 

St. Lezain körte. Lásd Saint Lezain körte 
St. Sauver Calvill alma. Lásd Saint-Sauveur-

i kálvil alma 
Stadion, Franz Seraph (1806–1853), 

osztrák politikus, 15 
Stappaert vajonca téli körte, 67 
Stein János (1814–1886) kolozsvári 

könyvkiadó és nyomdász, 350 
Sterckmans vajonca körte, 96, 117, 149, 

166, 168, 293 
Stoll, Rudolf (1847–1913), osztrák 

pomológus, 182, 183, 184, 186, 196, 199 
Stuttgarti kecske/őr körte. Lásd Stuttgarti 

pirók körte 
Stuttgarti pirók körte, 223 

Sulingen, Németország, 71 
Surányi Béla (1942–), agrármérnök, 

könyvtáros, agrártörténész, 241, 310, 
363 

Surányi Dezső (1947–), okl. 
kertészmérnök, agrobiológus, c. 
egyetemi tanár, művelődéstörténész, 
MTA doktora, 6, 13, 31, 32, 33, 35, 37, 
39, 40, 41, 43, 363, 364 

Surpasse Meuris körte, 67 
Sümeg, Zala vm., majd 1950-től 

Veszprém m., 13, 20, 58 
Sümeghy Dezső (1882–1957) levéltáros, 

történész, genealógus, 18, 346 
Sylvian Palluau cseresznye. Lásd Silva de 

Palluau cseresznye 

Sz 

Szabadkai nagy szercsika alma, 206 
Szabó Antal, gimnáziumi tanár, 

helyismereti múzeum vezetője, 
törökszentmiklósi helytörténész, 160, 
186 

Szabó Ferenc (1935–), történész, 
levéltáros, megyei múzeumigazgató, 6, 
29, 364 

Szabó János, református lelkész – 
Köröstarcsa, 257 

Szabó Lajos, H. (1931–) helytörténész, 
323, 364 

Szabó Lóránd (1926–2006) közgazdász, 
múzeumigazgató, agrártörténész, 365 

Szabó Pál (1925–1998), jogász, fővárosi 
főügyészségi főtanácsos, Bereczki 
kutató, 14, 16, 20, 53, 60, 62, 71, 76, 87, 
97, 100, 103, 110, 113, 119, 164, 189, 
192, 199, 262, 263, 264, 270, 271, 279, 
297, 314, 347, 364 

Szabó T. E. Attila (1941–) 
természettudományi szakíró, a 
biológia tudományok doktora, 
egyetemi tanár, 31, 35, 43, 364 

Szabó Zoltán (1960–), okleveles 
kertészmérnök, egyetemi tanár, MTA 
doktora, 366 

Szagos csemegeszőlők, 65 
Szakolca, ma Skalica, Szlovákia, 330 
Szalkay József (1904–1986), entomológus, 

a Fővárosi Állat- és Növénytár 
Rovarházának létrehozója, 79 

Szalkay József Lepkészeti Egyesület, 79 
Szalónak, Vas vm., 75 
Szamóca, 31, 32, 35, 37 
Szamócafa, 32 
Szani Zsolt (1973–) kertészmérnök, 

etnopomológus, PhD, VM-NÉBIH 
referens, az MTA köztestületi tagja, 
365 

Szaniszló József (?–1879), földbirtokos, 
Nyitra vármegyei gyümölcsész, 201, 
251, 252, 276, 287 
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Szapáry Gyula, gróf (1832–1905) 
politikus, 194, 248 

Szarvas, Békés vm., 12, 142, 235, 237, 242, 
253, 257, 294 

Szarvasgede, Nógrád vm., 20, 40 
Szatmár (Szatmárnémeti), Szatmár vm. 

ma Satu Mare, Románia, 15 
Széchenyi István gróf alma, 261 
Széchenyi István, gróf (1791–1860), 12, 14, 

15, 37, 56, 65 
Szeder, 35 
Szeged, Csongrád vm., 12, 163, 186, 281 
Szemendriai szőlő, 224 
Szempc, Pozsony vm. ma Senec, 

Szlovákia, 96 
Szendrei Ákos (1975–), történész, 

szociológus, 190, 365 
Szentandrás, Doboka megye. Lásd 

Sajószentandrás 
Szentes, Csongrád vm., 19, 120, 160, 163 
Szentjobb, Bihar vm. ma Sâniob, 

Románia, 257 
Szentleányfalva, Arad vm. ma Sânleani, 

Románia, 120 
Szép Júlia körte, 245, 248, 261, 305 
Szepesség, 12 
Szercsika alma, 172, 223, Lásd Szabadkai 

nagy szercsika alma 
Szilágyi Ferenc (1928–2010) nyelvész, 

irodalomtörténész, író, 24, 366 
Szilva, 31, 33, 37, 39, 79, 80, 86, 88, 90, 98, 

119, 122, 130, 150, 151, 159, 166, 209, 
212, 239, 259, 263, 274, 310, 318, 349 

Szinnyei József (1830–1913) bibliográfus, 
könyvtáros, irodalomtörténész, 59, 69, 
81, 95, 120, 128, 197, 204, 236, 256, 302, 
313, 325, 329, 365 

Szlávy József (1818 – 1900) politikus, 
földművelési miniszter, 
miniszterelnök, 81 

Szliács, Zólyom vármegye, ma Sliač, 
Szlovákia., 105 

Szmirnai szagos fehér szőlő, 66 
Szombati Lapok, napilap, 89, 91, 365 
Szombatság, Bihar vm., ma Sâmbăta, 

Románia, 68 
Szontagh Pál, gömöri (1821–1911) 

politikus, jogász, 312 
Szőlő, 32, 33, 37 
Szőreg, Csongrád vm., ma Szeged része, 

12 

T 

Tahiti citrom, 33 
Tahitótfalu, 65, 121, Lásd még Tótfalu 
Takarék körte, 283 
Takáts Béla (1959–), könyvtáros, mb. 

igazgató, 29 
Takáts Rózsa (1953–), muzeológus, 6, 29 
Tamássy [Tamásy] Károly (1806–1885) 

gyógyszerész, pomológus, 13, 361, 367 

Tápiósáp, Pest vm. ma Sülysáp, 20, 50 
Tarka perdrigon szilva, 223, 297 
Társulati esperes körte, 223, 261, 264 
Társulati vajonc körte, 111 
Taskony (Pusztataskony) - Tiszaburához 

tartozó lakott hely. Lásd Tiszabura 
Tatay István (1821–1888) szarvasi 

gimnáziumi igazgató, 253 
Tejgazdaság (1891–1892, havi lap), 111 
Teleki Blanka, grófnő (1806–1862) író, 

festő, 14, 15, 16, 17, 363 
Teleki, széki grófi család, 55, 57 
Téli arany parmen alma, 86, 95, 117, 149, 

168, 171, 201, 212, 223, 239, 244, 251, 
288, 293, 316 

Téli esperes körte, 149, 198, 200, 204, 288 
Téli fehér Callvill alma. Lásd Téli fehér kálvil 

alma 
Téli fehér kálvil alma, 171, 247, 248, 268, 

293, 298, 321, 342 
Téli Kálmán körte, 297, 305 
Téli kerekrozsdás körte, 79 
Téli körte, 135 
Tengeribarack, 33 
Tessedik Sámuel (1742–1820) lelkész, 

mezőgazdász, 12 
Tiefblűte alma, 114 
Timár Zsuzsa (1931–2000) 

kertészmérnök, lexikonszerkesztő, 356 
Tiringer Márton, ifj. (1837–), rétszilasi 

mezőgazdász és költő, 302 
Tiroli Masánszki alma. Lásd Masánczki alma 
Tirolok almája. Lásd Masánczki alma 
Tirolok nemes borsdorfi almája. Lásd 

Masánczki alma 
Tisza folyó, 98, 142, 207, 212, 214 
Tisza Kálmán (1830–1902) politikus, 

miniszterelnök, 87, 95, 125, 156, 157, 
162, 163 

Tisza Kálmán-kormánya (1875–1890), 19, 
61, 162, 188 

Tisza László (1829-1902) képviselő, 
földbirtokos, 95, 102, 152, 154 

Tiszabura, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 
194, 248 

Tiszaföldvár, Heves vm., 233, 234, 257 
Tiszahát, 142, 370 
Tiszainoka, Heves vm. ma Jász-

Nagykun-Szolnok m., 233, 288 
Tittinghof György alma. Lásd Fittinghof 

renet alma 
Todtleben körte. Lásd Totleben tábornok körte  
Tokaj, Zemplén vm., ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 142 
Tokaji bor, 38 
Tolnay Gábor (1931–), történész, ny. 

múzeumigazgató, főiskolai tanár, a 
történelemtudomány kandidátusa, 11, 
30, 31, 39, 213, 365, 367 

Tomcsányi Pál (1924–), Széchenyi-díjas 
agrármérnök, fajtakutató, az MTA 
tagja, 353, 362, 365 
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Tongre-i körte, 242, 342 
Tongresi körte. Lásd Tongre-i körte 
Torda, Torda-Aranyos vm., ma Turda, 

Kolozs m., Románia, 136, 224 
Tordlebe. Lásd Totleben tábornok körte 
Tótfalu. Lásd Tahitótfalu 
Tótfalu, Tahitótfalu, Pest-Pilis vm., 65 
Tóth Albert (1941–), tájökológus, 

tanszékvezető, főtanácsos, prof. 
emeritus, 250, 366 

Tóth Béla (1857–1907) író, újságíró, 
művelődéstörténész, 366 

Tóth Ede (1925–2010) történész, egyetemi 
docens, 126, 366 

Tóth Krisztina Viktória, grafikus, 6 
Tóth Magdolna (1951–) tanszékvezető 

egyetemi tanár, habil dr., az MTA 
doktora, 366 

Tóth Pál Péter (1942–), szociológus, 
demográfus, az MTA Demográfiai 
Bizottságának elnöke, MTA doktora, 
349 

Totleben tábornok körte, 215, 242 
Tótmegyer, Nyitra vm., ma Palárikovó, 

Szlovákia, 185 
Tougard kobakja körte, 117 
Tournay-i aranyalma, 212, 261 
Tournay-i kurtaszárú alma, 138, 149 
Tournay-i téli körte, 200, 235, 236, 239, 

244, 245, 248 
Töpler László (1836–?) jogász, uradalmi 

írnok, gazdatiszt, ügyvéd, 186 
Török Bálint alma, 112, 114, 130, 144, 146, 

171, 201, 207, 208, 223, 224, 247, 268, 
276, 288, 293, 296, 298, 299, 301, 304, 
309, 316, 318, 321, 327, 332, 342 

Török János (1809–1874) közgazdász, 
levéltáros, MTA tagja, 37, 38, 42, 354 

Törökszentmiklós, Heves vm., 167, 169, 
171, 173, 174, 177, 178, 186, 194, 224, 
226, 228, 250 

Törökszentmiklósi Gazdasági Egyesület, 
167, 170, 222 

Törs Kálmán (1843–1892) író, politikus, 
19, 366 

Trefort Ágoston (1817–1888) politikus, 
publicista, kultuszminiszter, 263, 309 

Treyve-né körtéje, 96, 200, 267, 341, 342 
Trieszt, 63 
Triumphe de Jodoygne. Lásd Jodoigne diadala 

körte 
Triumphe Jodoigne körte. Lásd Jodoigne 

diadala körte 
Tuleu gras szilva, 32 
Turányi Kornél (1922–), levéltáros, 

könyvtáros, történész, 50, 59, 264, 350, 
366 

Turóc vármegye, ma Szlovákia része, 190 
Tüköralma. Lásd Nyári fontos alma 

Ty 

Tyson körte, 297, 305, 317, 320 

U,Ú 

Udvari tanácsos körte, 82, 117, 149 
Uj angol galambka alma, 261 
Újkút (puszta) Törökszentmiklós 

körzetében, 160, 164, 167, 170, 177, 228 
Újszász, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma 

Jász-Nagykun-Szolnok m., 257 
Unger, Franz Joseph Andreas Nicolaus 

(1800–1870) botanikus, orvos, 
paelontológus, egyetemi tanár, 34 

Unghváry László (1856–1919) szőlész, 
gyümölcsfaiskola-tulajdonos, 37, 38, 
352, 363 

Unterwaldersdorf, Ausztria, 15 
Urbanek Ferenc apát-kanonok (1790-

1880), pomológus, 12, 276, 287, 290, 
330 

Urbanek rózsaszilva, 223 
Úri esperes körte, 290, Lásd Császárkörte 

V 

Vác, Pest-Pilis vm., majd Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vm., ma Pest m.), 13, 38 

Vadász István (1953–), 
földrajztudományok kandidátusa, 
történész-muzeológus, igazgató, 365 

Vadászat, 25, 115, 118, 138, 151, 194, 251, 
252, 315 

Vadcseresznye, 33 
Vadkörte, 33 
Vadmeggy, 146 
Vaillant udvarnagy körte, 295, 305 
Vajda Pál (1907–1982) technikatörténész, 

367 
Vályi Elek (1820 – 1903) elismert 

pomológus, református lelkész, 
esperes, 299, 322 

Vámfalu, Szatmár vm. ma Vama, 
Románia, 13 

Van der Wecken körte. Lásd Vanderwecken 
pirókja körte 

Van Geert vajonca körte, 261 
Van Marum kobakja körte, 297, 320, 323 
Van Mons, Jean-Baptiste (1765–1842) 

gyógyszerész, a löweni egyetem kémia 
tanára, belga pomológus és 
mezőgazdász, 21, 22, 41 

Váncsod, Bihar vm. ma Hajdú-Bihar m., 
197 

Vanderwecken pirókja körte, 136, 149, 
177, 178, 187, 276, 288, 294 

Váradolaszi (1822), Érolaszi, Bihar vm. 
ma Olosig, Románia, 17 

Varenne de Fenille vajonca körte, 297, 305 
Varenne de Ferinne körte. Lásd Varenne de 

Fenille vajonca körte 
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Varga Béla (1930–) ny. könyvtárigazgató, 
lexikonszerkesztő, 367 

Varga Lajos (1920–1982), középiskolai 
tanár, a mezőtúri református 
kollégium igazgatója, 367 

Vargha Gábor (1874–1946), középiskolai 
tanár, 73 

Vargha Zoltán, görzsönyi (1886–1973), 
főreál-, majd középiskolai tanár, 
genealógus, 186, 367 

Vármegyei Kataszteri Bizottság, 25, 198, 
331 

Vasárnapi Újság 1854–1921. Szépirodalmi és 
ismeretterjesztő hetilap, 50, 204, 366, 367 

Vasvári Pál (1816–1849) történész, 
filozófus, forradalmár, 14, 16 

Vaugoyeau alma. Lásd Cadeau du général 
alma 

Vavilov, Nyikolaj Ivanovics (1887 – 
1943) orosz fitogeográfus, 
növénygenetikus és –nemesítő, 31, 44 

Vedres István (1765–1830) mérnök, 12 
Vedresháza puszta, Torontál vm., majd 

Ószentiván, ma Tiszasziget része, 
Csongrád m., 12 

Vedrőd, Pozsony vm., ma Voderady, 
Szlovákia, 95, 111, 121 

Velteni Jansen alma. Lásd Welten-i Jansen 
almája 

Vénus emlő őszibarack. Lásd Vénusz emlő 
őszibarack 

Vénusz emlő őszibarack, 116, 223 
Veres szilva, 130 
Veress Ferenc, ónodi (1832–1916) 

fotóművész, vegyész, feltaláló, 
egyetemi tanár, gyümölcsész, 41 

Vermillon d’en Haut. Lásd Piroska körte 
Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, 

Szolnok, 6, 29 
Vertán Endre (1813 – 1879) jogász, 

képviselő, 68, 94, 100, 105, 106, 108, 
117, 133, 246, 247, 254, 255, 258, 259, 
261, 264, 265, 266, 273, 277, 281, 289, 
290, 299, 300, 301, 303, 318, 319, 326, 
334 

Vertán Etele (1848–1920), jogász, 
földbirtokos, 18, 22 

Verté-né körtéje, 200 
Vezseny, Szolnok vm. ma Jász-Nagykun-

Szolnok m., 257 
Victoria királynő kedvencze szilva. Lásd 

Viktória királynő szilva 
Vigadó (Pesti Vigadó), 63 
Vigyázó Sándor gróf felesége, báró 

Podmaniczky Zsuzsanna (1838–1923), 
186, 367 

Viktória királynő szilva, 138, 149, 288, 
294, 296, 299, 301, 309, 318, 342 

Világos, Magyar- és Románvilágos, Arad 
vm. ma Șiria, Románia, 14 

Villási Gizella (Villási Pál leánya), 
Bereczki keresztleánya, tanítónő, 22 

Villási Pál (1820–1888), jogász, tanár, 
kertészeti szakíró, 12, 13, 20, 22, 23, 40, 
60, 97, 199, 222, 229, 230, 243, 248, 251, 
252, 253, 268, 292, 293, 353, 361, 367 

Villeneuve cseresznye. Lásd Villeneuve 
halyag cseresznye 

Villeneuve halyag cseresznye, 152, 159, 
164, 280, 283, 333, 335, 339 

Vilmos körte, 51, 53, 63, 68, 80, 117, 149, 
166, 168, 212, 216, 223, 241, 248, 267, 
288, 293, 294, 316 

Vineuse de Fromentine őszibarack, 96 
Virág Zsolt (1977–), jogász, 

művelődéstörténész, 18, 288, 367 
Virginiai rózsaalma, 212, 216, 223, 225, 

227 
Virgouleuse körte, 226, 305, 307, Lásd még 

Francia Virgouleuse 
Vitkay Kálmánné, Góz Gabriella, 

agrármérnök, muzeológus, 29 
VM-NÉBIH. Lásd Nemzeti Élelmiszerlánc 

Biztonsági Hivatal 
Vörös József, dr. - Füzesgyarmat, 257 
Vörös szilva, 35 
Vörösmarty Mihály (1800–1855), költő, 

55, 158, 177 

W 

Wagener almája, 140, 216, 261 
Walesi herceg szilva, 261 
Wander Wecken körte. Lásd Vanderwecken 

pirókja körte 
Wanderweken pirókja körte. Lásd 

Vanderwecken pirókja körte 
Washington szilva, 223 
Wellington alma, 255, 306 
Welten-i Jansen almája, 223, 297, 306, 321, 

340 
Wiener Illustrirte Garten-Zeitung 1879–

1897 között, a Wiener Obst- und Garten-
Zeitung (1876–1878) folytatása, 4. évf-tól, 
368 

Wiener Obst- und Gartenzeitung havilap 
(1876–1878), 175, 178, 182, 190, 192, 
196, 260, 368 

Wilkenburg, Németország, 22, 71, 97 
Wittelsbach, Elisabeth Amalie Eugenie 

von (1837-1898) magyar királyné, 
Ferenc József felesége, 37 

Wochenblatt für Land- und Forstwirthe, 81 
Wood zöld almája, 212 
Wunstorf, Németország, 71 

Y 

Ybl Miklós (1814–1891) építész, 86 
Yellow horverst exellentissime alma. Lásd 

Early Harvest alma 
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Z 

Z. Kiss László (1928–) agrármérnök, 
egyetemi tanár, gyümölcstermesztési 
ökonómia kutatója, 346 

Zéphirin Grégoire körte, 117, 149, 245, 
248 

Zigányné Lőschinger Hedvig. Lásd 
Lőschinger Hedvig 

Zilai János (1929–2009), szőlész, borász, 
egyetemi tanár, intézeti igazgató, 111, 
349 

Zólyom, Zólyom vm. ma Zvolen, 
Szlovákia, 263 

Zólyombrézó, Zólyom vm. ma 
Podbrezová, Szlovákia, 13 

Zöld Magdolna körte, 223, 262, 267, 283, 
297 

Zöld ringló szilva, 130, 223 

Zs 

Zsák J. Adolf, nagyváradi, majd 
időlegesen római teológus, 
irodalomtörténész, múzeumőr, 
történész, s.szerkesztő, 96, 362, 368 

Zsámbokrét, Turóc vm., 91 
Zsibra, Szepes vm., 23 
Zsidi Vilmos (1963–), történész, 

levéltáros, 42, 356 
Zsitvaújfalu, Bars vm., 81 
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