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GOMBÁS ISTVÁN 

A MEZŐTÚRI ÚRI KASZINÓ A 19. SZÁZADBAN* 

 

 

Előszó 

 

Magyarországon a kaszinók a polgári világ szülöttei voltak és a 

maguk korában fontos szerepet töltöttek be a társadalom kulturális 

életének alakításában. Gondoskodtak tagságuk művelődéséről és kulturált 

szórakozásáról. Volt könyvtáruk és újságokat járattak. Alkalmi színjátszó 

csoportot, dalárdát szerveztek, aminek közönsége is jórészt a tagok és azok 

baráti köréből került ki. A szórakozás elengedhetetlen kellékei voltak a 

kártya, a biliárd, kugli, de engedélyük volt italmérésre is. Gyakran 

rendeztek vacsorával egybekötött bálokat, mulatságokat. Arra viszont 

gondosan ügyeltek, hogy a kaszinó ne váljon kocsmává.  

A 19. század végére a hazai társadalomnak már szinte minden rétege 

létrehozta a maga olvasóegyletét, kaszinóját. Így volt ez Mezőtúron is, ahol 

nemcsak a városban, de a 70 ezer holdas tanyavilágban is alakultak 

olvasóegyletek. Történetünk a Mezőtúron létesült sok-sok olvasóegylet 

közül az elsőnek megalakult úgynevezett Központi Olvasóegylet – 1902-től 

már Mezőtúri Kaszinó – tevékenységével foglalkozik.  

A kaszinó történetét – 1943-ban fennállásának századik évfordulója 

alkalmából – Szirák János1 a Református Gimnázium tanára írta meg, 

felhasználva abban (gyakran szöveghűen) Bodolay László2 főgimnáziumi 

igazgató 1886-ban, az újjászervezés 25. éves évfordulójára írt referendumát 

is. Mindkét munka jelentőségét növeli, hogy íróik nemcsak a kortárs 

szemével látták az eseményeket, ami önmagában is jelentős, de mint 

kaszinótagok annak alkotó részesei is voltak. Szirák János munkája ma az 

egyetlen hiteles összefoglaló történet az egylet életéről.  

 

                                            
* A tanulmányból részletek jelentek meg a következő kötetben: DR. GOMBÁS István: A 

Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története. Mezőtúr, 2009. 
1 SZIRÁK János  (1881–1964) a Református Főgimnázium tanára.  
2 BODOLAY László (1843–1895) a Református Főgimnázium tanára, majd igazgatója.  
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Bevezetés 

 

Amíg a feudalizmusban szigorú – születési előjogokra épült – 

osztályrend uralkodott, addig a polgári társadalom az egyes osztályok és 

társadalmi csoportok közötti átjárhatóságot nemcsak lehetővé tette, hanem 

igyekezett azt elősegíteni. Az emberi kapcsolatok jelentősen megváltoztak. 

Fontossá vált az „eszmék” cseréje és megnőtt a tudás tekintélye. A 

tudomány elterjedéséhez viszont szükség volt olyan társaságok, egyletek, 

klubok szervezésre is, ahol az egyén tudását gyarapíthatta, gondolatait 

kicserélhette.  

Egy nemzet boldogulása immár sokban függött annak szellemi 

fejlettségétől, amit gróf Széchenyi István a Hitel című munkájában úgy 

fogalmazta meg, hogy „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi 

hatalma … Igazabb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több vagy 

kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencsélye.”3 Mindezt ő a polgári 

haladás zálogának is tekintette. E cél érdekében alapította meg a Magyar 

Tudományos Akadémiát, majd a Nemzeti Kaszinót. Az előbbi a tudomány 

és az irodalom fejlesztését szolgálta, az utóbbival viszont ezeknek mind 

szélesebb körben való elterjesztését szerette volna elérni.  

Angliai utazásai során ismerkedett meg az ottani klubok és 

egyesületek nagy műveltségi és társadalmi jelentőségével. Ezek mintájára 

hozta létre 1827-ben a Pesti, majd 1830-ben a Nemzeti Kaszinót. Az 1827-es 

alakuló gyűlésen fogalmazta meg annak szükségességét és célját, miszerint: 

„Hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetett díszes összegyülekező hely, 

melyben főbb és előkelőbb és jobb nevelésűek, eszes értelmes férfiak, a társadalmi 

rendnek mindenik osztályából, egymással vagy barátságos beszélgetés végett 

találkozzanak, vagy többféle politikai újságokat, s hasznos gazdasági, tudományos, 

művészi hónapos írásokat olvashassanak, magukat pedig üres óráikban illendően 

múlathassák.”4  

Ennek megfelelően a Nemzeti Kaszinó kezdettől fogva számos 

hazai és külföldi újságot és folyóiratot járatott, és volt önálló könyvtára is. 

Mindezeken túl a „díszes gyülekező-hely” a politizálás, eszmecserék, társas 

felolvasások mellett kitűnő kikapcsolódási, szórakozási lehetőségeket is 

kínált, „játéktermeivel, táncmulatságaival, zenei estjeivel és vendéglőjével”. A 

                                            
3 SZÉCHENYI István: Válogatott munkái. I–II. kötet. Bevezetéssel ellátta: Beöthy Zsolt. I. 

kötet 26. p. [Remekírók Képes Könyvtára.] 
4 U.a. 265. p.  
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Nemzeti Kaszinóban a főrangúak mellett ott találjuk a pesti polgárság, az 

értelmiség és az irodalmi élet képviselőit is.  

A Nemzeti Kaszinó megalapítását követően – ennek mintájára – 

számos vidéki városban alakultak kaszinók, társalgó és olvasóegyletek. Így 

jött létre Mezőtúron is 1843-ban az Olvasó Egyesület, amiről Bodolay 

László azt írta: „Városunkat bizony elég nagy idő múlva, de mégsem felette későn 

érintette az ily nemű egyesülés jótékony szele.”5 

De hogy ez valóban „mégsem felette későn” volt és nagyon is 

dicséretére válik az egyesületet megszervezőknek, azt csak úgy 

értékelhetjük igazán, ha ismerjük azokat a viszonyokat, amik egy alföldi 

kisvárost a 19. század közepén jellemezték. Városunk akkori állapotáról a 

Vasárnapi Újság 1881. évi 7. számában egy utazó a „Mezőtúri Kaszinó és 

Bazár épülete” című írásában így számolt be: „Nem is volt olyan nagyon 

régen. Alig tizenhárom esztendeje, hogy kocsink a lovak iszonyú erőlködése közben 

lépésről lépésre, nagy vergődések között tartott azon czélpont felé, melyet a túri 

kerek torony jelölt, s mely czélpont már félnapi vergődésünk elején is csak annyira 

tetszett, mintha egy órajárásnyinál nem lenne odébb.  

Minden harmincz-negyven lépésnyire meg kellett a kocsisnak állnia, hogy 

kikaparja a küllők közül a sarat, s én már egész nyugodt lélekkel mondtam a 

hálistent, midőn elértük a nagy szélmalmot a város végén. Most már tehát itt a 

város, kezdődik a jó út. A nagy szélmalom pedig mintha szánalmasan nézett volna 

a kicsiny, vergődő járműre, mely magas falai alatt elhaladt. Mintha kérdezte volna, 

hogy hát ez máma még be akar jutni a városba? És biz ez a város széléről sem volt 

könnyű feladat. Ott is az az út mint előbb, ott is csak úgy el-elakad a kocsi, mint 

kívül a töltésen. Feneketlennek látszott minden, s úgy tűnt föl, mintha a házak és 

kerítések itt csak a végből szegélyeznék az utczát, hogy széjjel ne folyjék a sár. A 

házak tövében vezetett ugyan itt-ott keskeny deszka padló, de úgy látszott, mintha 

lehetetlen lenne eljutni egyik oldalról a másikra. De szemeinkkel győződtünk meg, 

hogy lehetséges. Hosszú falábakon láttunk itt-ott átkelni egyeseket. És ez eléggé 

érdekes látvány volt reám, a ki a falábakat csak gyermekjátékok alakjában ismertem 

addig, s nem tudtam ily komoly alkalmazásukat. 

Hát ez a kép, a feneketlen sárral borított útcza, falábakon járó emberek, a 

kicsiny falusias házak, mind megelevenednek emlékezetemben…”6 

Így – vagy talán még így sem – nézett ki a város, amikor a kaszinó 

megszervezésének gondolata Mezőtúrra is eljutott.  

                                            
5 BODOLAY László: A mezőtúri Központi Olvasó-egylet története (1843–1848, 1861–1886).  
6 VASÁRNAPI ÚJSÁG, 1881. XXVIII. évf. 7. szám, 105. oldal.  
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A kaszinó tagsága – az országoshoz hasonlóan – Mezőtúron is főleg 

a műveltebb társadalmi réteg köréből szerveződött. Az is igaz viszont, 

hogy már az 1843-as évi alapító tagok között, az értelmiségi foglalkozásúak 

és a jómódú gazdák mellett ott találjuk a város iparos és kereskedő 

polgárainak a képviselőit is.  

Nevezett Olvasó Egyletek megkülönböztetve a 19. század végén a 

társadalom egyéb rétegei körében szerveződött kaszinóktól, nemcsak 

Mezőtúron, de az ország más városaiban is – a hivatalos nevüket gyakran 

mellőzve – egyszerűen csak Úri Kaszinóként emlegették, utalva tagságuk 

összetételére.  

A Mezőtúri „Úri” Kaszinóban folyó életre és annak tagságára a 

város polgárai jobban figyeltek, mint a többi olvasóegylet, kaszinó 

mindennapjaira. A helyi lapok is tágabb teret szenteltek az itt zajló 

eseményekre, többet írtak a tagság életéről, sőt tagjaik hétköznapjairól is.  

A kaszinó célját tekintve szintén az országos példát követi. 

Kezdettől fogva jelentős pénzt áldoztak lapok, folyóiratok beszerzésére és 

önálló könyvtár létrehozására. Az utóbbi gazdagságára utal, hogy 1880-ra a 

könyvtár 1500 kötettel rendelkezett. Emellett gondoskodtak a tagság 

értelmes szórakozásáról is.  

Ami a politikát illeti, a reformkorban még jól megfért a kaszinó falai 

között, mivel a nemzeti együvé tartozást képviselte. A kaszinó a haladás 

híveinek, a nemzeti célok harcosainak gyülekező helye is volt. Nem így a 

kiegyezés után, amikor a politikai pártok egymás elleni küzdelme a 

társadalmi széthúzás irányába hatottak. Az 1867–1868-as esztendők 

politikai harcai bebizonyították, hogy ha a kaszinó kortestanyává alakul, 

„azonnal meg is szűnik létezni”.  

Ezért szigorú szabályokban rögzítették a kaszinók politikai 

semlegességét, mivel a „kaszinónak kortestanyává alakítása erőszak volna az 

ellevéleményűek ellen, s azok meggyőződését mélyen sértené. A kaszinóhoz minden 

tagnak egyformán joga van, s jogosan megkövetelheti, hogy annak termeiből a 

pártoskodást száműzzék” – írta a helyi lap. Mindez természetesen nem azt 

jelentette, hogy a kaszinótagok egymás között politikáról nem vitázhattak, 

hiszen a lapok, folyóiratok beszerzésénél is messzemenően figyelemmel 

voltak a különböző politikai nézetek kielégítésére. Sokkal inkább a 

kaszinóban folyó korteskedés ellen léptek fel, ami az egyletre bomlasztó, 

romboló erőként hatott. A korteskedés helyéül a kocsmákat ajánlották, ahol 

szerintük „jobban el is férnek és szabadabban is mozoghatnak”. A kaszinó pedig 
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legyen az egyenlő jogúak klubja, legyen a város szellemi életének 

központja. Tagjait tegye műveltebbekké és a közügyek iránt érdeklődőkké.7 

Kérdés, hogy a Központi Kaszinó8 mennyiben tudta ezt 

megvalósítani. Az újjáalakulást követő első 25 évre visszatekintve Bodolay 

László a kérdést illetően inkább elégedetlenségének adott hangot, amikor 

1886-ban azt írta: „… tagadhatatlan, hogy az olvasgatás által a szellemi légkör 

tágult, de hogy egyes nemzeti ünnepeken, vagy országgyűlési képviselő 

választásokon való fellendülésen kívül, a helyi társadalmi viszonyok javításában, 

közintézetek létrehozásában, vagy helyes irányban való fejlesztésében egyesületünk 

valami vezérszerepet játszott volna … azt egyáltalában nem mondhatjuk. Ma is 

puszta szórakozási hely ez, a hol szerencse, hogy elég türelemmel vagyunk egymás 

politikai nézeteltérése iránt s hogy – a mihez egyszer-másszor nagyon közel 

állottunk – párt-casinová nem lettünk; holott valódi hivatásszerű missziója volna 

egyesületünknek, nagyon szembeszökőleg elmaradott városunk szellemi 

niveaujának kellő magaslatra emelésében. Minket illetne a kezdeményezés minden 

fontosabb közművelődési, nevelési, közegészségi, közgazdasági állapotaink 

javítására való teendő megvitatásánál. Innen kellene kiindulni a mozgalomnak, 

miért azt minden dicsekedés vádja nélkül elmondhatjuk, hogy városunkban a mi 

egyesületünknél van, tetemes anyagi alapra támaszkodva, a legnagyobb szellemi 

erő; csak ezt az erőt kellene, mikor a közjó kívánja összpontosítani, hasznossá 

tenni…”9 

Ebben természetesen közrejátszott az is, hogy az olvasóegyletnek 

csak 1883-tól volt saját otthona; addig kénytelen volt helyiségeket bérelni. 

Az újjászervezéstől (1861) számított 25 év alatt hatszor költözött az 

olvasóegylet. 

Most azonban néhány részletet szeretnénk bemutatni Szirák János 

írásából. 

                                            
7 MEZŐTÚR ÉS VIDÉKE 1896. október 25. – Kaszinóink és a választások. című cikk.  
8 Tekintettel arra, hogy az 1870-es évek elején Mezőtúron már több olvasóegylet, kaszinó 

működött, ezért az egyesület – megkülönböztetésül a többiektől – a Központi Olvasóegylet 

nevet használta. 1902-től hivatalosan: Mezőtúri Kaszinó. A város polgárai azonban – utalva 

az egyesület tagságára – „Úri Kaszinó”-nak nevezték.  
9 BODOLAY László: A mezőtúri Központi Olvasó-egyesület története (1843–1848, 1861–

1886).  
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Részletek Szirák János: A Mezőtúri Kaszinó története című 

dolgozatából 

 

1843. október 25-én orvos Pap Ferenc10 kaszinó alakítására buzdító 

felhívást tett közzé, amelyet aztán az összesereglett érdeklődők 

megbeszéléséről készült jegyzőkönyvben szó szerint szerepeltettek is. A 

felhívás a következőképpen hangzott: 

„Hiszem, legalább szeretem hinni, hogy ha nem éppen a nagyobb 

városokban rendszeresített casinóra is, legalább egy olly olvasó és társalgási 

egyesülésre, melly a casinók czélját megközelíti, talán mi is megértünk valahára. 

Azért bátor vagyok a szépet, jót és hasznost elősegíteni óhajtó minden 

lakótársaimat felkérni, hogy sokaknak közülünk szóval nyilvánított kívánságára 

munkába vett olvasó s társalgási egyesülésünk alakításához járulni szíveskedjenek. 

Jöjjünk össze Uraim! S szabaduljunk a minden magyarral közátok, az össze 

nem tartás súlyos átka alól, – tisztuljunk a majd közönségesen ismeretes 

hasonértelmű versnél fogva: „rossz dolog az, hogy Túr valahány mind annyifelé 

túr” stb. ránk tapadt szennytől, – tanuljunk ismerni egymást közelebbről s így 

győződni meg a felől, hogy nem vagyunk azok, kiknek különhúztunkban egymást 

tartani emberi természetünk gyengéjéhez tartozik.  

A fent érintett egyesülésben résztvenni kívánó tisztelt lakostársaimat 

kérem, becses nevöknek ezen legbizodalmasabb felszólítások aláírására, s jó czélunk 

elérését múlhatatlanul illető dolgainkról értekezés végett jövő szerdán, azaz 

november 1-ső napján délután 3 órakor a Nagy András jegyző úr lakhelyénni 

okvetlen összejövetelre: a ki szokott tisztelettel vagyok M-Túron, október 25-én 

1843. Alázatos szolgások Pap Ferencz m. s. k.” 

A felhívásban kitett helyen és napon az aláírók szép számmal 

összejővén, előleges tanácskozás után az „Olvasó Egyesület” alapszabályai 

kidolgozására egy 5 tagból álló bizottságot küldtek ki s november 19-ikét 

jelölték meg a bizottság munkálatának már közgyűlés elé való terjesztésére. 

Ezt az alapszabály-tervezetet némi módosítással csakugyan elfogadták az 

egyesület megalakult s a tisztikart megválasztó közgyűlés napjául 

november 26-át tűzték ki.  

 Ezekben az alapszabályokban érdekesek a következő pontok: 

                                            
10 Pap Ferenc (kb. 1803–1877) orvos.  
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„1. Czél az egyesület összeállításán a véleményben és helyzetben 

különbözők közeledése, a közértelmeség előmozdítása, a díszesebb társalgás, 

válogatott hírlapok s némely hasznos könyvek olvasása által. 

2. Minthogy a részvényesek egyenlők, természetesen a részvényesek jogai is 

egyenlők lesznek, ennélfogva reményljük, senki meg nem botránkozik, ha szokott 

czím mellőzésével, – úr, kegyed, ön czímmel szólíttatik meg. … 

15. Egy évi részvény 5, azaz öt pengő-forint. 

16. A kötelezés 3 évre terjed.” 

Az alakuló közgyűlés 1843. november 26-án folyt le. Egykori 

feljegyzés szerint: „Őszutó 26-án az igazgató tagok megválasztására kitűzött 

határnapon a részvényesek szép számmal összegyűlvén: Elnökké orvos Pap Ferencz 

úr választatott el. A többi tagok titkos szavazattal választattak el: jegyzővé Péter 

Károly,11 pénztárnokká Báthori József, ülnökökké: Gyikó János,12 Mészáros Lajos,13 

Fridrik Antal, Veress Mihály14 és Báthori Gábor, kik is 3 esztendőn keresztül, 

évenként újra megválasztásuk mellett, nagy buzgalommal vitték tisztöket.” 

Az egyesületet megalapító 52 tag honorátiorok,15 gazdálkodók és 

kereskedőkből telt ki, később elég szép számmal léptek be iparosok is, úgy, 

hogy az első évi fennállás alatt 67-re szaporodott a tagok száma.  

Az első években megrendelt hírlapok, folyóiratok a következők 

voltak: Pesti Hírlap, Világ  (politikai), Honderű, Életképek (szépirodalmi és 

divat), Magyar Gazda, Merkur (kereskedelmi), Vasárnapi Újság, Gyermek Barát 

(vegyes tartalmú folyóiratok).  

Az első könyvrendelés: NAGY Ignác: Torzképek, Szivárvány 

(zsebkönyv), Országgyűlési zsebkönyv.  

                                            
11 Péter Károly, a későbbi Pétery Károly (1819–1877) jeles publicista, író és 

választókerületünknek több ízben országgyűlési képviselője.  
12 Gyikó János (1799–1876) református lelkész.  
13 Mészáros Lajos (1824–1890) a református egyház főgondnoka.  
14 Veress Mihály (1808–1891) gimnáziumi tanár. 
15 Honoráciorok: Általában a nem nemesi származású értelmiségiek csoportját jelentik a 18. 

század második és a 19. század első felében. E tág értelmezéssel szemben szűkebben: a 

honoráciorok viszonylag magasabb iskolázottságú (legalább 6–8 évig tanult), szabad 

értelmiségi foglalkozásukat nem fix munkabér, hanem tiszteletdíj (honorárium) fejében 

végző nemtelenek voltak. Elsősorban közéjük tartoztak tehát az orvosok, az ügyvédek, a 

mérnökök, a házitanítók, az írók, művészek, (1803-tól) az egyetemi tanárok honoráciorok, 

amennyiben nem voltak nemes apától születettek. A fent jelzett tágabb értelemben viszont a 

nem nemes lelkészek, tanárok, tanítók, az utóbbiakkal gyakran azonos kántorok, falusi 

jegyzők, királyi, vármegyei és magántisztviselők, uradalmi gazdatisztek is honoráciornak 

minősülnek a történeti irodalomban. (Tiszteletdíjért végzett, kiegészítő jellegű 

magánmunkákat az esketéstől a jogi képviseleten át a kérvényírásig valójában ők is 

végeztek.) – [MAGYAR történelmi fogalomgyűjtemény. I–II. kötet. Szerk.: BÁN Péter. Eger, 

1980. – I. köt. 347–348. p.] 
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Állandó helységül bérbe vették Mészáros Gábor örököseinek a 

házát, amely a mostani városi bérház helyén állott.  

Hogy önművelésre is gondoltak, bizonyítja az 1845. március 3-án 

tartott közgyűlés végzése, mely szerint elhatározták, hogy „vasárnapokon 

délután isteni tisztelet végével közönséges felolvasások fognak tartatni némely 

célszerű gazdálkodási könyvekből. Magyar Gazdából s heti lapból, a felvett 

tárgyakról közölvén egymással észrevételeiket s megjegyzéseiket.” 

Mindjárt az első évben hozatott az egyesület néhány tagja a saját 

költségén egy labdány (billiárd)-asztalt a kaszinó részére.  

1846 végén az alapszabályok némi módosításon mentek keresztül, 

ekkor elnöknek Gyikó János ref. lelkészt, segédelnöknek Péter Károlyt, 

jegyzőnek Nagy Ferenc ügyvédet választották. De Gyikó János nem 

fogadván el a neki felajánlott tisztet, az első évnegyed a segédelnök 

vezetése alatt folyt le, míg a rendes évnegyedes közgyűlésen Nagy 

Ambrust, aki már akkor mint ügyvéd szerepelt, emelték az elnöki székbe. 

Pénztárnoknak Farkas Dánielt16 választották meg.  

Az egyesület bérelt helységének csinossága azonban nem állhatott 

valami magas fokon és a pénztár állapota se lehetett mindig kielégítő, 

amennyiben az egyleti jegyzőnek, Nagy Ferencnek 1847 január tett 

indítványát, „… hogy egyesületünk hazánk azon lelkesebb fiainak arczképeivel, 

melyekhez a Divatlapok járatásával könnyűszerrel jutott, mindez ideig mit sem 

gondolt. Választmány ezen képeket különben is ne igen csinos külsejű termünk 

díszítésére olcsó, egyszerű feketére festett rámákba tétetni határozná el.” 

Választmány az indítványt „az egylet pénztárának szokott apálybani léte miatt 

teljesíthetőnek nem tartá.” Azonban ugyanannak az évnek nov. 27-én tartott 

közgyűlésen olyan felesleggel rendelkezett a pénztár, hogy a jegyzőkönyv 

3-ik száma szerint „a helybeli cigányoknak ünnepnapi muzsikálása s ezeknek az 

egylet pénztárábóli fizetése indítványoztatván, ez a többség által elfogadtatott.” 

Az utolsó közgyűlés 1847 karácsony másnapján már jelezte a 

közeledő vihart, a szabadságharc szelét, mert a gyűlésről egyéb feljegyzés 

nincs, mint a pénztári elszámolás. Ebben jelezték, hogy 768 frt. 21 kr. 

bevétel volt, 694 frt. 97 kr. kiadás mellett. Így jelenleg 73 frt. 24 kr. pénze 

volt az egyesületnek.  

Eddig Szirák János jóvoltából figyelemmel kísérhettük az 

Olvasóegylet életét, történetét. Ettől kezdve nincs feljegyzés, kitört a 

szabadságharc és szünetelt a társadalmi élet.  

                                            
16 Farkas Dániel, cserefalvi (1800–1870) kirurgus (seborvos).  
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Hogy az egyesület a szabadságharc ideje alatt is működött, azt 

Bodolay László gimnáziumi igazgatónak köszönhetjük, aki 1886-ig megírta 

az egylet történetét. Feldolgozása adatait szavahihető egyénektől gyűjtötte 

be és ennek alapján állította össze a kaszinó történetét.  

 

A Kaszinó második megalakulása 

 

A szabadságharc szerencsétlen kimenetele után szomorú évek 

következtek ismét. A Bach-korszak elfojtotta az egyesületi életet. Az 

önkényuralom sötét fellegei borították el újra nemzetünk rövid időre 

kiderült egét. Végre 1859-ben, midőn Itáliában óriási kudarcok érték az 

osztrák seregeket, tágultak kissé az abszolutizmus bilincsei. A nemzet 

szabadabban kezdett lélegezni, fölölthette újra nemzeti ruháját, 

rendezhetett hazafias ünnepélyeket. 1861-ben sor került a megyei 

önkormányzatok visszaállítására, rövid időre az országgyűlést is 

összehívták. E politikai jellegű megmozdulásokat a derék Pap Ferenc 

orvostudor ismét felhasználta arra, hogy az olvasóegyesületet életre hívja.  

A felhívásának, a följegyzések szerint, meg is volt az eredménye.  

Az 1861. január 6-iki közgyűlésen az egyesület „Olvasó-Egylet” név 

alatt 92 taggal újra megalakult. Elnökké Csathó Alajos17 r. kat. plébános, 

segédelnökké Mészáros Endre18 szolgabírót, pénztárnokká Nagy József19 

                                            
17 Csathó Alajos (1820–1880) r. kat. plébános.  
18 Mészáros Endre (1825–1896), ügyvéd, mezőtúri polgármester. Apja Mészáros András, 

anyja Tóth Zsuzsanna. Iskoláit Mezőtúron, Debrecenben, Késmárkon, Pesten végezte 

kiválóan. Egerben volt jurátus. 1847-ben szerzett ügyvédi diplomát. Részt vett az 1848/49-es 

szabadságharcban. 1848-ban a mezőtúri nemzetőrség századosává választották. 1849-ben 

honvéd főhadnagy és Pálinkás István őrnagy segédtisztje. Az április 11-i Pest alatti csatáért a 

katonai érdemjel 3. osztályával tüntették ki. Május 5-én kun szabad lovascsapat századosává 

nevezték ki. Júliustól ismét honvéd főhadnagyként, mint hadosztásly-segédtiszt szolgált a 

Tiszai hadseregben. A világosi fegyverletétel után Szabolcsban bújdosott. 1850-ben 

összeesküvő volt Csanádban a fiatal Ferenc József császár ellen, de végül tiltakozott az 

orvtámadás ellen. 1861-ben szolgabíró volt. 1869-ben Mezőtúr város főbírája lett, 1872-től 

polgármester volt haláláig, hét évi megszakítással. Fiatal kora óta presbitere, majd 

főgondnoka a református egyháznak. Másodízben 1887 janurjától 1890 júniusáig bízták meg 

főgondnoknak. Főgondnoksága alatt épült a főgimnázium mai épülete, melynek 

létesítésében elismerésre méltó ügybuzgóságot és fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki. A 

jellemzés szerint erős protestáns érzületű és az iskolákra szemesen vigyázó főgondnok volt. 

Tagja volt a Szolnok Városi Honvédegyletnek, választmányi tagja volt a Tisza–Körös–

Maros, a Berettyó–Körösi, később a Mezőtúr–Mesterszállási Vízszabályozó Társulatnak. 

Alelnöke, majd igazgatója volt az Endrőd-Túri Társulatnak, több ízben elnöke volt a 

közbirtokosságnak. Az Önkéntes Tűzoltó Egylet első elnöke volt (1885). Közreműködött a 

Húsfogyasztási Szövetkezet (húskonzorcium) felállításában 1886-ban. Éveken át elnöke volt 

a Központi Olvasó Egyletnek. Első elnöke (1876), majd díszelnöke volt a Hídszegi Olvasó 

Társulatnak. BODORIK S. MEZŐTÚRI LEXIKON 104–105. p. – és Archontológia. Jász-
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földbirtokos, jegyzővé Takács Lajos ügyvédet választották. 

Alapszabályként – kevés eltéréssel – az 1848 előtti alapszabályt fogadták el. 

Egyleti helységül Tassy Károly házát20 bérelték ki évi 200 osztrák forintért. 

Berendezésük nem volt, ezért a zsindelyesi vendéglőssel – aki egyleti tag, 

egyszersmind egyleti felügyelő is volt – olyan egyezséget kötöttek, hogy 50 

frt-ért tartozott az egylet helységeit fűtéssel, világítással és bútorzattal 

ellátni. A billiárdszobát étkezőül használhatta, de azért még sem lehetett 

valami fényes jövedelme, mert 1861. július 21-én tartott választmányi 

ülésen azt kérte, „…hogy miután ő sokkal kevesebb jövedelmet vett be az egylet 

helységén, mint amennyire reménysége volt, engedtessék meg neki, hogy az egy hét 

múlva leendő túri vásárra lehívhassa a pesti „Patikárius testvérek” zenekarát, 

ezekkel az egylet helyiségén zenéltethessen s a vásár ideje alatt bárki, idegent úgy, 

mint helybelieket – habár nem egyleti tagokat is – mint vendéglős elláthasson.” 

Kérelmét az alatt a – sajátságos – feltétel alatt teljesítették, hogy „….ez által a 

netalán olvasni akaró tagtársak legkevésbé is ne gátoltassanak.” 

Az 1861. október 6-iki közgyűlés megbízta az elnököt, hogy vegye 

bérbe Gyikó János ref. lelkész házát21 egyesületi helyiségnek 125 frt. évi 

haszonbérért. Ezt már a saját bútoraival rendezte be az egyesület és új 

felügyelőt is alkalmazott. 

Az 1862. évi január 5-iki közgyűlés új tisztikart választott. Elnök lett 

Pap Ferenc, segédelnök Csathó Alajos, jegyző Mihályfy Ferenc ügyvéd, 

pénztárnok Székely Mihály tanító. A tagok száma 123-ra emelkedett. – 

Elhatározták, hogy két szobát fognak fűteni. Az olvasásra szánt szobának a 

fűtésére egy öl fát, társalgásra szánt szobának a fűtésére tőzeget és szalmát 

szereztek be.  

1862. április 14-én Báthori József polgármester, Heves és Külső-

Szolnok megyék főispáni helytartójának rendeletére az egylet 

felfüggesztette nyilvános működését „… minthogy az felsőbb helyről nincs 

engedélyezve.” Ezért fölterjesztették három példányban az alapszabályokat a 

„Helytartótanács” elé jóváhagyásra. Szeptember 8-án megérkezett a 

jóváhagyás a következő záradékkal: „….a kormány felügyeleti jogának 

általában, de különösen a közgyűlésekre kirendelendő királyi biztos általi 

                                                                                                               
Nagykun-Szolnok vm. tisztségviselői 1876–1990. http://www.jnszmtisztviselok.hu/1876-

1944/tisztviselok1876-1944/meszarosendre/index.html (Megtekintve: 2018 márciusa)] 
19 Nagy (B.) József (1875–1948) gazdálkodó. – Mezőtúron született. 1901 óta folytatott 

mintagazdálkodást a 100 kat. holdas kuncsorbai birtokán. Haszonállat-tenyésztéssel is 

foglalkozott. A város leggazdagabb polgárainak egyike volt, a városi képviselőtestület 

adójogi képviselője.  
20 A mai r. kat. plébániától északra eső telken állott.  
21 Ez a ház a mai Kaszinó-utcában volt és 1861-ben Kovács Lajos ügyvéd örököseié lett. 

Jelenleg [2018-ban] Garibaldi utca.  

http://www.jnszmtisztviselok.hu/1876-1944/tisztviselok1876-1944/meszarosendre/index.html
http://www.jnszmtisztviselok.hu/1876-1944/tisztviselok1876-1944/meszarosendre/index.html
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gyakoroltatása, továbbá az elnökválasztásnak felsőbb jóváhagyása fentartatik.” 

Ettől kezdve az 1867-iki kiegyezésig a közgyűléseket a helyben székelő 

provizorius22 szolgabíró jelenlétében tartották meg, az elnökválasztást 

pedig a főispáni helytartó hagyta jóvá.  

A következő évre az előző évi tisztikart választották újra, de pár 

hónap múlva Pap Ferenc elnök, mivel az egylet helységében rendezett bál 

miatt sok panasz merült fel és a részvények árát a be nem fizető tagokon 

bírói úton nem akarta behajtani, lemondott és helyébe a tagok bizodalma 

Mészáros Endrét emelte az elnöki székbe. Ezen a gyűlésen már jelen volt a 

királyi biztos Erdős Áron23 tiszajárási szolgabíró személyében. 

1864-re az elnök Mészáros Endre, a segédelnök Mihályfy Ferenc, 

jegyző Szabó Mihály tanácsnok, pénztáros Molnár János lett.  

1865 Szent György napjától24 bérbe vették három évre egyleti 

helységként Mészáros Gábor örököseinek házát, amely az 1848 előtti 

években is ezt a célt szolgálta. 

1866-ban az elnök Mészáros Endre, alelnök Mihályfy Ferenc, jegyző 

Polgár István, pénztáros Lazour Antal lett.  

A tél folyamán több ízben szép jövedelmű bált rendezett az egylet 

saját szállásán és a „Dobogó” nevű vendéglőben Bíró István ügyvéd 

rendezése mellett. A tiszta jövedelemből megrendelték a Budapesti Szemle 

1864/65. évfolyamát25, belépett az egylet pártoló tagnak a Kisfaludy-

Társaságba és megrendelte az Országgyűlési Naplót. Ez is bizonyítja a 

tagok magasabb kultúrigényét és irodalompártolását.  

Mivel petróleumlámpa akkor még nem volt, gyertyával világítottak 

és bálokra 4 nagy és 10 kisebb gyertyatartót – valószínűleg függőt – 

szereztek be 86 gyertyára 35 szeggel.  

                                            
22 Provizórium (latinból): Ideiglenes vagy átmeneti állapot, illetve kormányzat. 

Magyarország történetében az abszolútizmus 1861–1867 közötti második felének az 

elnevezése, amikor az osztrák és a magyar uralkodó osztályok zöme már hajlott a 

kiegyezésre, és az A. Schmerling- és R. Belcredi-kormányok (1861–1865, illetve 1865–1867) 

kísérlete az abszolutisztikus kormányzás fenntartására csak átmeneti jellegű volt. – [ÚJ 

MAGYAR 5. kötet. 490. p.] – Ebből a provizórius a fennálló ideiglenes rendszer helyi 

végrehajtója. 
23 Erdős Áron (1820–1885) ügyvéd, királyi aljárásbíró.  
24 1865. április 24.  
25 Budapesti Szemle, enciklopédikus folyóirat (1840, 1857–1864, 1865–1869, 1873–1944) – „A 

Budapesti Szemle, amelynek első évfolyama 1840-ben jelent meg s amely több-kevesebb 

megszakítással 1944-ig élt, egyike a leghosszabb életű magyar folyóiratoknak. Az 

enciklopédikus jellegű folyóirataink közül pedig egy sincs, amely – minden nemes 

konzervativizmusa ellenére is – felvehette volna vele a versenyt.” GALAMBOS F.  1955. 

http://mek.oszk.hu/12700/12776/pdf/12776_1.pdf  

http://mek.oszk.hu/12700/12776/pdf/12776_1.pdf
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Hogy az egylet meglétét biztosítani lehessen és ne váljék kétségessé 

minden három év végén a fennállása, felhívást bocsátottak ki a tagok közt, 

hogy kötelezzék magukat életfogytiglanra vagy elköltözésig, aki pedig erre 

nem hajlandó, három évre egyleti tagnak. E felszólításnak eredménye az 

lett, hogy 28 egyén holtáig vagy elköltözéséig, 36 pedig három évre 

kötelezte magát.  

1867-re a tisztikarban az a változás történt, hogy pénztáros Dörgő 

Dániel26 lett s „… a könyvek célszerűbb kezelése tekintetéből könyvtárnoki hivatal 

állíttatott fel…”, mely tisztségre Kun Mihály27 tanítót választották meg. Ez 

év folyamán csaknem az egész tisztikar lemondott. Az okát nem lehet 

megállapítani a jegyzőkönyvekből. A március 31-iki rendkívüli közgyűlés 

Turgonyi Lajos28 ref. lelkészt választotta elnökké, a többi tisztviselőt 

sikerült maradásra bírni.  

Az 1867-iki évre ismét Mészáros Endre lett az elnök és Czebe Károly 

segédelnök, a könyvtárnok pedig Bodolay László, aki ezentúl állandóan 

sokat tevékenykedett az egylet érdekében. Évi közgyűlés szavazott meg 

először tetemesebb összeget – a köttetés árán kívül – mintegy 100 forintot a 

könyvtár gyarapítására, mely ezt követően rendes évi kiadássá vált. 

Létesült is olyan könyvgyűjtemény, amely nemcsak a szórakozást kedvelő, 

de a tanulni vágyó tag is kielégíthette igényeit. Valóságos kultúrmissziót 

töltött be akkor városunkban ez a könyvtár.  

Miután az eddigi helységnek tulajdonosai a házat a maguk részére 

lakásul elfoglalni kívánták, ezért az egyesületnek ismét költözködni kellett. 

Ezért azt indítványozták a közgyűlésnek, hogy a kaszinónak szerezzenek 

állandó helyiséget. Minden egyes tagnak a lelkére kötötték, hogy erre a 

célra alkalmas eladó helyiség felől tudakozódjon.  

Fontosabb mozzanat ebben az évben az a feljegyzés, hogy az 1868. 

jan. 19-iki rendkívüli közgyűlés Böszörményi László29 országgyűlési 

képviselőt, a Magyar Újság szerkesztőjét tiszteletbeli tagnak választotta. 

Március 15-én részvétnyilatkozatot küldött családjának a közgyűlés a 

méltatlan ítélet miatt is, és a reá kirótt 2000 forint büntetés lerovásához 

bizonyos összeggel hozzájárult.  

                                            
26 Dörgő Dániel (1831–1891) földbirtokos.  
27 Kun Mihály (1845–1907) tanító, a Mezőtúri Kaszinó könyvtárosa.  
28 Turgonyi Lajos (1838–1907) református lelkész, országgyűlési képviselő.  
29 Böszörményi László (1823–1869) jogász, hírlapíró, országgyűlési képviselő, a Magyar 

Újságban támadta a kiegyezést. Emiatt izgatásért perbe fogták s miután elítélték a beteges 

férfiú 1869. február 24-én a fogságban meghalt. Halála miatt a szélsőbal hevesen támadta az 

Andrássy-kormányt.  
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Az 1869-ik évre az előbb említett tisztikart egyhangúan 

megválasztotta a közgyűlés. Ez év történetéből megemlíthető, hogy a 

helyben állomásozó csapat tisztjei is beléptek a kaszinóba.30 

Ekkor vezették be először a petróleumlámpákat. Ezeket ki is 

kölcsönözték egyleti tagoknak 10 krajcárért, nem tagoknak kétszer 

annyiért, jótékony célra ingyen.  

1870-ben elnök újból Mészáros Endre, alelnök Nagy Antal, jegyző 

Lestyán Ödön és gazda Gábor József lett.  

Ebben az évben több olvasótársulat alakult városunkban. 

Megkülönböztetésül a kaszinó felvette a Központi Olvasóegylet címet, és ez 

a név megmaradt 1902-ig anélkül, hogy hivatalosan tudomásul vették 

volna. – 1870-ben jelent meg nyomtatásban Bodolay László szerkesztése 

mellett az egylet könyveinek első betűsoros lajstroma. A dec. 24-iki 

közgyűlésen szóba került a világításra kiadott összeg nagysága, – „….ennek 

kevesbítése végett a kis szoba olvasószobává jelentetett ki s egy pénztárnok által 

vásárlandó olajjal felszerelt lámpával lészen világítandó.” 

1871-ben egyesületi elnök Mészáros Endre, alelnök Dörgő Dániel, 

gazda Emszt Gyula31 lett. Utóbbi 25 éven át töltötte be tisztét általános 

megelégedéssel, mert a választmány több ízben köszönetét és elismerését 

nyilvánította neki „….a kitűnő vacsorák rendezése körül kifejtett sikeres 

fáradozásáért.” Ez évnek fontosabb mozzanatai közé tartozik, hogy Dörgő 

Dániel indítványára egy gyümölcs-kiállítási szekrényt szereztek be és 

hosszú éveken át gyümölcstárlatot tartottak kedélyes kóstolgatással 

összekötve. Erről majd külön fejezetben részletesebben is szólunk.  

Szeptemberben költözött az egyesület id. Mészáros Lajos tagtársnak 

az előbbi helyiséggel szomszédos házába, melyet két és fél évre bérbevettek 

évi 230 forint haszonbérért. Itt olyan lakásnak jutott a birtokába az egylet, 

hogy a legértékesebb vagyonának, a könyvtárnak, amely addig pornak és 

penésznek volt kitéve, illő hely jutott. Ezért három csinos könyvszekrényt 

készíttettek, amely még ma is látható a könyvtár helyiségében.  

Az 1873. évi tisztújító gyűlés jegyzővé Tömöry Mihály ref. 

segédlelkészt, és az egylet tiszteletbeli tagjává Csávolszky Lajost,32 

választókerületünk országgyűlési képviselőjét választotta.  

                                            
30 Név szerint gróf Bethlen Miklós (1817–1900) őrnagy, Farkas György kapitány, Romatka 

András lovassági hadnagy, Szalánczy Lajos lovassági hadnagy, Fekete Béla gyalogsági 

hadnagy, Lőrinczy Sándor gyalogsági hadnagy.  
31 Emszt Gyula (1835–1910) kereskedő.  
32 Csávolszky Lajos (1838–1909) újságíró, politikus, országgyűlési képviselő.  
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1874-re a volt tisztségviselők megmaradtak. Ez év Szent György 

napján az egyesület id. Mészáros Lajos egy másik házába költözött, 

melynek helyén ma a Pétery utca 6. számú ház (néhai Szilassy Pál33 ügyvéd 

háza) áll.  

Az 1875-iki tisztújító gyűlésen miután Mészáros Endre az 

elnökséget tovább vállalni nem volt hajlandó, Dörgő Dánielt választották 

meg elnöknek, jegyző pedig Szilassy Pál lett. Mészáros Endrének, aki sok 

éven át töltötte be az elnöki tisztséget, hasznos működéséért meleg hangú 

elismerését és köszönetét fejezeti ki a közgyűlés.  

Az 1876. évre Bolváry Antal34 járásbírót, jegyzővé Szilassy Pál 

ügyvédet, pénztárnokká Lővinger Adolfot, könyvtárnokká Bodolay Lászlót 

választották, a gazda ismét Emszt Gyula lett.  

A választmányi ülés megelégedéssel vette tudomásul, hogy az 

olvasó és kártyaasztalok fölé rendelt három függő lámpa elkészült és ezzel 

a világítás lényegesen megjavult.  

1877-ben elnökké ismét Bolváry Antalt, alelnökké Dörgő Dánielt, 

jegyzővé Jakucs Gábort35 választották. Választmányi tagságra legtöbb 

szavazatot nyertek: Mészáros Endre, Fejér János, Cs. Tóth Lajos, Spett 

Dezső,36 Czebe Károly, S. Tóth Imre, dr. Tóth Ignác,37 ifj. Mészáros Lajos.  

Ez év januárjában az egyesület a „Dobogó” vendéglőbe költözött át, 

melynek egyik szárnyában e célra átalakított három szobát bérelte ki hat 

évre az alsórészi birtokosságtól. Nagy közkedveltségnek örvendeztek és jól 

jövedelmeztek akkoriban az úgynevezett „kartonbálok”, melyeket Emszt 

Gyula és Jakucs Gábor rendeztek a könyvtár gyarapítására. A választmány 

megbízta Bodolay László könyvtárost, hogy a könyvek listáját újból 

kinyomassa.  

                                            
33 Szilassy Pál dr. (1850–1924.) köz- és váltóügyvéd.  
34 Bolváry Antal (1820–1909) ügyvéd, járásbíró, polgármester.  
35 Jakucs Gábor dr. (1850–1904) ügyvéd, városi főjegyző.  
36 Spett Dezső mezőtúri gyógyszerész halálhíre: „Balatonfüreden, 38 éves korában” halt 

meg. Vasárnapi Újság 1886. 31. szám 506. p. – „Nagyrészvétü temetés. Mező-Turon hétfőn 

tették örök nyugalomra Balaton-Füreden elhunyt Spett Dezső ottani gyógyszerész, városi 

képviselő és megye bizottsági tag hamvait. Évtizedek óta nem volt ott ilyen őszinte 

részvéttel lefolyt temetés, mert az elhunyt minden nemes és igaz ügyet önérdek nélkül 

mozdított elő. Koporsóját harmincnál több díszes koszorú ékité, melyeket a temetésen külön 

kocsi vitt ki. Kiválóan szépek voltak a kaszinóé, melynek ő igen jeles tagja volt, a helybeli 

kisdedóvodáé, melynél mint az egylet titkára, évek óta fáradhatatlan buzgósággal működött 

örömét lelve annak emelkedésében, úgy a számos jó baráté, kik sokáig megérzik az ő 

elköltözését. Csak 38 éves kort élt, két kedves gyermeket hagyott hátra és bánatos özvegyét: 

csókakeői Somogyi Mária úrnőt, kit az egész város és környék legmélyebb részvéte környez. 

Áldás a nemes férfi emlékére, a kinek elhunytával nem csak a család vesztett nagyot, hanem 

a város, minden jó ügy és a társadalom.” Fővárosi Lapok, 1886. július 31. 210. szám, 1532. p. 
37 Tóth Ignác dr. (1848–1938) községi orvos.  
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1878-ra a volt tisztikart újra megválasztották. Ez év szeptemberében 

gyűjtést rendezett az elnökség a városunkból Boszniába elvitt katonák 

itthon maradt szegény családtagjai megsegélyezésére. Rövid idő alatt 50 

forint gyűlt össze. Mivel a célba vett segélyezésre nem mutatkozott 

szükség, a választmány 1879. március 19-én az összeget elküldte a szegedi 

árvízkárosultaknak.  

Az 1879, 1880 és 1881 évre megmaradt a régi tisztikar.  

Ez év végén az egyesületnek 880 forint készpénze volt, ezért 

elhatározta, hogy az építendő Józsa-féle városi új bérházban egy kényelmes 

kaszinóhelyiséget biztosít magának hosszabb időre évi 400 frt haszonbér 

fizetése ellenében.  

Minthogy azonban a városi bérház felépítése nem sok reménnyel 

biztatott, a március 25-én tartott választmányi ülésen az az általános óhaj 

merült fel, hogy az egylet állandó, saját tulajdonát képező helyiséghez 

jusson, amelyet aztán a kívánalmaknak megfelelően rendezhetne be. Erre 

pedig alkalmasnak ígérkezett a Báthory Károly kereskedése mellett lévő 

Kis István-féle ház, amely éppen árverezés alatt állt. A kiküldött bizottság a 

házat átalakítható helyiség céljára megfelelőnek találta és megvételre 

ajánlotta.  

Az 1882-ik évben Bodolay László lemondott könyvtárosi tisztéről, 

melyet 14 éven át hűségesen és eredményesen betöltött, helyét Füredi 

Lajos38 középiskolai tanár foglalta el.  

Az 1883. március 27-én tartott választmányi ülés feltétlenül 

szükségesnek mondta ki a kiszemelt háznak a megszerzését és rögtön 

kölcsön felvételéről is gondoskodott. A tagok buzgóságához és 

áldozatkészségéhez folyamodott. 20 forintos részvények kibocsátását 

határozta el. A felhívásnak olyan lelkes hatása volt, hogy a tagok 190 

részvényt jegyeztek azonnal, amit 30 napon belül be is fizettek. Később úgy 

határoztak, hogy a részvények visszafizetéséig 5 %-os kamatot fizetnek. A 

kölcsönzési időt 13 évben állapították meg. A közgyűlés elismerését fejezte 

ki az aláírások gyűjtéséért Bolváry Antal elnöknek és Jakucs Gábor 

jegyzőnek.  

Az április 15-én tartott közgyűlés a választmánynak a házvétel iránt 

beterjesztett javaslatát egyhangúan elfogadta és megbízottja a nyilvános 

árverésen 3000 forintért meg is vette. A május 14-iki közgyűlés örömmel 

vette tudomásul a Kis István-féle ház (a mai Garibaldi út 2. szám alatt lévő 

lakóház) megvételéről és a 200 db részvény befizetéséről szóló jelentést, 

                                            
38 Füredi Lajos (1851–1892) középiskolai tanár.  
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gondoskodott a szükséges átalakítások elvégzéséről, a játszóteremnek 

billiárddal és új bútorokkal való felszereléséről.39 Az évi tagdíjat felemelte 

hat forintra.  

 

A kaszinó a saját házában 

1883 

 

1883. október 23-án tartotta első választmányi ülését az egyesület a 

saját helyiségében. 

December 1-jén tartotta házavató ünnepélyét, amely mind a jelen 

volt tagok nagy számánál, mind a lakoma alatt és után uralkodó vidám 

hangulatnál fogva a legsikerültebb férfimulatságok egyike volt. 

Közvacsorával egybekötött társas összejöveteleket gyakran rendezett az 

egyesület részint hazafias jellegűt, mint a március 15-iki nemzeti ünnep 

évfordulóján a nemzeti kegyelet ápolására és ébrentartására, részint 

rögtönzött estélyeket a „Közvélemény asztala” címen fennálló szűkebb 

körű társaság rendezésében.  

Az 1884-iki évre a tisztikarban nem történt változás. Ugyanannak az 

évnek december 26. napját tartott közgyűlésén Nyíri Pál40 tagtárs azt 

indítványozta, hogy ünnepelje meg az egyesület a következő évben 25. 

éves fennállását. A választmány 1885-iki 15. számú végzésével el is 

határozta az egyesület újabb alakulásától számított 25 éves fennállásának 

megünneplését 1886. január 6-ik napján és az egyesület történetének 

alkalmi ismertetésére felkérte Bodolay László tagtársat.  

Az 1885-re megalakított tisztikarban az a változás történt, hogy 

Jakucs Gábor lemondott egyleti jegyzőségéről, melyet nyolc évig nagy 

elhivatottsággal és ügybuzgalommal viselt, helyébe Orosz István 

középiskolai tanárt választották meg. A pénztárnok személyében is 

változás történt, mert Tóth Csongort választották meg pénztárnoknak.  

1885. február havában jelent meg az egyesület könyvtárának 

szakszerű betűrendes jegyzéke, amelyet nagy gondossággal Füredi Lajos 

könyvtáros állított össze szakszerűen. Ez a kimutatás 1500 kötetnek a címét 

tartalmazta. Feljegyzésre méltó, hogy az egylet 1861-től kezdve 25 éven 

keresztül a könyvtárra több mint 3000 forintot fordított.  

1886-ban a tisztikar változatlanul megmaradt. Ebben az évben 

ünnepelte az egyesület az újabb alakulástól számított 25 éves fennállását. 

                                            
39 Az összes költség 5114 forint volt. 
40 Nyíri Pál (1835–1911) gazdálkodó, polgármester.  
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Január 6-án lett volna az évfordulója, de közbejött akadályok miatt február 

1-jén volt az ünnepélyes közgyűlés, amelyen mintegy 62 tag jelent meg. Az 

emelkedett hangulatú közgyűlést általános lelkesedés hatotta át. Bolváry 

Antal elnök nyitotta meg a rendkívüli közgyűlést, fejtegette annak a 

napnak a jelentőségét, visszaemlékezett az elmúlt időkre, hogy láthassa 

mindenki tanulságul mennyiben felelt meg az egylet az átélt negyedszázad 

alatt hivatásának. Bodolay László választmányi tag olvasta fel az egylet 

történetét. Felolvasásában nagy részvéttel emlékezett meg a 25 év alatt 

elhunyt jeles tagjairól: a tisztes öreg és jóízűen adomázó Gyikó János 

református lelkészről, az élő enciklopédiáról: Bíró Istvánról, a szellemes 

társalgóról, és Pétery Károly országgyűlési képviselőről, aki tanulságos 

beszélgetéseivel maga köré gyűjtötte a tagokat, továbbá Pap Ferencről, a 

szelíd modorú tisztes őszről, aki létrehozta és új életre keltette az 

egyesületet, azután Bárándi Kiss Sándor tanárról, kinek sok 

életbölcsességgel telt beszélgetéseit élvezettel hallgatták, és Erdős Áronról, 

a patriarchális alakról, kinek a birtokossági ügyekben és tanintézetek 

alapításában sokat köszönhettek.  

A tagok állandó figyelemmel kísérték és nagy élvezettel hallgatták a 

nagy gonddal elkészített felolvasást, teljes szövegben jegyzőkönyvbe 

iktatták és kinyomtatták.  

A közgyűlésnek mintegy folytatása volt az a lakoma, amelyet a 

választmány előző intézkedése folytán Emszt Gyula egyleti gazda erre az 

alkalomra rendezett. Az ízletes ételek és italok fogyasztása közben – 

egykori feljegyzések szerint – csak fokozódott az emelkedett hangulat és 

hangzott el sok alkalmi és érdekes pohárköszöntő.  

Az 1886. július 24-iki ülésén köszönetét fejezte ki a választmány 

Orosz István egyleti jegyzőnek, hogy a jubiláris közgyűlésnek lefolyását és 

a tagok névsorát emlékkönyv alakjában kinyomtatta és a tagok közt 

kiosztotta.  

Orosz István egyleti jegyző városunkból Debrecenbe való távozása 

folytán – a választmány sajnálatára – a tisztségéről lemondott. Ettől kezdve 

a jegyző és a pénztárnok személye gyakran változott.  

Az 1887-ik évre a tisztikarban az a változás állott be, hogy Dörgő 

Dániel egészségi állapotára való tekintettel nem vállalhatta újból az 

alelnöki tisztséget, amelyet az egylet felvirágoztatása körül páratlan 

buzgalommal betöltött, helyére Bodolay Lászlót választotta meg a 

közgyűlés. Faragó Bálintot41 pedig jegyzővé választotta meg a közgyűlés.  

                                            
41 Faragó Bálint (1851–1935), középiskolai tanár, gimnáziumi igazgató, egyháztörténész.  
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Az 1888-ik évre megmaradt az előző évi tisztikar. Ez év december 

26-iki közgyűlés új alapszabályokat készített és a miniszter jóváhagyása 

után azokat 200 példányban ki is nyomtatta.  

A következő 1889. január 6-iki tisztújító közgyűlésen, be sem várva 

a jóváhagyást, már ezek szerint töltötte be három évre az új tisztségeket. 

Közfelkiáltással újból megválasztották az előző évi tisztikart, a pénztárnok 

kivételével. A városunkból távozó Tóth Csongor helyére Borbás Istvánt 

választotta meg három évre pénztárnoknak. Ugyanakkor elismerte Tóth 

Csongor lelkiismeretes és sikeres munkáját is.  

A következő évben megtartott közgyűlésen Faragó Bálint lemondott 

a jegyzői tisztségről, helyébe a közgyűlés Cserefalvi Farkas Kálmánt42 

választotta meg.  

Az 1892-iki tisztújító közgyűlésen választották jegyzővé dr. Nyíry 

Kálmánt,43 egy évvel később pénztárnokká Mészáros Mihályt. Ugyanazon a 

gyűlésen új könyvtárnoki tisztséget létesítettek és arra Elekes Ferenc44 

főgimnáziumi tanárt választották meg. Az elhalálozott Füredi Lajos 

helyébe pedig, aki 10 éven át nagy buzgalommal töltötte be tisztségét, 

Pantó János45 ref. tanítót. 

Ez alatt az idő alatt fontosabb esemény nem történt. Az egylet a 

politikával nem törődött, de az 1894-iki esemény már határozott politikai 

megnyilvánulás volt. Ekkor vett részt hat taggal a március 1-jén 

Budapesten lefolyt liberális nagygyűlésen, amelyet az egyházpolitikai 

javaslatok melletti tüntetésen rendeztek.  

A következő három év leteltével megint nem akadt jegyző és 

pénztáros, azért egyesíteni akarták a tisztséget a két könyvtárnokival, mivel 

ezek tiszteletdíjasok voltak. De néhányan megfellebbezték a választást és 

így az 1895. január 20-iki választáson a következő tagok kerültek az egylet 

tisztikarába: Bolváry Antal elnök, Jakucs Gábor alelnök, dr. Dabis Antal 

pénztárnok, dr. Tóth Imre46 jegyző, Emszt Gyula gazda, Elekes Ferenc és 

Pantó János könyvtárnok. Ezen a tisztújító gyűlésen 70-en vettek részt, ami 

nem igen fordult elő az egyesület történetében.  

 

*** 

 

                                            
42 Farkas Kálmán, cserefalvi, dr. (1857–1931) árvaszéki elöljáró, majd rendőrkapitány.  
43 Nyíry Kálmán dr. (1860–1924) ügyvéd.  
44 Elekes Ferenc (1850–1912) középiskolai tanár.  
45 Pantó János (1859–1929) tanító, népiskolai és ipari iskolai igazgató.  
46 Tóth Imre dr. (1867–1923) ügyvéd, Mezőtúr város tiszti főügyésze.  
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Az 1895. június 6-iki választmányi ülésen merült fel először az a 

terv, hogy építsenek a meglévő, pusztulásnak induló épület teljes 

lebontásával egy új díszes, a kor, valamint az egyletnek a jövőben 

támadható igényeinek megfelelő, alkalmas épületet. Ennek a tervnek a 

kivitelezésére azonnal ki is küldtek egy hattagú bizottságot, amely Bolváry 

Antal elnöklete alatt dr. Istvánfy Gyula,47 Mészáros Sándor,48 Mészáros 

Lajos, Szilassy Pál és dr. Tóth Imre választmányi tagokból állt.  

Az 1896. január 26-iki közgyűlésen előterjesztett pénztárnoki 

jelentés szerint az előző évben 1587 forint 47 kr. volt az egyesület bevétele 

és 1310 frt. 55 kr. a kiadása. Ekkor volt a házrészvények utolsó kisorsolása. 

A közgyűlés az építkezést illetőleg elfogadta a választmánynak a javaslatát 

és az egyleti épület felépítését időszerűnek és elodázhatatlannak találta; az 

építkezés keresztülvitelével a választmányt bízta meg. A terv benyújtására 

pályázatot hirdetett. A terv foglalja magában az előszobákon kívül egy 

nagy dísz(tánc)-termet, éttermet, olvasó-, társalgó-, két kártyaszobát, 

könyvtári helyiséget, a vendéglős részére két lakószobát, konyhát és 

mellékhelyiségeket.  

A február 23-iki közgyűlés elfogadta az építkezés alapjául a 

szakértők által is legmegfelelőbbnek talált, Reppmann Gyula aradi építész 

által benyújtott tervet. Az építész ezt 16.000 forint vállalati összegből 

kivihetőnek szánta. Nagyobb vitát keltett az építkezés helyének 

megválasztása. A többség a Kossuth-utcai Bíró-féle portát szemelte ki az 

építkezés színhelyéül, amely teleknek az értéke 10.000 forint volt akkor.  

A rajta lévő épület anyagának árából megtérült 300 frt. A kaszinó 

régi épületének eladási árából befolyt 4061 frt. A Mezőtúri Takarékpénztár 

felajánlotta az építkezéshez a kölcsön folyósítását a vállalti összeg erejéig 6 

% kamat mellett.  

Egyúttal felemelte a közgyűlés az évi tagdíjat 8 frt-ról 12 frt-ra.  

Az április 1-jei választmányi ülés elhatározta az épület előtti tér két 

oldalán egy-egy 10 m hosszú és 5 m széles üzlethelyiség építését. 

Az építkezés kivitelére pályázatot hirdettek. Az építkezési bizottság 

Pap Dezső és társai építőmesterek ajánlatát fogadta el. Az utcai vaskerítés 

kivitelezését Kozák Lajos49 lakatosra bízták.  

A lépcsőfeljárótól balra valaha olvasható volt a márványból készült 

emléktáblán a következő felirat:  

                                            
47 Istvánfy Gyula dr. (1859–1925) ügyvéd, magyar királyi táblabíró.  
48 Mészáros Sándor (1842–1910) földbirtokos. 
49 Kozák Lajos (1864–1948) kovácsmester és lakatos. 
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„Ezen épület emeltetett 

a mezőtúri központi kaszinó tagjainak 

áldozatkészségéből 

Bolváry Antal elnöksége idején 

Magyarország fennállásának 

1000-dik évében 

MDCCCXCVI-ban 

Tervezte:  Építették: 

Reppmann Gyula  Pap Dezső 

aradi műépítész  Wagner Márton és Társai 

  mezőtúri vállalkozók 

Berendezte: 

Lengyel Lőrincz 

aradi bútorgyáros.” 

 

 

 

„A millennium után már a 20. században szép új épületben 

megújult a Központi Olvasóegylet élete is. Megnövekedett tagsággal 

anyagilag is nagyobb lehetősége volt kulturális életét országos hírű 

művészek, tudósok szerepeltetésével gazdagítani.1952. december 1-től a 

városban állomásozó katonai alakulat vette át az épületet és tiszti klubként 

üzemeltette. Az alakulat 1990-ben történt megszüntetése után a város 

tulajdonába került épületet Lakatos István vállalkozó vette meg, aki 

felújítatta az épületet és új épületszárnnyal bővítette is azt. Ezt követően 

csak ritkán használják az épületet, de az épület ma is a város és a Kossuth 

út díszes épületei közé tartozik." 
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Az 1896-ban elkészült kaszinó 
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A Kaszinó és a gyümölcstermelés kapcsolata 

 

 

Bereczki Máté és Dörgő Dániel kapcsolata éppen abban az évben – 

1871-ben – kezdődött, amikor Dörgő a kaszinó alelnöke volt. Bereczki nevét 

Dörgő már akkor jól ismerte, hiszen a „Kertész Gazda”50 című a 

gyümölcstermesztésről szóló hetilapot Dörgő járatta és az ott megjelent 

írásai alapján volt ismerős Bereczki neve a számára.  

Dörgő szenvedélyes gyümölcskertész volt és saját tapasztalatai 

alapján igyekezett gazdatársait is rávenni a gyümölcstermesztésre. 

Dörgőnek ebben az időben még csak 2000 négyszögöles területű 

szőlőskertje volt a Berettyó csatorna partján, amelybe gyümölcsfákat is 

ültetett.51 Később, az akkor még „élő Körös” partján egy két kat. holdas 

gyümölcsöskertet alakított ki, ahová egy nyaralót is épített. Megnyerő 

egyénisége, barátságos magatartása, a város közéletében viselt tisztsége 

alkalmassá tették arra, hogy a gyümölcstermesztésnek híveket szerezzen. 

Ebben a tevékenységében mindig Bereczki Máté tanácsai, ötletei alapján 

járt el. Az ő rábeszélésére fordult Dörgő a városi képviselőtestülethez is 

azzal az ötlettel, hogy a város tulajdonában lévő szántóföldön létesítsenek 

faiskolát. A város támogatta52 az ötletet és létre is hozta a faiskolát egyelőre 

„50 faj körte, 50 faj alma, 20 faj szilva, 5 faj cseresznye és 5 faj meggy fát 

telepített”,53 amelyek faji és fajtatisztaságát az induláskor Hadadi Dániel54 

                                            
50 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.  
51 TOLNAY Gábor: Bevezetés. In: BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. I. kötet. 

Szolnok, 2012. Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár. 24. p.  
52 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  3. kötet. 144. p. – A-9. 

irat, 1883. április 26.  
53 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  2. kötet 315. p. – D-139. 

levél, 1880. december 19.  
54 Hadadi [Hadady] Dániel működése és élete még nincs kikutatva. Mezőtúri hivatásos 

kertészként említi Dörgő Dániel 1879-ben. „Beszéllünk a’ Turi kertésszel – Hadadi Dániellel 

– ki irántad nagy respectussal viseltetik, megtekintjük a’ Turi Községi Faiskolának szánt jó 

nagy darab földet, tanácsot és irányt adunk…” (BERECZKI Máté és Dörgő Dániel 

levelezése. Szerk. TOLNAY G.  2. kötet. 1879. október 29. D-102. számú levél) – Korábban, 

egy 1876-ban közzétett hír szerint: „Hadady Dániel, Budapest főváros műkertésze, még ez 

évben Miskolcra költözik s ott kertgazdászati mintaintézetet állít, melyben tiz- 
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hivatásos kertész biztosította, aki a kertészkedés mellett szakirodalmi 

tevékenységet is folytatott.55 

Dörgő Dániel a Központi Olvasóegylet tagságának az érdeklődését 

is felkeltette azzal, hogy az egylet termeiben elhelyezett üveges 

szekrényekben rendszeres, állandó gyümölcskóstolással egybekötött 

gyümölcskiállításokat szervezett, ahol 70–80 féle gyümölcs bemutatását 

tette lehetővé. „Olly kiállítás ez, melly nem mindenütt található. A’ hét elején egy 

                                                                                                               
tizennégyéves árvafiúkat is szándékozik foglalkoztatni és kiképezni. Ő a sajátképeni 

kertészeti termelésen, virágszönyegmunkákon kivűl, (az Erzsébet-sétány virágszőnyegeit is 

ő készité,) a kerti díszművek készítésében is igen ügyes mester. A közelebbi kiállításon is 

kitűntek függő és fali virágtartó-kosarai, virágasztalai s ama díszesen befuttatott 

díszállványa, melynek párja a gr. Andrássy Gyuláné íróasztalát ékesíti. Fadarabkákból 

tömérdek szöggel csinált kerti diszműveket szándékozik jövőre árva fiúkkal készíttetni, a 

tiszta jövedelem egy részét számukra ajánlva föl.” (Fővárosi Lapok 1876. április 25. 94. szám, 

441. p.) – SZINNYEI szerint: Hadady Dániel, műkertész Nagyváradon.  – Egy 1888-ban 

megjelent közlemény szerint Nagyvárad törvényhatósági bizottsága 1888. augusztus 9-én 

tartott ülésén tárgyaltak „Hadadi Dániel kérvényére nézve, melyben a Páris patak hidjánál 

levő üres tért virágcsarnok építése czéljából időleges használatba átengedtetni kéri.” 

(Magyar Közigazgatás, 1888 (6. évf.), 1888. szept. 6. 36. szám, 8. p.) 1891-ben Hadady Dániel 

kereskedelmi műkertész lakhelyét Nagyváradon, Fő utca 819. szám alatt mutatták ki. (In: 

Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke. Budapest, 1892. 747. p. 

[Ugyanekkor Mezőtúron (Jász-N.-K.-Szolnok vm.) Masztillák János szerepel a műkertészek 

és virágkereskedők között.] – A Pesti Napló 1893. augusztus 6-i vasárnapi mellékletében, a 

Magyarország városai sorozatban Nagyváradot ismertetve írnak Hadady Dániel 

kertészetéről: „…menjünk át a Páris-patak hidján, vessünk egy pillantást Hadady Dániel 

virág- és gyümölcscsarnokára…” (Pesti Napló, 44. évf. 1893. augusztus 6. 220. szám, 18. p.) – 

1894-ben a Nagyváradi Kertészeti Kiállításon szerepelt: „A zenepavillonban Hadady 

Dániel kert-terveket állított ki. A pavillon falain láthatók a városliget s több park, liget és 

kert tervezete, a melyek Hadady Dániel kertrendezői nagy praxisát bizonyítják.” (Kertészeti 

lapok 1894. november. 11. szám, 294. p.) – 1895-ben a Kertészeti Lapok közleménye szerint a 

Biharmegyei Régészeti és Történeti Egyesület Nagyváradi ülésén tett bejelentés szerint 

Hadady Dániel „a múzeum mellett lévő füvészkert létesítésére és némi szubvenció mellett 

vezetésére vállalkozik”. (Kertészeti Lapok 1895. április, 4. szám 111. p.) – [1896] augusztus hó 

25-én tartották a magyar kertészek országos kongresszusukat az ezredéves kiállítási 

ünnepségek csarnokában. „A határozatok végrehajtására bizottságot alakítottak, melynek 

Hadady Dániel is tagja lett”. (A Kert,  1896. aug. 15. 17. szám. Hírek. 683. p.) – Részt vett az 

állami faiskolák létesítése elleni mozgalomban, melyet – egzisztenciájukat féltve – az 

évtizedek óta működő műkertészek (Mühle Vilmos,  Szögi József,  Meyne János, Kristóf 

János, Niemetz F. Vilmos, Hadady Dániel,  Kirschner András, Mayer Miklós, Teleki János, 

Unghváry László) indítottak. A hír szerint ugyanis: „1896. évben a rudnói, lugosi, tarczali, 

ungvári, tihanyi, zilahi, budapesti, tordai és kolozsvári állami gyümölcsfa-iskolákban 

234.000 3–4 éves nemes és 6.750.000 vadoncz csemetét és valószínűleg ugyanennyit állítottak 

élő egyéb gazdasági intézetek és földmives iskolák telepein és ezeket kiosztja az állam 

ingyen vagy legfeljebb 25 krajczár darabonkénti ár mellett. […] akkor minek nevelték sok 

évtizeden által a kertészeti, illetve a vinczellér képezdékben 100 számra a kertészeket? 

Czegléden, 1897. február 10-én.” (Gyümölcskertész,  7. évf. 1897. március 10. 5–6. szám, 56. p.) 
55 Hadady Dániel: Hazai kertipar. A hazai kertészet haladása érdekéből kertészek és 

kertkedvelők használatára, tervrajzokkal és szin. ábrákkal. I. füzet. Bpest. Birkholz, Vayda és 

Pressburg nyomdája 1881. és Bizom. NagyVáradon, Pauker Dániel.) 
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Alispán,56 azután Horánszki Nándor,57 tegnap pedig egy minisztériumi titkár 

ámultak-bámultak rajta.”58 Sajnálatos, hogy Dörgő Dániel halálával (1891. 

július 18.) a gyümölcskiállítások is lassan megritkultak, majd 

abbamaradtak. 

A gyümölcsészeti ismeretek gyarapítására Dörgő egyleti elnöksége, 

alelnöksége alatt a Kaszinó számára a Bereczki által ajánlott szakkönyveket, 

szakfolyóiratokat megrendeltette, megvásároltatta. Ugyanakkor 

tapasztalatcsere céljából felvette a kapcsolatot a környékbeli 

gyümölcstermelő birtokosokkal – pl. a törökszentmiklósi Jurenák 

Sándorral.59  

Az elmondottak alapján nem lehet csodálkozni azon a fejlődésen, 

melynek eredményeképpen a városban és határán az 1850-ben mindössze 

22 kat. holdat60 kitevő kertészeti művelés alá vett terület (ami a város 

földterületének csak 0,03 %-a volt) 45 év alatt 1298 kat. hold nagyságúvá 

nőtt. 1895-ben ilyen nagyságú, gyümölcsösként hasznosított földterületről 

számolt be a mezőgazdasági statisztika,61 amely a város megművelt 

területének immár 1,82 %-át tette ki.  

Bátran állíthatjuk, hogy ezen ugrásszerű növekedésben mind 

Bereczki és Dörgő barátságának,62 mind a Központi Olvasóegylet 

                                            
56 Sipos Orbán (Jászberény, 1835. május 24. – Homokszentlőrinc, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

1926. július 12.) országgyűlés képviselő, a Jász Múzeum megalapítója, a Jászkun Kerület 

utolsó alkapitánya, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye első alispánja, királyi tanácsos. 
57 Horánszki Nándor, hórai és tótfalusi (Eger, 1838. január 15. – Budapest, 1902. április 19.) 

politikus. – Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja, a Józsefvárosi Kör 

elnöke. – 1858-ban a pesti egyetemen abszolvált, 1858-tól a szolnoki törvényszéknél 

gyakornok, 1861-ben ítélőtáblai fogalmazó, 1861-ben Pesten ügyvédi oklevelet szerzett, 

1861-ben Szolnokon törvényszéki bíró. 1867-től jelentős szerepet játszott a vármegye és a 

város életében: Szolnok város első iskolaszékének alapító elnöke, az óvoda és az első 

takarékpénztár létrejöttének kezdeményezője, több évig a polgári kaszinó elnöke. 1872-től 

országgyűlési képviselő. 1902. március 4-től haláláig Széll Kálmán kormányában 

kereskedelemügyi miniszter. 
58 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  3. kötet. 217–218. p. – D-

169. levél 1883. október 18. 
59 KÁRPÁTI Elemérné: Dörgő Dániel személye és szerepe a Bereczki Mátéval folytatott 

levelezése tükrében. Néprajzi adalékok a levelekben. In: BERECZKI Máté és Dörgő Dániel 

levelezése. Szerk. TOLNAY G.  5. kötet 45–84. p.  
60 THIRRING Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve. Bp. 1912. Budapest 

Székesfőváros ny. 14. p.  
61 A magyar korona országainak mezőgazdasági statisztikája. Első kötet. Az összeírás főbb 

eredményei községenkint. Bp., Pesti Könyvnyomda Rt. 1897. 295 p. 
62 TOLNAY Gábor: Két ember barátsága a 19. századi Mezőtúron. In: MEZŐVÁROS új 

szerepben. Szerk. Forray R. Katalin, Kozma Tamás, Molnár Ernő. Bp., 2016. 235–247. p.  
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vezetésének és tagjainak az új iránt való érzékenysége és nyitottsága nagy 

szerepet játszott.63 

Nagyon nagy kár, hogy ennek a gyümölcsészet iránti vonzalomnak 

ma már nem sok nyoma van a város határában.  

2018. január 

Dr. Gombás István 

 

 

                                            
63 GOMBÁS István, dr.: A Mezőtúri Kaszinó (Úri Kaszinó) története. Saját kiadás. Mezőtúr, 

2009. 128 p. E tanulmány a mű 7–34. oldalának kissé bővített szövege. 
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DR. TOLNAY GÁBOR 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTETEK CÍMÉTŐL ELTÉRŐ LEVELEKRŐL 

 

E levélgyűjteményben a kötetek címétől eltérően található még 127 

levél és néhány egyéb irat is, amely Bereczki Máténak az ismerőseivel, 

barátaival, vásárlóival folytatott levelezést tartalmazza. Ilyen pl. Törs 

Kálmánnak64 az Országgyűlési Naplóból kimásolt Bereczki Máté ügyét 

támogató felszólalása,65 illetve Bereczkinek a különböző folyóiratokban 

elhelyezett „Felhívásai” is arról, hogy a „Gyümölcsészeti vázlatok” első 

kötetének második kiadását is megjelentette.66 Ugyanakkor Sziklay Edéhez 

írott 39 levelét a 7. kötetben „Függelék”-ként csatoltuk a gyűjteményhez dr. 

Surányi Dezső professzor előszavával.  

A levelek íróinak, címzettjeinek betűrendbe állításával igyekeztünk 

kezelhetőbbé tenni azok keresését. Ugyanakkor utalnunk kell arra is, hogy 

nem minden levél maradt fenn, amelyet Bereczki kapott vagy kaphatott, 

illetve nem minden levelet találtunk meg. Ez azt jelenti, hogy – 

megítélésünk szerint – feltehetőleg nem a teljes gyűjtemény adtuk közre, 

eddig általunk ismeretlen levél bármikor felbukkanhat. A Bereczki–Dörgő 

levelezésből is kikövetkeztethető, hogy a 18 év alatt ezernél több levelet 

írtak egymásnak – Bereczki könnyedén írt hosszú levelet ismerőseinek is.  

Tekintettel arra, hogy több irodalomban jártas partnerrel levelezett, 

indokoltnak tartottuk, hogy Martinkó Andrásnak67 és Szerdahelyi 

                                            
64 Törs (Tircs) Kálmán (Rimabrézó,  Gömör és Kishont vm., ma Rimavské Brezovo, 

Szlovákia, 1843. április 5. – Budapest, 1892. augusztus 31.), író, újságíró, politikus. – A Petőfi 

Társaság alapító tagja (1876), a Hírlapírók Nyugdíjintézetének alelnöke. – Jogot végzett a 

pesti egyetemen és ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott. 1863–

1865-ben a Vasárnapi Újság és melléklapjai, a Politikai Újdonságok, a Képes Néplap, a 

Világkrónika, valamit az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képekben című kiadványok 

főmunkatársa. 1868–1876-ban A Hon című lap belső munkatársa, emellett Jókai Mór Az 

Üstökös című humorisztikus lapjának szerkesztője. 1876-tól az Egyetértés és a Pesti Hírlap 

belső munkatársa, valamint az Életképek című lap szerkesztője. 1878-tól függetlenségi és 48-

as párti programmal a szentesi választókerület országgyűlési képviselője, 1881-től az 

országgyűlés jegyzője. Az Egyetértésnél és a Pesti Hírlapnál politikai cikkíró volt. Versei, 

elbeszélései különböző lapokban (Balatonfüredi Napló, Magyar Sajtó, Figyelő, Hon, Arad és 

Vidéke, Igazmondó, Vasárnapi Újság stb.) jelentek meg. Vígjátékokat is fordított. – [ÚJ 

ÉLETRAJZI 6. kötet 887. p.] 
65 Lásd BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-102. 

szám alatt.  
66 Lásd BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet A-66. szám 

alatt.  
67 Martinkó András (Szuhogy, Borsod vm., ma Borsod-Abaúj-Zemplén m. 1912. szeptember 

22. – Budapest, 1989. január 31.) nyelvész, irodalomtörténész. – Az irodalomtudomány 

kandidátusa (1968), doktora (poszthumusz, 1989). Akadémiai Díj (1979). – 1930–1935-ben az 

Eötvös Kollégium tagjaként a budapesti egyetem magyar–francia szakán tanult, 1937-ben 
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Istvánnak68 a Világirodalmi Lexikonban69 megjelent szócikkeit alapul véve 

közöljünk és adaptáljunk néhány gondolatot magáról a levélről, mint az 

írásbeli közlés megjelenési formájáról, valamint – a pomológiai 

szempontokat alapul véve – a közzétett levelek stílusáról, azok tartalmáról.  

 

I. 

A levél 

A levél a személyes beszélgetést helyettesítő írásbeli közlés. Az 

emberiség legrégibb kulturális vívmányainak egyike. Első emléke az 

írásbeliség kezdeteiről való. Főbb válfajai az alábbiak: 

1./ A misszilis levél. Ez valóságos élő személyhez szól és írója azzal a 

szándékkal rögzíti, hogy a címzett azt elolvassa. E kategórián belül: 

a./ A magánlevél a kötetlen baráti-rokoni beszélgetés helyettesítője, és 

annak megfelelő stílussal rendelkezik. A levélstílusnak nevezett stílusfajta 

voltaképpen a magánlevél jellegzetességeit tükrözi és témája, illetve a téma 

tárgyalása ennek megfelelő. A magánlevelek általában nem tarthatnak 

számot a közérdeklődésre, kivéve, ha a régiség vagy a levélíró, illetve a 

címzett személye történelmi, irodalomtörténeti vagy valamilyen 

szaktudományt illető értéket kölcsönöz neki. Ez utolsó kategóriába tartozik 

Bereczki és több ismerőse címzettje vagy  levélpartnere (Belke Tivadar,70 

                                                                                                               
bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1935-től Budapesten, 1938-tól Rozsnyón, majd Ungváron 

tanított. 1945-től Budapesten a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium tisztviselője, majd 

Budapesten tanított. 1950-től az MTA Nyelvtudományi Intézet munkatársa, 1956-tól a 

budapesti egyetem idegen nyelvi lektorátusán tanár. 1959-től az MTA Irodalomtudományi 

Intézet munkatársa, 1962-től főmunkatársa. 1972-ben nyugdíjazták. Széles körű 

munkásságából kiemelkednek Petőfi-kutatásai. Jelentős szerepe volt a költői szótár 

módszertanának kidolgozásában is. L. Hjelmslev dán nyelvész nyelvfilozófiájáról írott műve 

kéziratban maradt. 1996-ban emlékére Martinkó András-díjat alapítottak, amellyel egy adott 

év 19. századi irodalomtörténeti tanulmányát jutalmazzák. – [ÚJ ÉLETRAJZI. IV. kötet. 539–

540. p.]  
68 Szerdahelyi István (Budapest, 1934. december 31. – Budapest, 1917. szeptember 24.) 

esztéta, műfordító, író. – 1957–1968-ban ELTE Egyetemi Könyvtára gyakornoka, 1959–1978-

ban az Akadémiai Kiadó szerkesztője, majd csoportvezetője. 1978–1980 között az MTA 

Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, 1980–1890-ig az ELTE esztétikai 

tanszékének adjunktusa, majd docense, 1980–1983 között a Kritika főszerkesztő-helyettese, 

1984–1989-ben pedig főszerkesztője, 1989–1990-ig az Új Fórum főszerkesztője. 1970–1989 

között a Világirodalmi Lexikon felelős szerkesztője, 1990-től főszerkesztője. 1992-től a 

Hevesi Gyula Alapítvány elnöke, 1993-tól a Nagy Lajos Irodalmi Társaság főtitkára. A 

filozófiai tudomány kandidátusa (1977), az irodalomtudomány doktora (1987) József Atilla-

díjas. – [MTI KI KICSODA. 2009, 1057. p.]  
69 VILÁGIRODALMI 7. kötet, 231–232. p.  
70 Belke Tivadar (másutt Tódor) (Königsberg, 1827? – Keszthely, 1875. október 8.), 1867-től 

haláláig a Keszthelyi Gazdasági Tanintézet főkertésze, tanára, 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). 
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Törs Kálmán, Madách Aladár, Herman Ottó). De a levél közérdekűségét 

erősíti a témáját meghatározó neves alkotók idézése, emlegetése is 

(Nicholas Gauchet,71 André Leroy, Eduard Lucas, Johann Georg Conrad 

Oberdieck, Jean-Baptiste van Mons, Simon Louis-testvérek stb.). 

b./ A hivatalos levél a hivatalos tárgyalások hangnemében és 

témakörében a hivatalos stílus sajátosságaihoz igazodik. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy ez csak a 19. század közepétől jelenti azt a személytelenül 

tárgyias modort, amely ma használatos. A régebbi korokban ez a levélfajta 

is színesebb, díszesebb formulákhoz igazodott. E levéltípus publicitási köre 

is általában az érintettekre korlátozódott, kivéve a fent is említett eseteket.  

c./ A nyílt levél viszont – legyen írója vagy címzettje bárki – 

közérdekű témát érint az ennek megfelelő retorikai előadásmódban, a 

publicisztika egyik műfaja.  

d./ Az irodalmi levél lényegét tekintve szépirodalmi műfaj, és még 

akkor is, ha valamilyen napi aktualitás váltotta ki rögzítését, objektíve a 

szépirodalom többi műfajával azonos érdeklődési körre és érvényre tarthat 

számot.  

2./ A fiktív levél azzal a szándékkal készül, hogy címzettjéhez nem 

küldi el írója, és ezt gyakran annál is kevésbé tehetné meg, mert e levél 

címzettje kitalált vagy már halott személy, illetve fiktív tárgyról szól, olykor 

pedig írója a valóságban nem azonos azzal, akinek nevében (gyakran 

kitalált vagy már nem élő személy nevében) ír. A fiktív levél így a szó 

tágabb értelmében fölfogott irodalmi műfaj.  

Az igényesebb levelek – a magánlevelek is – bizonyos mértékig 

igazodnak a retorika és stilisztika szabályaihoz. Ennek megkönnyítésére az 

                                                                                                               
Cikkei gazdasági szaklapokban jelentek meg: Gyakorlati Mezőgazda (1872–74), 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, PIM NÉVTÉR [Megtekintve 2018 márciusa] 

http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor 
71 A levelezés 5. kötetében tévesen „Gousent-féle munka”-ként emlegetve = Korabeli 

pomológiai és kertészeti művet ilyen szerző neve alatt nem találtunk. Lehetséges, hogy Törs 

Kálmán kézírásának a másolásakor Dörgő Dániel félreolvasta a nevet, és Gauchet, Nicholas 

(1846. jan. 17. – 1911. jan. 21.) francia származású német kertész, gyümölcsész, dendrológus 

művéről van szó. Gauchet az általa alapított Stuttgarti Kertészeti Szakiskola igazgatója és 

több alapvető kertészeti munka szerzője volt. Forrás: DER SCHWEIZERISCHE 

OBSTBAUER 1911. [Bund Lemgo] 

http://www.bund-lemgo.de/download/2_Gaucher_Nicolas.pdf [Megtekintve 2018 márciusa] 

http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php?dir=B#B/045_Belke_T%C3%B3dor
http://www.bund-lemgo.de/download/2_Gaucher_Nicolas.pdf
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ókortól napjainkig szokás levélmintákat készíteni, amely vezérfonalul 

szolgálhat a levelek megfogalmazásához. 

 

A levélstílus 

 

1./ Szűkebb értelemben a magánlevelezés modorára jellemző 

stílusfajta. Aminthogy a magánlevelezés a kötetlen familiáris-baráti 

beszélgetést helyettesítő kommunikációs forma, stílusa is általában 

közvetlen, a köznapi beszéd fordulataihoz igazodó, lazábban komponált, 

természetességre törekvő, másfelől viszont az igényesebb magánlevél és 

levélstílus mind szókincsében, mind mondatfűzésében igazodik az 

irodalmi nyelv normáihoz is. A terminus annyiban nem pontos, hogy a 

levélstílus nem valamennyi levélfajra jellemző.  

2./ Tágabb értelemben a levél formájában közölt információ stílusa. 

Ez a valóságban annyiféle, ahányféle a levélírás funkciója, tárgya, a 

levélírók egyénisége, műveltsége, íráskészsége és a korszaknak a levélírásra 

megállapított konvenciói. A misszilis levél stílusformája csak akkor válik a 

stilisztika ügyévé, ha akár öntudatlan, akár tudatos eredetű művészi igény 

fedezhető fel benne, egyébként csak a történettudományok ágai, az életrajz, 

a nyelvtudomány vagy egyéb tudományok számára jelent igen fontos 

dokumentumot – mint ez utóbbi jelen esetünkben is történik. A művészi 

igényű stílussal írt misszilis leveleknek még mindig nagyon sokféle 

változata van: a gyakorlati céllal írt levéltől a már csak egy művészi alkotás 

ürügyéül, formájául választott levélig.  

Nagy általánosságban azonban minden levél stílusát a közvetlen, 

én-te helyzetű közlésmód determinálja. Tónusa nem az emelkedettség, 

hanem – a korízlés normáinak határain belül – a közvetlenség, familiaritás, 

a társalgási nyelv szókincséből, fordulataiból, nyelvtanából táplálkozik. 

Kiemelkedő helyet kapnak benne az egyéni jegyek, a privát élet, az újság, a 

hír, pletyka stb. közlésének formái. Az én-te szituáció zártsága, melyben 

mind az érzelem hevesebb formái (lelkesültség, öröm, felháborodás stb.), 

mind az intellektuális gondolatmenet, mind pedig a tréfa, humor, akár a 

drasztikusság is felszabadultabban, kötetlenebbül, őszintébben, alakí-

tatlanabbul nyilvánulhat meg. Amilyen mértékben azonban a levél csak 

ürüggyé lesz vagy formává válik, és félszemmel a nyilvánosságra kacsint, 

úgy veszít közvetlenségéből, zárt helyzetű eredetének stílusjegyeiből. 

Ekkor a levél – még ha konkrét személyhez szól is, akinek valóban el is 

küldik – megszűnik levél lenni, irodalmi műfaj, irodalmi levél lesz.  
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3./ Levélgyűjteményünkben közölt levelek – főleg a Bereczki Máté 

és néhány levelezőtársa által megfogalmazott írások – stílusában a 19. 

század második felére jellemző tudományos stílus jegyei is felismerhetők. 

Általános megkülönböztető vonása a szépirodalomban negatív 

minőségként számon tartott, itt azonban funkcionálisan célszerű 

fogalmiság,72 valamint a sajátos szókincs, szókészlet73 használata. 

Kifejezőeszközeiben az értelmi hatású elemekre szorítkozik; az érzelmi 

hatás itt olykor stílustörést,74 illetve a levelekben nem egyszer ahhoz 

hasonló jelenséget találhatunk.  

Mondatfaji szempontból ezeket a leveleket a kijelentő mondatok 

túlsúlya jellemzi, és a bonyolult gondolatokat többnyire összetett 

mondatokban fogalmazzák meg, kívülállók számára általában nehezen 

érthetően. Ennek fő oka az, hogy a pomológiában is szükségszerűen ki 

kellett alakulnia a magyar szaknyelvnek. Ennek kialakítására Bereczki 

Máté tudatosan törekedett is. E szaknyelv hangtani, szóalaktani és 

mondattani szempontból nemigen tér el ugyan a köznyelvtől, de a maga 

terminológiai igényeinek megfelelően – főleg Entz Ferenc ilyen irányú 

működésének köszönhetően – pontosan meghatározott műszavakat és 

műkifejezéseket – terminus technikusokat használt. Ezek a szavak és 

kifejezések ma már általánosan használtak a magyar gyümölcsészetben, 

mindenki tudja, érti annak jelentését75 

 

II. 

 

A levelezőtársak 

 

Jelen pillanatban Bereczki Máté levelezőtársainak csak a töredékét 

tudtuk megismerni. Szokása volt, hogy a tőle gyümölcsoltványokat 

rendelőknek – nemcsak a nagy mennyiségű vesszőt vásárlóknak, hanem a 

láthatóan hozzá nem értőknek is – szinte használati utasításnak nevezhető 

leveleket mellékelt, nemcsak a csupán tanácsot kérők számára. E 

                                            
72 Fogalmiság = Negatív művészi minőség; a problémák elvont, pusztán vagy főként logikai, 

gondolati megközelítése. – [VILÁGIRODALMI 3. kötet, 213. p.] 
73 Szókészlet = Az egy nyelven beszélő nyelvközösség szavainak összessége. A szókincs a 

világ nyelvben történő fogalmi és érzelmi felfogásának, rendszerezésének legelemibb 

formája. – [VILÁGIRODALMI 14. kötet, 591–593. p.] 
74 Stílustörés = A stílusegység hirtelen megbomlása. A stílus a stílusképző erők egybeható, 

egységes, szerves rendszert alkotó, zárt nyelvi, formai, esztétikai eredménye. Ennek a zárt, 

egységes rendszernek indokolatlan és funkciótlan megbontásából, a rendszer számára 

idegen elemek, alkotásmódok felbukkanásából, beékelődéséből ered a stílustörés. Oka és 

módja rendkívül sokféle lehet. – [VILÁGIRODALMI 13. kötet, 639. p.] 
75 VILÁGIRODALMI 15. kötet, 932. p.  
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szokásának alapján is állíthatjuk, hogy évente 500–1000 levelet küldött szét 

az országban az oltógallyak mellett. Ezen felül írta leveleit barátainak, 

pomológus társainak is.  

Mint érdekességet megállapíthatjuk, hogy a levelekben 

megtalálhatóak azok a tanácsok, gondolatok, amelyek a sok-sok levél 

megírása közben tanulmánnyá értek benne és később kötetben is kész cikk 

formájában megjelentek.  

A közreadott hét kötetben nemcsak Dörgő Dániellel való levelezése 

található meg, hanem a hagyatékában megtalált és véletlenül megmaradt 

hozzá írt levelek és az azokra írt válaszok fogalmazványa is. Nagyon sokat 

köszönhetünk annak, hogy a Dörgő Dánielhez olvasásra küldött leveleket 

Dörgő lemásolta és úgy küldte vissza, vagy a címzetthez. Ezzel nagyon sok 

levelet megőrzött számunkra is.  

A hét kötetben megtalálható és nem Dörgő Dánielnek szóló levelek 

címzetteit betűrendbe szedve közöljük az időrendtől függetlenül a 

könnyebb kezelhetőség érdekében. Ugyanakkor igyekszünk felderíteni a 

közölt személyek életrajzi adatait is. A felsorolt személyek által írt levelek 

és az azokra adott válasz másolt fogalmazványa alapján ezen belül már 

időrendbe szedtük a leveleket, fogalmazványokat. Az írásművek 

leglényegesebb mondanivalójára is utalunk a felsoroláskor. Minden esetben 

közöljük az írások lelőhelyét is a most közreadott forráskiadványban.  

Az esetleges írásképi vizsgálatokra gondolva megjegyezzük, hogy a 

leveleket csak a levelek írói – esetünkben Bereczki Máté és Dörgő Dániel 

írta. A másolatok írója – mint ahogy azt minden alkalommal a „Másolat” 

szó felírásával fel is tüntetjük a levélen – Dörgő Dániel.76  

A levelezőpáros helyesírása életük évszámának növekedésével 

egyre jobban romlott. Ezt természetesnek találtuk. A jogi egyetemet végzett 

Bereczki esetében ez inkább a figyelem lazulásának tudható be. Dörgő 

Dániel esetében az ok – aki az akkor legmagasabb középiskolai 

végzettséggel (hat osztály) rendelkezett – eredendő hibaként jelentkezett a 

gyenge helyesírási készség, ami az idők múlásával már csak romlott. A 

gyenge helyesírás annál a levélnél is jelentkezett, amelyet lányai írtak az ő 

tollbamondása alapján. Ennek ellenére csak köszönettel tartozunk neki, 

hogy imádott barátjának minden gondolatát igyekezett megörökíteni.  

                                            
76 Vagy leányai, Erzsébet és Julianna. Így a tollhibák is legtöbbször nem az eredeti levélből, 

hanem az ő másolatukból erednek. 
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III. 

A levelek írói és címzettjei 

• Ajkas Károly77 – Ajkas Károly a Vas Megyei Gazdasági Egyesületben 

(Szombathely) a Kertészeti Szakosztály elnöke volt. Az Egyesület részére 

kért 15 ezer oltóágat Bereczkitől. Ugyanakkor javasolta, hogy a 

Gyümölcsészeti vázlatokban szereplő gyümölcsöket színes ábrák 

alkalmazásával közöljék a kötetben. Ezt a magyar kormánynak is javasolni 

szándékozott az egyesület.  

Bereczki nagyon szomorú hangú válaszában mentegette magát a 

késésért, amelynek oka az volt, hogy több mint három hónapon keresztül 

betegséggel küszködött. Küldte az ágakat, de a színes ábrák közlését annak 

drágasága miatt nem vállalta.78 

- - -  

• Balás Árpád79 – 1875. október 24-én írt Bereczkinek egy levelet, amelyben 

felkérte arra, hogy a megüresedett kolozsmonostori kertészeti 

                                            
77 Ajkas Károly dr. (Meszlen, Vas vm. 1831. augusztus 3. – Szombathely, Vas vm., 1896. 

november 8.) megyei törvényszéki ügyész. – Tanulmányait a szombathelyi katolikus 

gimnáziumban kezdte a szabadságharc kitörésekor. Alig 17 évesen nemzetőrnek állt, és a 

Dráva melletti harcokban részt is vett. A szabadságharc leverése után folytatta 

tanulmányait, a pozsonyi és a pesti egyetemeken tanult és 1857-ben avatták jogi doktorrá. 

1859-ben közjegyzői vizsgát tett, és a Somogy megyei Marcaliba nevezték ki közjegyzőnek. 

Ennek megszüntetésekor 1861-ben gróf Festetics György főispán tiszteletbeli alügyésszé 

nevezte ki. 1861 végén elhagyta hivatalát és ügyvédként működött. 1863-ban a vármegyei 

nemesi pénztár pénztárnoka lett. 1871-ben a király a szombathelyi törvényszék ügyészévé 

nevezte ki, amit betegségéig (gyomorrák), illetve haláláig betöltött. Tagja volt a 

megyebizottságnak és a város képviselőtestületének. Elnöke volt a Vas Megyei Gazdasági 

Egylet kertészeti szakosztályának, a meszleni önkéntes tűzoltó egyletnek. Sikerrel 

foglalkozott a kertészet számos ágával, különösen a szőlőműveléssel és a rózsatenyésztéssel. 

– [VASVÁRMEGYE, 1896. évf. 93. szám 2–3. p., 1896. november 12.] – Köszönjük Zsámpárné 

Szalay Mária helyismereti könyvtáros (Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely)  és Őri Ferencné 

levéltáros (Vas megyei Levéltár, Szombathely)  szíves közléseit.  
78 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-23. számú 

(1884. február 26) és A-24. számú (1884. március 30) iratok.  
79 Balás Árpád, sipeki (Oravicabánya, Krassó-Szörény vm., ma Oravița, Románia, 1840. 

szeptember 1. – Budapest, 1905. május 3.) erdőmérnök, mezőgazdasági szakíró. – 1859–1861-

ben a magyaróvári gazdasági tanintézetben tanult, 1864-ben a selmecbányai Bányászati és 

Erdészeti Akadémián erdőmérnöki oklevelet szerzett. 1864-1865-ben a dettai uradalom 

kezelőtisztje; 1865-től a keszthelyi gazdasági tanintézetben tanársegéd, majd rendes tanár, 

1874–1884-ben igazgató. 1884–1897-ben a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatója. 

Jelentős szerepe volt a budapesti Mezőgazdasági Múzeum létrehozásában, amelynek 1897–

1903 között első igazgatója volt. A magyarországi agrárszakoktatás kiemelkedő 

személyisége; sokat tett a magyarországi agrároktatás színvonalának emeléséért. 

Kezdeményezte az akadémiai oktatás korszerű, főiskolai igényeknek megfelelő 

átszervezését a tanulmányi idő emelésével, új tantárgyak és új vizsgarendszer 

bevezetésével. Nevéhez fűződik a magyaróvári akadémia kísérleti intézeteinek a 

növénytermelési, növénykórtani és állatgyógyászati állomásoknak a létrehozása. – [ÚJ 

ÉLETRAJZI lexikon. 1. kötet. 285. p.] 
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állomásfőkertészi állását pályázza meg (1874-ben lett igazgató és már 1875-

ben kapcsolatba lépett Bereczkivel!). Bereczki 1875. október 28-án kelt 

nagyon udvarias és hosszú – életrajzi elemeket is tartalmazó – levélben 

kitért a felkérés elől.80 

- - -  

• Balás Antal81 – Bereczki Mátét a Szécsény Vidéki Gazdasági Egylet 1883-

ban a pomológia terén kifejtett tevékenységéért babérkoszorúval 

jutalmazta, és ezt egy oklevél kíséretében el is küldték számára. Ezt a 

kitüntetést egy hosszú levélben köszönte meg Bereczki, amelyet az Egylet 

elnökének – Balás Antalnak címzett. („u. p. Szécsen, Sipek, Nógrád 

vármegye”).82 

- - -  

• Baranyai István83 – Bereczki 1889. május 9-e után – feltehetően a legújabb 

lapszám megjelenése után – írt egy hosszú és barátságos levelet 

Baranyainak, akinek a munkájában sok sajtóhibát talált. Kérte, hogy 

alaposabban nézze át a korrektúrát.84  

- - -  

• Bencsik György85 – Családjának 1829-től Szarvasgedén (Nógrád vm.) 

volt földbirtoka. Többször emlegeti őt Bereczki leveleiben és a 

Gyümölcsészeti vázlatok egyes fajtaleírásaiban is, hogy tőle sok fajtát 

kapott. „Vagy 20 gyümölcs fajról kell ismét ojtanom, mely fajokat részint 

belföldről, részint Bencsik utján külföldről kaptam és melyek még nem 

                                            
80 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. 1. kötet. A-1. számú (1875. október 28.) irat.  
81 Balás Antal, sipeki  (1822–1901). 1846-ban Nógrád vármegye másod aljegyzője, 1892-ben a 

balassagyarmati kerület országgyűlési képviselője. Nógrád vármegye törvényhatósági és 

közigazgatási bizottságának tagja, a Szécsény Vidéki Gazdasági Egyesület alapító elnöke, a 

balassagyarmati Takarék- és Hitelintézet elnöke, földbirtokos. Mintagazdászatot folytatott 

sipeki birtokán. A pénzügyek területén is általános tiszteletben részesült. Gróf Forgách 

Antal 1885. április 5-én bekövetkezett halála után sok évig volt elnöke a balassagyarmati 

Takarék- és hitelintézetnek. Nógrádsipeken temették el február 26-án. Felesége szentimrei 

Károlyi Irén. Nekrológ. = Nógrádi Lapok Honti Híradó 1901. március 3. NÓGRÁD–HONTI  
82 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. 3. kötet. A-10. számú (1883. június 29.) irat.  
83 Baranyai István (Pest,  1848. február 5. – 1909 után) földbirtokos, mezőgazdasági szakíró. 

Az OMGE titkára 1885-től. 1889-től a Heves vármegyei Gazdasági Egyesület igazgató 

alelnöke. – 1872–1873-ban a pesti műegyetemen mérnöki oklevelet szerzett. 1872–1873-ban a 

MÁV alkalmazottja. Mezőgazdasági ismereteinek gyarapítása végett 1873-ban külföldre 

ment. 1874–1875-ben a hohenheimi gazdasági akadémián tanult. 1875-től gazdálkodott. 

1885-től a Gazdászati Lapok társszerkesztője, 1889-től a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti 

Füzetek szerkesztő tulajdonosa. – [ÚJ ÉLETRAJZI. 1. kötet. Bp., 2001. Magyar Könyvklub. 

407–408. p.]  
84 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-122. számú 

(1889. május 9. után) irat.  
85 Bencsik György, tápiógyörgyei és füzesmegyeri (1829. április 24. – 1889. április 23.), 

szarvasgedei fölbirtokos, gyümölcsész. (PIM NÉVTÉR) 
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voltak meg gyűjteményemben.”86 Idővel ellenérzés fejlődött ki Bereczkiben 

és Dörgőben is iránta, de csak szigorúan benső, egymás közti leveleikben, 

ahogy Dörgő írta: „A’ kik a’ te helyes működésedet ignorálni akarják, 

ellenségeid, de mondhatom, hogy elkéstek, czéljokat nem fogják elérni.”87 

Ugyancsak említi88 – enyhe malíciával – a Bencsik által ajánlott 

fajtamegnevezéseket.89 Bencsik Györgynek a pomológiáról az átlagos 

gyümölcstermelőnél mélyebb ismeretei voltak, hiszen ő is készített 

fajtaleírásokat. Egyetlen köszönőlevelet írt Bereczkinek a Gyümölcsészeti 

vázlatok 3. kötetének megküldéséért. Mint itt írta: „Nekem is van egy 

szekrényemben alvó 600 faj leírását meghaladó körte füzetem, melly 

azomban jelen műved folytán többé nem szükséges, és melly hihetőleg 

soha nem fogja látni a világot, az észleletek jóformán egyeznek, a leírások 

majdnem egészen, az érezhető különbözetek pedig csak is az észleletek 

helyeinél égalji különbségeiben szükségtelenek.”90 Bereczki válasza nem 

maradt fenn. Számos cikke jelent meg a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti 

Füzetekben, ahol említette, hogy Bereczkiéhez hasonló „rendszeres” 

pomológiai munkát is készít, és ebből szemelvényeket közölt folyamatosan 

a folyóirat.91 

- - -  

• Benkő Dénes, legid. 92 (1814–1890) erdélyi birtokos, gyümölcsész. A 

szabadságharc alatt honvéd százados volt. Felesége: Beke Veronika. 

Bereczki Máté több levelet váltott vele.93  

                                            
86 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet B-268. számú 

(1885. április 6.) levél. 
87 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet D-260. számú 

(1885. augusztus 24.) levél. 
88 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet D-284. számú 

(1886. január 6.) levél. 
89 „1885-ik év október hó 21-én tartott gyümölcsészeti kongresszuson Bencsik György 

hazánk kitűnő pomologusa által zónák szerint termelésre ajánlt gyümölcsfajok.” 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 1885. 6. évf. 12. szám 360–362. p. 
90 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  4. kötet. A-34. számú 

(1884. december 2.) irat.  
91 1880-tól 1887-ig folyamatosan és sűrűn jeletkezett írásaival. Csak pl. a Gyümölcsészeti és 

Konyhakertészeti Füzetek 1. 1880. évfolyamában: Hogyan űzzük mi a pomologiát 

Szarvasgedén. 2, 41, 70, 111, 146, 172, 215. pp. – Mutatvány Bencsik György gyümölcsészeti 

munkájából. 102, 218, 299. pp. – A meggy 170. p. – Uj fajok előállítását czélzó kísérleteim. 

Bencsiktől. 195. p. – Kell-e vagy sem újabb gyümölcsfajokat tenyésztenünk, vagy maradjunk 

a régieknél? Bencsik Györgytől. 357 p.  
92 Benkő Dénes (1815–1890) honvédszázados, felesége Beke Veronika. Lásd DEMETER L. 

2009. – „A háromszéki önvédelmi harcok résztvevői között 1848. december 18-án Benkő 

Dénes és Pünkösti Gergely altorjai fõhadnagyok, valamint két futásfalvi honvéd, Cseh 

László és Lukács Károly nevével találkozunk. (Benkő Dénes még 1852. január 18-án is aradi 

sáncfogságát töltötte)” COROI A. 2006. – Az 1867. július 7-én, Sepsiszentgyörgyön tartott 
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- - -  

• Bereczki Máté94 – Itt szerepeltettük az 5. kötetben A-66. szám alatt 

Bereczki felhívását, aki a „Gyümölcsészeti vázlatok” első kötete második 

kiadásának megjelentetését több napilapban és folyóiratban közzétette.  

- - -  

• Bethlen Géza gróf95 – A három megtalált levél közül egyet Bereczki írt. 

Az első96 egyszerű megrendelő levél, rajta Bereczki megjegyzése. A 

                                                                                                               
közgyűlésen Kézdivásárhely székhellyel megalakult a Rikánbelőli Honvédegylet, s ennek 

Benkő Sándor és Benkő Dénes volt századosok a tagjai voltak. MIKÁR ZS. 1869 

https://www.szekelyfoldert.info/a_torjai_nemzet_rcsapatok_1848--1849-ben.html 

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Honv%C3%A9d%20schematizmus.pdf  
93 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-11/A számú 

(1883. október 21.) irat. 
94 Bereczki Máté (1848–49-ben Romhányi,  1862-ig Bagyinszki) (Romhány, Nógrád vm., 1824. 

szeptember 22. vagy 24. – Kunágota, Csanád vm., 1895. december 9.) pomológus, szakíró. – 

1845-től a pesti egyetemen jogot tanult, 1848-ban ügyvédi vizsgát tett, a márciusi ifjak 

egyikeként részt vett az 1848. március 15-i pesti eseményekben. 1848–1849-ben 

végigküzdötte a szabadságharcot; 1849 után az ország különböző részein bujdosott. Az 

1856. évi amnesztiával mentesült az esetleges büntetéstől. 1860-tól állami körjegyző, 1862-

ben lemondott állásáról és Mezőkovácsházán egykori honvédtársa – Sármezey Antal – 

gyermekei mellett lett nevelő, házitanító. Az 1870-es évektől kizárólag a Sármezey 

segítségével kialakított kunágotai faiskolájával és kísérleti gyümölcsösével foglalkozott. A 

szakszerű és fajtatiszta gyümölcstermesztés egyik magyarországi úttörője. Létrehozta az 

első fajtatiszta szaporítóanyagot szolgáltató faiskoláját, valamint kísérleti célokra – külföldi 

és magyarországi gyümölcsfajták begyűjtésével – az ország első fajtahiteles 

törzsgyümölcsösét. Új fajtákat honosított meg (pl. jonatánalma). A fajtákról eredetük 

tisztázásával pontos leírást készített. Eredményeit magyar és külföldi szakfolyóiratokban és 

kiterjedt levelezésével tette közkinccsé. Az 1075 gyümölcsfajta leírását, valamint termesztési 

tanácsokat tartalmazó könyvei a magyar pomológia alapműve. Az Országos Pomológiai 

Bizottság megalakításának kezdeményezője. Fő műve: Gyümölcsészeti vázlatok I–IV. (Arad 

1877-1887). – [ÚJ ÉLETRAJZI. 1. kötet. Bp. 2001. Magyar Könyvklub. 660–661. p.] – 

Megjegyzés: 1./ A születésének pontos dátuma nem „24”, hanem „22”. 2./ 1860-ban még nem volt 

„állami körjegyzőség” hanem „vármegyei”, akit az illetékes főszolgabíró nevezett ki élethossziglan 

(Az 1886. évi XXII. törvénycikk.)  
95 Bethlen Géza, bethleni, gróf (Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1838. május 1. – 

Mezőszakál, Torda-Aranyos vm., ma Bӑrbosi, Románia, 1911. február 14.) földbirtokos, 

főispán. – 1887 óta állt Torda-Aranyos vármegye élén, összesen majdnem két évtizedig, csak 

1905–1906 politikai viharai söpörték el. Miután bécsi és berlini egyetemi tanulmányai után 

hazaérkezett, átvette a mezőszakáli családi birtok kezelését, amely a Mezőség egyik 

legjobban rendezett és eredményes gazdasága volt. Hivatalt nem vállalt, de 1881-től részt 

vett a megyei életben. A kiegyezés után a törvényhatóság minden bizottságának tagja volt, a 

megyei szabadelvű pártnak elnöke, különböző társadalmi egyletek támogatója, a 

nagyenyedi református kollégium főgondnoka. Ő is közigazgatási gyakorlati tapasztalat 

nélkül, születése által predesztinálva lett főispán. Kinevezését közvetlenül megelőzően, 

1891-ben a Torda-Aranyos megyei marosludasi kerületből bejutott a parlamentbe. Rövid 

képviselői mandátuma csak arra volt jó, hogy felhívja magára Budapesten a figyelmet, mert 

következő évben, a főispáni kinevezését követően le is mondott mandátumáról. Főispánsága 

után többé nem vállalt politikai szerepet. – PÁL J. 2009.  
96 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. BERECZKI Máté és 

Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  kötet. A-19. számú (1884. március 7.) irat.  

https://www.szekelyfoldert.info/a_torjai_nemzet_rcsapatok_1848--1849-ben.html
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Honv%C3%A9d%20schematizmus.pdf
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második97 levél már bizalmas megszólítású – „Bátyám Uram” – és ilyen az 

előző levelét korrigáló tartalma is.  

A harmadik98 levelet Bereczki írta – „Kedves Öcsém” 

megszólítással. Igen világosan és érzelemdúsan mutatja be levelében a 

pomológia művelésének értelmét és gyakorlati hasznát. A levélnek ezt a 

részét Szabó Pál is közölte könyvében.99 

- - -  

• Bethlenfalvy István100 – Az első levelét101 Bethlenfalvy írta, amelyben 

örömét fejezte ki azért, hogy Bereczkivel kapcsolatba kerülhetett. Erre 

válaszolt Bereczki egy bizonyos fokig mértéktartó levéllel.102 

- - -  

                                            
97 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet A-20. számú 

(1884. március 16.) irat  
98 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet A-21. számú 

(1884. március 26.) irat. 
99 Bereczki Máté levelei. Közreadja SZABÓ Pál.  Bp., 1995. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 

135–138. p. A forráskiadványban „dőlt normál” betűvel írt szöveget már közölte a következő 

kiadvány: BERECZKI Máté levelei. Közreadja SZABÓ Pál. Bp., 1995. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum.– A továbbiakban: SZABÓ 1995-a. + oldalszám.) 
100 Bethlenfalvy István Bereczki Máté levelező partnere. Miskolcon faiskolája volt. 

Bethlenfalvy István, Miskolc város tanácsnoka, az 1870-es évektől a Borsod megyei 

Gazdasági Egylet titkára, szőlészete Miskolcon 1879-ben még filoxéramentes volt. Tiszakeszi 

határában lévő telepén a homoktalajon Mathiász-féle csemegeszőlőfajtákat termesztett és 

értékesített. A Magyar Bortermelők Országos Szövetkezete igazgatóságának vezetőségében 

telepvezetőként működött. 1888-ban a város által létesített amerikai szőlőtelep munkáiban 

tanácsosként jelentős munkát végzett. A koronás arany érdemkereszt tulajdonosa volt. Lásd 

Borászati Lapok 1884. nov. 20. 32. sz. 246. p. és Melléklet a „Borászati Lapok" 1893. évi 25. 

számához. (1893. junius 18.) – „Gyümölcsfa és szölőtelep. Bethlenfalvy István miskolci 

tanácsnok neve már évek óta ismeretes azok előtt, kik kiállításaink kertészeti részét kellő 

figyelemre méltatták. Neki Miskolc szélén sikerült egy olyan nagy gyümölcsfa-kertet hozni 

létre, melynek csemetéiből az ország minden részébe sokat szállitnak folyvást a legnagyobb 

megelégedéssel. E mellett szőlőtelepe is elsőrendű, s hogy példát mutasson, Tisza-Keszi 

határában homokon létesített egy olyan szőlő-telepet, melynek tőkéi az idén termették az 

első pompás fürtöket. Küldött belőlük gr. Széchenyi Pál miniszternek is, ki meleg 

elismeréssel irt sorokban nyilatkozott hasznos működéséről. Az ilyen példamutató férfi meg 

is érdemli az elismerést, a fölkarolást. A mit a gyümölcs és szőlő-termelés terén létrehozott, 

olyan embertől is kiváló eredmény volna, ki a nap minden óráját e munkára fordíthatja. 

Bethlenfalvy azonban igen buzgó városi hivatalnok s telepének csak az üres órák munkáját 

szánhatja. S üres órája kevés van, de hogy e kevésben is mily sokra tud menni, azt 

Matlekovics Sándor államtitkár is tisztelettel ismerte el, midőn a miskolci borkiállítás 

alkalmával az ő nagy kertjét szintén megszemlélte. A ki kitűnő s egésséges gyümölcsfa-

csemetéhez, vagy mindenféle fajú pompás csemege-szőlőhöz akar jutni, az egy-egy 

biztosabb céget nem találhat, mint a Bethlenfalvy Istvánét Miskolcon.” Fővárosi Lapok, 1888. 

október 13. 283. szám, 2081. p. 
101 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-62. számú 

(1885. július 7.) irat. 
102 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-63. számú 

(1885. július 9) irat.  
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• Bodolay László103 – Bereczki azért írt Bodolaynak levelet, mert a posta – 

tévedésből – visszaküldte egyik küldeményét, amit Dörgőnek küldött. 

Attól tartott, hogy beteg lett a barátja.104 

- - -  

• Budai József105 – Hat levelet találtunk a gyűjteményben Bereczki–Budai 

levélváltásáról.  

Már az első106 alapján megállapítható, hogy nem ez volt az első 

levelük, amit váltottak egymással. Budai ebben Bereczki betegségére adott 

tanácsot, majd hosszan sajnálkozott az állam által eladott gyümölcsösről, 

végül saját gyümölcsöséről írt.  

A második107 levélből megtudtuk, hogy Törs Kálmán levelét 

Budainak is megküldte Bereczki. Hosszan sajnálkozott Budai a gyümölcsös 

elvesztése miatt, majd néhány pomológiai újdonságról számolt be.  

                                            
103 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 főgimnázium az intézet. Igazgatása alatt építették fel a gimnázium jelenleg is 

használt épületét. – A Központi Olvasó Egyletnek 12 évig volt könyvtárosa, később alelnöke. 

– 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 

vesztegelés pedig itt egyértelmű a halállal.” Dörgő Dániel legidősebb leánya, Dörgő Mária 

(1858–) volt a felesége. – Főbb művei: Adatok a mezőtúri református gimnázium történetéhez 

(Mezőtúr, 1882); Az ivóvízről, különös tekintettel Mezú-Túr város e nemű szükségleteire (Mezőtúr, 

1885); A Mezőtúri Olvasóegylet 25 éves története (Mezőtúr, 1886). – Gyermekei: László, Ilona, 

Margit. – [BODORIK S. MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 30. p.] 
104 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 2. kötet. A-3 számú 

(1878. december 21.) irat.  
105 Budai József (Bodos, Háromszék vm. miklósvári j. ma Bodoş, Románia, 1851 – Miskolc, 

1939. január 20.) botanikus, pomológus. – A kolozsvári egyetemen tanári és bölcsészdoktori 

oklevelet szerzett. Tanulmányai befejezése után nyolc hónapig a kolozsvári egyetemen az 

ásványtani tanszéken tanársegéd, majd egy székely faluban tanított, azután Bodoson 

méhészkedett és gazdálkodott. 1880-tól Kolozsvárott polgári iskolai tanár, 1884-től a 

mezőtúri gimnáziumban a biológia tanára. 1886-tól Miskolcon gimnáziumi tanár, 1926-ban 

nyugdíjazták. Gyümölcstermesztői munkássága tette ismertté. Főként kiváló gyümölcsű, de 

a magyar viszonyok között betegségre érzékeny, valamint a gyengébb termésminőségű, de 

az ellenálló magyar fajták keresztezésével kialakított kb. 30 fajtakeveréke volt sikeres; 

közülük legismertebb az 1902-ben bemutatott és az 1950-es évekig nagyüzemi módon is 

termesztett Budai Domokos almafajta volt. Figyelemre méltó fajtaleírásokat készített. A 

növényi kártevők elleni védelemmel, Borsod vm.-ben és a Bükkben flórakutatással is 

foglalkozott; bogáncs (Carduus) hibrideket fedezett fel. A miskolci Szabadság című folyóirat 

helyettes szerkesztője volt. – [ÚJ ÉLETRAJZI. 1. kötet. 2001. 957–958. p.] 
106 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-106. számú 

(1888. július), Budai által írt irat. 
107 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-111. számú 

(1888. szeptember 20.) Budai által írt irat.  
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A harmadik levél108 Bereczki válasza Budai második levelére. 

Hosszan írt arról, hogy rábeszélje Budait arra, hogy publikáljon a lapokban 

pomológiai tárgyú írásokat. Ugyanis az volt Budai álláspontja, hogy azért 

nem ír egyetlen lapban sem, mert mindet a jelenlegi kormány – Tisza 

Kálmán kormánya – „tartja pórázon”. Végezetül gyümölcsészeti 

kérdésekről is írt néhány mondatot.  

A negyedik levélben109 azt válaszolta Budai, hogy nem biztos, hogy 

le tudja győzni magában a kormány iránti undort.  

Az ötödik levélben110 arra biztatta Bereczki Budait, hogy ha nem 

akar írni a jelennek, akkor írjon a jövőnek, de írjon. Megszedte azokat a 

körtefajokat, amelyeket Budainak ígért. Majd ezzel fejezte be a levelet: „A 

napokban küldöztem szét a gyászjelentéseket, mely a kertem halálát 

tudatják”. 

A hatodik levélben111 már elfogadta Bereczki érveit Budai a 

folyóiratokba írandó közlemények ügyében. Politikával azonban továbbra 

sem óhajtott foglalkozni, de erre nem is biztatta Bereczki.  

- - -  

• Dessewffy Aurél gróf112 – Mint az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület elnöke arról értesítette Bereczkit, hogy a legutóbbi közgyűlés 

tiszteletbeli tagnak választotta.113 Bereczki nagyon szép levélben köszönte 

meg a megtiszteltetést.114 

- - -  

• Dörgő Dániel115 – Dörgő Dánielnek hét írását, rajzát nem a levelekhez, 

hanem az iratokhoz soroltuk, úgy gondolva, hogy azok tematikailag jobban 

tartoznak az írásokhoz, mint a levelekhez.  

                                            
108 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-112. számú 

(1888. szeptember 22.), Bereczki által írt irat.  
109 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-113. számú 

(1888. október 7.) Budai által írt irat.  
110 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-114. számú 

(1888. október 13.) Bereczki által írt irat.  
111 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-115. számú 

(1888. október 23.) Budai által írt irat.  
112 Dessewffy Aurél,  cserneki és tarkeői, gróf (Pest,  1846. január 16. – Budapest, 1928. 

március 28.) politikus. – A Magyar Földhitelintézet és az Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület (OMGE) alelnöke, majd elnöke (1887-től). Az 1870-es évektől az agrárius 

mozgalom egyik vezéralakja.  
113 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-123. számú 

(1889. május 9.) irat.  
114 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-124. számú 

(1889. május 25.) irat.  
115 Dörgő Dániel (1831–1891) földbirtokos, pomológus. – Édesapja Dörgő Dániel (1806–1831), 

édesanyja Kun Mária (1808–1878). Az özvegyen maradt édesanyja 1847-ben férjhez ment 

Debreczeni Sári András (1796–1867)  gyomai földbirtokoshoz. – A megnősült és 1863-ig 
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Az első szöveget116 Dörgő a Bereczki által küldött B-116. számú levél 

szabadon maradt részére írta. Csak gyümölcsökről értekezett. 

A második írást117 maga Dörgő sorolta a levelek közé. A szöveg egy 

Dörgő által írt jegyzék arról, hogy Bereczki az 1883. évben milyen 

tanulmány-gyümölcsöket küldött neki, és az aláhúzott nevekről ő melyik 

gyümölcsökről írt bírálatot. Tartalmaz az irat még 12 oldal rajzot is – 

úgynevezett „szélrajzot” – az alma- és körtefajok némelyik példányáról.  

A harmadik írás118 Dörgő Dániel 1885. március 15-én elmondott 

beszédét tartalmazza, amelyet a Központi Olvasó Egylet ünnepségén 

mintegy 40 személy jelenlétében adott elő.  

A negyedik írás119 Dörgő Dániel „aforizmáit”, gondolat-töredékeit 

tartalmazza, amelyeket 1886. augusztus 7-én kezdett feljegyezni. Az utolsó 

dátum 1890. március 24., amelyhez a gondolatot már nem volt ereje leírni, 

hiszen ekkor már nagyon beteg volt, és pár soros közléseken kívül 

feltehetően több levelet már nem is írt. A következő évben, 1891. július 18-

án el is távozott az életből. 

                                                                                                               
Gyomán lakó Dörgő Dániel visszaköltözött Mezőtúrra. Felesége – aki távoli rokona volt – 

Dörgő Julianna (1842–1895). Gyermekeik: Mária, később Bodolay Lászlóné (Gyoma, 1858. 

december 7. – ?), Géza (Gyoma, 1860. február 22. – Mezőtúr, 1865. szeptember 12.), Zoltán 

(Gyoma, 1862. november 24. – Gyoma, 1863. augusztus 11.) Róza (1865 körül született), 

Julianna (1867–1891), Dániel (Mezőtúr, 1870. január 11. – 1927. december 7.), Erzsébet 

(Mezőtúr, 1874. június körül), Ilona (Mezőtúr, 1874. június körül – Mezőtúr, 1881. március 5. 

körül). – Már több gyermekes családapa volt, amikor visszaköltözött Mezőtúrra. Fontos 

szerepet kapott a Központi Kaszinó felépítésében, amelynek haláláig alelnöke is volt. 

Alelnöke volt a Központi Olvasó Egyletnek is, itt éveken keresztül alkalma volt 

gyümölcskiállításokat is szervezni. Elnöke volt a zömmel az Újváros területén lakó 

Birtokossági Társulatnak. Tagja volt a Mezőtúri Takarékpénztár igazgatóságának. Minden 

országgyűlési képviselőválasztás alkalmával felügyelte a választók névjegyzékének az 

összeállítását. Huzamosabb ideig elnöke volt a Mezőtúri Vadásztársaságnak. Tagja volt a 

Református Gimnázium iskola-bizottságának. A református egyház presbiterének is 

megválasztotta. Az 1880-as években tagja volt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegye Kataszteri 

Bizottságának, majd a Kerületi Kataszteri Bizottságban is képviselte a vármegyét. – Mintegy 

400 kat. hold földön gazdálkodott. A Berettyó partján, majd a jelenleg már Holt-Körös 

partján jelentős gyümölcs ültetvénye és 2000 töves szőlőskertje volt. – [BODORIK S. 

MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 52. p. alapján.] 
116 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 2. kötet. A-4. számú írás 

(1880. április 20.). 
117 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-12. számú 

írás (Keltezés nélkül, de feltehetőleg 1883-ban készült.)  
118 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-54. számú 

irat (1885. március 20.).  
119 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-81. számú 

irat (1886. augusztus 7.). 
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Az ötödik írás120 Dörgő Dániel feljegyzése arról, hogy Bereczki Máté 

1881. szeptember 18–21-e között meglátogatta, és a látogatás alatt 

történteket jegyezte fel és örökítette meg.  

A hatodik szöveget121 feltehetőleg Dörgő Dániel írta a Bereczki által 

hozzá írt B-380. számú levél hatására. Az írás címe: „Jegyzetek az 

önkéntességre”. Ugyanis Bereczki tanítványa – ifj. Sármezey Antal – a most 

letöltött huszár önkéntes évéről mesélt Bereczkinek, amit megírt 

barátjának, akinek a fia is lassan abba a korba lép, amikor be kell vonulnia 

katonai szolgálatra. Ennek tanulságait rögzíteni akarta a maga és fia 

számára.  

A hetedik írás122 rövid feljegyzés volt Bereczki Máté 1888. augusztus 

25–28-a közötti látogatásáról.  

A nyolcadik írást123 Dörgő Dániel a Bereczki-féle levelek kötetébe 

illesztette. Ez „Szemelvények” címmel a mindkettőjük által nagyra becsült 

Vertán Endre (1813–1879) jogász, képviselő fiaihoz írt „Hagyatékából” 

kijegyzetelt szentenciákat tartalmazza.124  

- - -  

• Dörgő Dániel, ifj. 125 – A fent említett idősebb Dörgő Dániel fia, aki a 

kolozsmonostori gazdaképző iskolát végezte a levelek írása idején. Igen 

tisztelte és szerette Bereczki Mátét, aki szintén szerette a fiút és megbecsülte 

az iránta érzett érzelmeiért is.  

                                            
120 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-82. számú 

irat (1881. szeptember 21.-e után).  
121 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-104. számú 

irat (1888. április 13-a után).  
122 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-108. számú 

irat (1888. szeptember 28-a után).  
123 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-121/A. számú 

(1889. március 14.) irat. 
124 Vertán Endre: Hagyatékom Etele, Jenő és Csaba fiaimnak. Bpest, 1875. (2. kiadás, 

ugyanott 1884. előszóval és életrajzzal Györgyösy Rudolftól, ismerteti Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lapok, 1881. 9. szám.) 
125 Dörgő Dániel, ifj.  (Mezőtúr, 1870. január 11. – Mezőtúr, 1927. december 7-én 17 óra). – 

Mezőtúr határában 221 kat. holdon gazdálkodott hat alkalmazottal. Alakja szerepelt Móricz 

Zsigmond: Úri muri című regényében, mint Csörgheő Csuli. Vármegyei és városi virilis 

képviselő volt 1903-ban. A Millennium évében lovas bandériumot szervezett és vezetett. A 

Mezőtúri Korcsolyázó Egylet elnöke 1895-ben. „…ki úgy példás közéleti szereplésével, mint 

a magánéletben szerény, puritán jellemével, lelkiismeretes szorgosságával az egész város 

közmegbecsülését vívta ki a maga részére.” – emlékezett meg róla a Mezőtúr és Vidéke. A 

felsőrészi református temetőben lévő családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. 

Halálának oka: öngyilkosság lövés által. Felesége Szűcs Erzsébet volt. Lakott a Kígyó utca 5. 

szám alatt. – [BODORIK S. MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 52. p.] 
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Az első levelében126 Bereczki hosszan részletezi beteg állapotát és az 

ifjú ember általa ismert tanárairól is szót ejtett.  

Második levele127 már jóval rövidebb és a fiú családjáról ír benne.  

- - -  

• Dörgő Erzsébet128 – Mindkét levelet Bereczki írta Erzsébetnek. A leány 

írását csak az apja által neki másolásra átadott levelekből ismerjük. 

Az első levélben129 megköszönte Bereczki, hogy Erzsike az édesapja 

egészségi állapotáról értesítette.  

A második levélben130 édesapja egészségi állapotáról érdeklődött és 

kérte Erzsikét, hogy tudósítsa időnként édesapja hogylétéről. A levél 

keletkezésének időpontjában Dörgő Dániel már nagyon beteg volt, így több 

levelet feltételezhetően saját kezével már nem írt.  

- - -  

• Dörgő Julianna131 – Egy írása132 maradt fenn Dörgő Juliskának, amelyben 

feljegyezte, hogy Bereczki Máté Aradról érkezett hozzájuk 1884. augusztus 

25-én és 27-én utazott haza. A levelezésforrás 7. kötetében pedig több 

másolat az ő kézírásával és tollhibáival maradt fenn. 

- - -  

• Gáspár Antal, ifj.133 – Marosvásárhelyi kertész, aki a Gyümölcsészeti és 

Konyhakertészeti Füzetekben megjelent cikkében a hivatkozás megjelölése 

                                            
126 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-105. számú 

irat (1888. május 27.).  
127 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-127. számú 

irat (1889. július 25.).  
128 Dörgő Erzsébet Mezőtúron, 1874. július 30-án született Ilona nevű ikertestvérével együtt, 

aki 1881. február 25-én halt meg roncsoló toroklobban. Erzsébet halálának időpontja 

ismeretlen.  
129 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-125. számú 

irat (Keltezés nélkül.). 
130 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-126. számú 

irat (1889. július 21.).  
131 Dörgő Julianna (1867–1891), Dörgő Dániel leánya, aki Pap Lajos mezőtúri 

matematikatanár felesége lett. Második gyermekének, Juliannának születése után egy 

hónappal halt meg az újszülött gyermekével együtt. Gyászjelentését lásd OSZK – 

Gyászjelentések: https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/407060  
132 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-28. számú 

irat (1884. augusztus 27.).  
133 Gáspár Antal, ifj. (Marosvásárhely), földbirtokos, „marosvásárhelyi gyümölcstermelő” 

1895-től A Kert szaklap állandó munkatársa, marosvásárhelyi faiskolájában és 

gyümölcstelepén nyert tapasztalatairól közölt cikkeket. Ugyancsak számos ismertetése jelent 

meg a Kertészeti Lapokban is, 1887-től publikált a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben 

és a Gyümölcskertész folyóiratban (utóbbiban 1912-ig). Zöldségkertészettel (vetőburgonya, 

saláta) is foglalkozott, sőt szántóföldi növények magvait (így pl. „székely kukoricát”) is 

árult. Mű- és kereskedelmi kertészetét és a gyümölcs- és szőlőtermesztésben egyaránt 

alkalmazott találmányát („hidegen folyó oltóviasz”) a Borászati Lapokban is folyamatosan 

reklámozta. 1899-től a m. kir. földművelésügyi miniszter Marosvásárhely szabad királyi 

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/407060
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nélkül vett át szó szerint mondatokat Bereczki írásaiból. E hibája miatt már 

intézett hozzá levelet Bereczki,134 amit Gáspár rossz néven vett, de Gáspár 

Antalnak a Bereczki megróvó szavaira írt válaszát Dörgő Dániel nem 

másolta be a levélgyűjteménybe. Bereczki újabb, tervezett válaszát 

előzetesen elküldte Dörgőnek, aki elolvasás után nem továbbította azt 

Gáspárnak, hanem kérte Bereczkit, hogy finomabban írjon. Bereczki ezért 

szelíden135 felvilágosította arról, hogy az átvett idézetek forrását meg kell 

jelölnie az átvevőnek.136 

- - -  

• Glatz Antal137 – közgazdasági előadó volt a Földművelésügyi 

Minisztériumban. Feltehetően Dombegyházán volt az állandó lakása, mert 

                                                                                                               
város területére gazdasági tudósítói tisztséggel bízta meg. (Földmívelési Értesítő, 10. évf. 1899. 

dec. 31. 53. szám). Tagja volt az Országos Kertészeti Egyesületnek. Az 1880-as években a 

Marosvásárhelyi Gazdasági Egyesület titkára. Mezőgazdasági kiállítások állandó 

résztvevője és díjazottja. „Az 1902-es tusnádi székely kongresszuson Gáspár Antal faiskolák 

létesítéséről, gyümölcsészeti és gazdasági vándortanítói állásokról, aszaló- és 

konzervgyárakról, gyümölcskikészítő és értékesítő szövetkezetekről” értekezett. (RÓTH A. 

L.  2010. 278. p.) Cikket írt a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekbe, amelyben Bereczki 

Máté munkájából, a hivatkozás megnevezése nélkül, szó szerint vett át részeket.  
134 A levél tartalmát Dörgőnek szóló írásából ismerjük: „Tisztelt honfitársam! Az irodalmi 

tisztességgel nagyon megegyező lett volna, ha a „Gyüm. Füzetek f. évi 3-dik számában 

közlött czikkében, a tanulni vágyók kedvéért fölemlítette volna azon munkát is, melyből 

czikke nagy részének anyagát csaknem szóról szóra kiírta volt. Hazafiúi tisztelettel B.M.” 

BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  6. kötet. B-341. számú 

(1887. március 24.) levél. 
135 „Ifj. Gáspár Antalnak hozzám irt levelére kötelességemnek tartom válaszolni. Minthogy 

te válaszomat olyannak találtad, mely hangjánál fogva nekem és igy annak az ügynek is, 

melyet én szolgálok, csak ellenségeket szerezhetne; előbb írt válaszomat, melyben pedig 

indulat nélkül fejeztem ki az abban foglalt igazságokat, nem küldöttem el neki, mert 

megbízom a te itéletedben s követem tanácsodat. Most tehát igyekeztem egy kissé 

megczukrozva mondani el azokat az igazságokat, melyeket ő keserűeknek találandott volna 

bizonyára, ha már te is keserűeknek találtad.” BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. 

Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. B-342. (1887. március 30.) levél. 
136 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-90. számú 

irat (1887. március 31.).  
137 Glatz (Glacz) Antal, bártfai ifjabb (Pusztadombegyháza,  1855. október 13. – Debrecen,  

1915. május 10.) földbirtokos, 1906–1909 között Bihar vármegye és Nagyvárad főispánja. 

1884. március 29-én Bécsben bártfai előnevet kapott (Liber Regius LXVIII. 620.) A levélírás 

időpontjában Marczibányi-dombegyházai (ma: Kisdombegyház, Békés m.) és kevermesi 

közbirtokos, közgazdasági előadó Csanád vármegyében, illetve a Földmívelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériumban, ahol ekkor a miniszter Széchényi Pál gróf (Sopron, 

Sopron vm., 1838. november 6. – Budapest, 1901. október 28.) volt 1882. október 12-től 1889. 

április 9-ig. – Apja, id. Glatz Antal (1820. február 12. –1871. december 22.) ügyvéd, 

országgyűlési képviselő. 1865-ben a battonyai kerület egyik képviselőjelöltje volt. (Pesti 

Napló, 16. évf. 1865. október 19. 4651. szám) „Csanádmegye batonyai kerületében, hol az első 

választást az országgyűlés megsemmisité, a febr. végén tartott uj választásnál Glatz Antal 

lett képviselővé Markovits ellenében 122 szavazattöbbséggel.” (Politikai Ujdonságok,12. évf. 

1866. március 7. 10. szám, 115. p.) Forrás: PIM NÉVTÉR 

BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-9. számú irat 

(1883. április 26.).  
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Bereczki a tőle kapott levélre oda küldte a választ. Bereczki Glatz levélbeli 

felhívására válaszolta azt, hogy mindenképpen azt szeretné, ha 

„principálisa” – Sármezey Antal – újra megkaphatná a koronabirtok 

bérletét. 

- - -  

• Gobóczy Károly138 volt nagyváradi gazdasági egyleti titkár régi ismerőse 

lehetett Bereczkinek, tegező viszonyban is voltak. Mindössze egy 

levélváltásuk maradt fenn.  

Az első levelet139 Gobóczy írta, és arra biztatta Bereczkit, hogy a 

„Gyümölcsészeti vázlatok” című munkájával pályázza meg az Akadémia 

Nagydíját. Ő vállalkozott volna arra is, hogy felterjeszti a kötetet.  

Válaszában Bereczki megköszönte Gobóczy figyelmeztetését, de 

nem volt hajlandó pályázni az Akadémiai jutalmakra.140 

- - -  

• Göndöcs Benedek141 – gyulai apát-plébánossal – ha nem is szívélyes – de 

jó kapcsolata volt Bereczkinek. Három levelet írt Bereczkinek, aki erre két 

levéllel válaszolt.  

                                            
138 Gobóczy Károly (Váncsod, Bihar vm. 1825. – Berettyóújfalu, 1899. október 13.) gazdasági 

egyleti titkár. – Jogászként végzett Debrecenben. Az 1848. évi szabadságharc kezdetén 

nevelő volt Ivánkán (Borsod vm.) . Innen a Kassán alakult 9. (veres-sapkás) honvéd-

zászlóaljba lépett. A függetlenségi harc végén mint honvéd-őrmester osztrák katonai 

fogságba került. Szabadulása után szülőhelyén szolgabíró írnok, később községi jegyző lett 

Jegyzőként szolgált Bihar vm. több községében. Ez idő alatt az elméleti és gyakorlati 

kertészettel is foglalkozott, és több gazdászati cikket írt a lapokba. Több gyümölcskiállításon 

nyert érmet. 1862-ben egy állandó kiállítás szervezésére és vezetésére kapott megbízást 

Debrecenben. 1863-ban a pesti szaklapokba, kivált a Falusi Gazdában írt cikkeiért az akkor 

fennálló Országos Központi Kertészgazdászati Egylet tiszteletbeli tagnak választotta. 1873-

ban a Bihar vármegyei Gazdasági Egylet – mint kismarjai jegyzőt – titkárának hívta meg. 

1880 júniusában Bihar vármegye területére a kormány phyloxera-biztosnak nevezte ki. 1884-

ben Kecskemétre (Festő utca 129.) költözött. – Cikkeket írt a nagyváradi lapokba, továbbá a 

Falusi Gazda (1882), Kertészetünk (1865[1863!]), Kertészgazda (1869), Földmívelési Érdekeink 

(1874), a Pesti Napló közgazdasági rovatába és más szaklapokba a gazdászat, kertészet, 

méhészetköréből; a Borászati Lapok rendes munkatársa volt 1880-tól. Szerkesztette a 

Népgazdasági Naptár (Budapest, 1886–1890) öt évfolyamát. – [SZINNYEI] – Nekrológját lásd 

Méhészeti Közlöny (Az Erdélyrészi Méhész Egylet Szakközlönye), 1899. december 1-jei szám, 356. 

http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/periodice/meheszetikozlony/1899/BCUCLUJ_FP_1

08067_1899_014_012.pdf – 49 különféle kiállításon vett részt, melyeken arany-, ezüst-, 

bronzérmeket és dicsérő okleveleket nyert. Halálhíre és rövid nekrológja: A KERT, 1899. 22. 

szám, 1899. nov. 12. Hírek rovat. – 1888 körül Petrovay György nagykörűi földbirtokosnál is 

állt alkalmazásban. 
139 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet A-44. számú irat 

(1885. január 15.).  
140 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet A-46. számú irat 

(1885. január 20.).  
141 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), az Országos Magyar 

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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Az első levelet142 már országgyűlési képviselő korában írta Göndöcs 

Benedek. Levelében javaslatot kért egy 2000 forintos adomány célszerű 

felhasználására, amelyet kimondottan a gyümölcstermelés fellendítése 

céljából adományozott Luczenbacher Pál.143 Erre válaszolt is Bereczki, de a 

levele nem maradt fenn.  

A második levelet144 is az apát-plébános írta Bereczkinek. Írt az 

adomány tervezet felhasználásáról és felajánlotta, hogy legyen Bereczki a 

gyümölcsfa telep igazgatója, ugyanakkor fő vándortanító is, és ezek mellett 

a gazdasági egyesület gyümölcsészeti előadója. Gyakorlatilag az egész 

ország pomológiai irányítását kínálta a kormány Göndöcs Benedeken 

keresztül Bereczkinek.  

                                                                                                               
Méhészegylet (1878–1888) elnöke. – 1848-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 végrendeletében egyetlen leánya [Wenckheim Krisztina (1849–

1924)] 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 

adományból létesült Békés vármegyei mintaméhészet országszerte mintául szolgált. 1873-

tól haláláig gyulai plébános; Gyulán is sokat tett az iskolázás és a 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 

Budapesten Kriesch Jánossal az Országos Magyar Méhészegyletet. 1881–1887-ben Gyula 

országgyűlési képviselője. Kulturális célokra is jelentős összegeket áldozott, adományaival 

országos közgyűjteményeket gyarapított. A gyulai Népbarát című ismeretterjesztő hetilap 

szerkesztője (1878–1879). – [ÚJ ÉLETRAJZI 2. kötet. Bp., 2001. 1070–1071. p.]  
142 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-14. számú 

irat (1884. február 13.). Az iratok számozási tévedése folytán A-12. számú irat nem létezik.  
143 Luczenbacher [Luzenbacher] Pál, szobi (Szob, Hont vm. 1818. február 15. – Hütteldorf bei 

Wien, 1900. március 11.), nagybirtokos, nagyiparos, a Magyar Vontató- és Gőzhajózási 

Társaság megalapítója, vasútépítési vállalkozó, fakereskedő, az első budapesti gőzfavágó 

létrehozója, királyi tanácsos, a főrendiház tagja, a Ferenc József-rend lovagja. – János nevű 

testvérével együtt szobi vállalkozók és kőbánya tulajdonosok voltak. Bérházakat építettek a 

fővárosban. Pál a főrendiház és a főváros törvényhatósági bizottságának volt a tagja. 1884-

ben 2000 ft-ot adott a „gyümölcsfatenyésztés” előmozdítására. – Források: MAGYAR 

CSALÁDTÖRTÉNETI Adattár, Magyar nemesség, előnév és címer: Bécs, 1878. II. 21. (Liber 

Regius LXVIII. kötet, 245. p.) http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=45397 – 

Vasárnapi Újság 1861. 8. évf. 44. sz. november 3. 521. p. – HAJÓREGISZTER online 

adatbázisban – „Történet” menüpont. Dr. JANKÓ BÉLA: A magyar dunai gőzhajózás 

története 1817–1947. Bp. 1968. 

Hajózási együttműködési Bizottság MűszakiTörténelmi Sorozat 9. k. [Megtekintve: 2018. 

március] http://www.hajoregiszter.hu/tarsasagok/belvizi/luczenbacher_pal/51; WIKIPEDIA 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Luzenbacher_P%C3%A1l 
144 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-15. számú 

irat. (1884. március 9.) 

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=45397
http://www.hajoregiszter.hu/tarsasagok/belvizi/luczenbacher_pal/51
https://hu.wikipedia.org/wiki/Luzenbacher_P%C3%A1l
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Az e javaslatra adott válaszában145 Bereczki keményen és 

egyértelműen – egy kicsit udvariatlanul is – visszautasította a felkínált 

állást, amelynek jövedelme jóval meghaladta volna a jelenlegit. Azonban 

érdemes összevetni válaszát a Dörgőnek írt B-226. számú levéllel146 is, mert 

abban a gondolatait is vázolja barátjának.  

A negyedik levélben147 Göndöcs Benedek arra kérte Bereczkit, hogy 

a Szent István Társulat jövő évi naptárában közöljön néhány népszerű 

gyümölcsfajtát.  

Erre Bereczki az ötödik levélben148 küldte el igen szókimondó 

válaszát, amely elutasító volt. A sorok között arra is utalt, hogy a Szent 

István Társulat olyan gazdag, hogy meg tudná fizetni a szellemi munkát is, 

de ennek megfizetéséről szó sem esett a felkérésben.  

- - -  

• Hérics Márton149 első levelében150 50–50 oltógallyat (alma, körte, szilva és 

barack) és a „Gyümölcsészeti vázlatokat” kéri címére megküldeni.  

Második levelében151 hálás szívvel köszöni azokat a 

felvilágosításokat, melyek kíséretében megkapta a küldeményt.  

                                            
145 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-16. számú 

irat (1884. március 14.).  
146 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. B–226. számú 

levél (1884. március 16.). 
147 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-25. számú 

irat. (1884. május 8.).  
148 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-26. számú 

irat. (1884. május, a nap megjelölése nélkül.). 
149 Hérics Márton (Csécsény, Győr vm., ma Rábacsécsény, 1855. január 28 – Kisbér, 

Komárom vm., 1910. május 8.) r. kat. plébános, botanikus. 1884–1887-ig a Komárom 

vármegyei Bokod községnek volt plébánosa, majd 1887. április 8-tól kapta meg kinevezését 

az ászári plébánia élére. 1907-ig szolgált Ászáron, majd négy évet töltött a kisbéri plébánián. 

Nevéhez fűződik az 1892-re felépült ászári új, modern iskola, majd ugyanitt a népkönyvtár 

megszervezése. Neki köszönhetően számos civil szervezet és egyesület jött létre Ászáron 

(tűzoltó egylet, társadalmi kör, Mária lányok társulata, takarék magtár). A századfordulón 

saját téglagyárat is építtetett, mely sok ászári családnak adott munkát és megélhetést. Kiváló 

szónoki képessége miatt 1891-ben Szent István király ünnepén őt választották a 

kapucinusok bécsi templomában tartott magyar nyelvű mise szónokának, amely 

prédikáción az uralkodó is jelen volt. Több nyelven beszélt, egyházi, vallási, kulturális és 

botanikai témákban publikált. Fő kertészeti műve Hérics Márton: A növények magról való 

tenyésztése. Kézikönyv kertkedvelők, kertészek és magkereskedők számára, Kiad. Mauthner 

Ödön. Bp. 1889. 460 p. Dédnagybátyja volt dr. Nemeskürty István történésznek. Ászáron 

nevét utca és emléktábla örökíti meg. Sírja Kisbéren található. ÁSZÁRI HÍREK, 2010. 

március http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat/aszari_hirek/2010_03.pdf és 2015. január-

február (online hírlap) http://www.aszar.hu/files/downloads/2015-januar-februar-1.pdf 

SZINNYEI.  
150 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-67. számú 

irat (1885. november 21.).  
151 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-70. számú 

irat (1885. december 12.).  

http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat/aszari_hirek/2010_03.pdf
http://www.aszar.hu/files/downloads/2015-januar-februar-1.pdf
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A harmadik levélben152 az újévi jókívánságok mellett megismételte 

rendelését, és írta, hogy nagy örömmel olvassa a „Gyümölcsészeti 

vázlatokat”.  

- - -  

• Herman Ottó153 Az első levelet154 Bereczki írta Herman Ottónak, aki a 

neki előzőleg elküldött „Gyümölcsészeti vázlatok” kötetét felbontás nélkül 

visszaküldte. Ezzel szinte egy időben jelent meg Herman Ottó felhívása a 

fővárosi polgársághoz, aminek szövegezéséért elismerését fejezte ki.  

Erre már válaszolt155 Herman Ottó egy barátságos hangú levélben, 

amiben megmagyarázza a sértés száma menő eljárását is.  

- - -  

• Jeney Ernő156 komárom-füssi157 jószágigazgató ojtóvesző rendelését 

küldte Bereczkinek, de megdicsérte a Gyümölcsészeti vázlatok 4. kötetét 

is.158 

- - -  

                                            
152 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-71. számú 

irat (1886. január 6.).  
153 Herman Ottó (Breznóbánya, Zólyom vm, ma Brezno, Szlovákia, 1835. június 26. – 

Budapest, 1914. december 27.) természettudós, néprajzkutató. – 1875-ben – a filoxéra első 

magyarországi megjelenésekor azonnal vizsgálni kezdte (Versecen, Temes vm.) annak 

megjelenési formát. Az országgyűlés figyelmét is felhívta az új betegség veszélyeire. 1880-

ban elsőként hívta fel a figyelmet arra, hogy homokos talajon nem pusztít a filoxéra. A 

szőlővel kapcsolatos munkáinak elismeréseként juttatta el hozzá a megjelent köteteit 

Bereczki, ami először egy félreértést is eredményezett. – [BALASSA I.  1987. 791–795. p.]  
154 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-118. számú 

irat (1889. február 23.).  
155 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-119. számú 

irat. (1886. február 24.).  
156 Jeney Ernő Lajos (Vámosmikola, Hont vm. [SZINNYEI-ben Szalka, Hont vm. ma Salka, 

Szlovákia] 1828. május 2. – Komárom, 1904. november 6.), bencés pap, főgimnáziumi tanár. 

A gimnázium 6 osztályát Esztergomban végezte. 1845. szept. 15-én lépett a rendbe; a 

teologiát Pannonhalmán végezte, 1852. aug. 7-én szentelték fel. 1852–1856 között tanár volt 

Esztergomban, 1856–1859 között hitszónok Pannonhalmán, 1859–1860-ban tanár a 

főapátsági líceumban, 1860–1861-ben ismét hitszónok ugyanott. 1861–1863 között tanár 

Győrött, 1863–1869-ig a Győrszentmártoni (Győr vm.) plébánia adminisztrátora, 1869–1870-

ben ugyanaz Tárkányban; azután a füssi jószág igazgatója lett. Füssön az Öreg-Duna partján 

lévő Karompuszta 60 holdas vadvizes vadonján 40 ezer maga ültette fájával 

gyümölcsöskertet telepített. Jószágkormányzó 1878-tól 1891-ig volt Füssön. Érdemeiért a 

király a Ferenc József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. 1901-től Komáromban nyugdíjas. 

Művei: Útmutató a gyömölcsfák tenyésztésére. Faiskolák és gyümölcsfa-telepek alapítására és 

kezelésére. Győr, 1896. - Ünnepi, vasárnapi és alkalmi egyh. beszédek. Uo., 1902. Három egyházi 

beszéde van a Pázmány-füzetekben, 1859. Források: SZINNYEI; PIM NÉVTÉR; Budapesti 

Hírlap, 24. évf. 1904. november 9. 310. szám, 8. p. 
157 Komárom-Füss (Komárom vm., csallóközi járás).  
158 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-95. számú 

irat (1887. december 19.).  
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• Jenei Károly159 erdélyi gazdálkodó. Sokallta az ojtóvesszők árát és az első 

levelében160 megpróbált alkudni rájuk. A második levelét161 már 

barátságosabb hangnemben fogalmazta. Bereczki válaszában162 egy kicsit 

„kioktatta”.  

- - -  

• Justus József163 esperes-plébános Alattyánban, Jász-Nagykun-Szolnok 

vármegyében. Bereczkihez írt levele nem olvasható a kötetben, csupán a 

vele küldött névjegye. Nagyon felbosszantotta Bereczkit a ténnyel, hogy a 

fennálló kormánytól elfogadta a „koronás aranyérmet”, és e tényt egy újévi 

köszöntőkártya apropóján – Bereczki véleménye szerint mintegy 

dicsekvésképpen – közölte vele.164 

- - -  

• Katona Zsigmond165 – Az első megtalált irat166 teljes egészében 

gyümölcsészeti problémákat tárgyalt (Rozmarin alma). Feltűnő az a 

szakszerűség, az adatolás pontossága, ami Katona levelében olvasható.  

                                            
159 Jenei Károly (1828 k.–) a levélíráskor 58 éves nemes földművelő, Pókakeresztúr (Maros-

Torda vm., marosi felső járás). A szabadságharcban Bem tábornok főhadnagya volt. „A 

földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister által állandó gazdasági tudósítói tiszttel 

megbizattak Maros-Torda megye területére: […] a vajda-szent-iváni és mezőségi járásban 

Jenei Károly.” Budapesti Közlöny, (13. évf.) 1879. február 26. 47. szám, 1550. p. Érdemben – a 

levelekben szereplő információkon kívül – nincs más adatunk.  
160 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-83. számú 

irat (1886. november 13.) 
161 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  6. kötet. A-84. számú 

irat (1886. november 25.). 
162 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet A-85. számú irat 

(1886. november 29.). 
163 Justus József (Sátoraljaújhely, ? – 1910), 1857-ben polgári (Szabolcs vm.), 1858–1859-ben 

jászapáti (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) káplán, 1862-től ideiglenesen mezőkövesdi (Borsod 

vm.) plébános, majd esperesplébános Alattyánban (Jász-Nagykun-Szolnok vm.) kanonok. A 

Természettudományi Társulat rendes tagja. A Zemplén megyei kórház számára 1000 

forintos adományt, a sátoraljaújhelyi gimnázium számára 1500 forintos ösztöndíjat alapított, 

egy „kisdedóvó” intézmény felállítására is adakozott 1000 forintot (SZENTIVÁNYI K. GY. 

1893. 102. p. – R. Fucsek Gyula: Egy kitűnő pomológus című írásában részletesen ismertette 

az alattyáni parókiális kertben, 480-féle fajtára kiterjedő „kísérleti faiskoláját”. R. FUCSEK 

GY.  1896. A Ferenc József-rend lovagkeresztje Justus József számára történő adományozási 

javaslatáról fennmaradt a Minisztertanács 1883. május 30-án tartott 16. ülésének 

jegyzőkönyve. Itt a 4. napirendi pontban terjesztette fel – többek között – őt a vallás és 

közoktatásügyi miniszter e kitüntetésre. Lásd Magyar Nemzeti Levéltár Adatbázisok Online 

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-

1944/adatlap/57098 
164 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. B-258. (1885. 

január 5.) és B-258/a. Dörgőhöz szóló leveleiben tesz csak említést róla. A második levélbe 

belefoglalja a tervezett válaszlevelét Justusnak, melyet végül is nem küldött el neki. 
165 Katona Zsigmond, geleji (Vámfalu, Szatmár vm., ma: Vama, Románia, 1828, május 1. – 

Kecskemét, 1902. március 18.) gyógyszerész szőlész és gyümölcskertész. – Az OMGE tagja, a 

Kecskeméti Iparegylet elnöke (1869), az Országos Gyógyszerész Egyesület igazgatósági 

tagja, elnöke. – Apja református lelkész volt, négy éves korában árván maradt, nagyapja 

nevelte. 1843–1846-ban Máramarosszigeten gyógyszerész-tanuló; 1847–1848-ban 

http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57098
http://adatbazisokonline.hu/en/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/57098
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Bereczki válasza167 is hasonlóan barátságos és szakszerű – bár azért 

némi „támadó él” felfedezhető benne. Érdeme a válasznak az is, hogy némi 

személyes életvitelre is ad rátekintést.  

A harmadik levelet168 Katona írta és hosszan válaszolt Bereczki nem 

rövid levelére. Érdekes: mint ahogy Bereczkinek dr. Entz Ferenc169 volt a 

                                                                                                               
Debrecenben segédgyógyszerész, 1848–1849-ben önkéntes katona a szabadságharcban, az 

aradbánáti táborba került. 1850-ben a pesti egyetemen gyógyszerész oklevelet szerzett. 

1849–1853-ban Debrecenben tovább bővítette gyógyszerészi ismereteit. 1854–1866-ban 

Borosjenőn (Arad vm.) saját gyógyszertárat tartott fenn, gyógynövényeket termesztett és 

értékesített. 1867-től Kecskeméten telepedett le gyermekei taníttatása miatt, s 

gyógyszerészként működött. Házat és 40 hold földet vásárolt. A város életében különböző 

testületek tagjaként élénken részt vett. 1867-től haláláig Kecskeméten élt, vezette 

gyógyszertárát, birtokán szőlészeti és gyümölcstermesztési kísérleteket folytatott; közben az 

1870-es években tanulmányutakat tett Európa neves szőlőtermesztő országaiban. A 

Kecskeméti Iparegyesület elnökeként székházat szerzett a szervezetnek. Ő rendezte 1872-

ben, a szabadságharc után honunkban első, kiváló visszhangú országos iparműtárlatot 

Kecskeméten. (Egyebek között itt mutatták be a Schunda V. József féle cimbalmot.) 1886-ban 

földet vett a Kőrösi hegyen, és az ott termesztett gyümölcsökkel, szőlőkkel vett részt helyi és 

országos kiállításokon. Pomológiai cikkei sorra jelentek meg korszak gyümölcskertészeti 

lapjaiban. A homoki kertészet egyik úttörőjeként ő alapította mintaszerű gazdálkodást 

folytatva a később róla elnevezett Katonatelepet. Ő hívta Kecskemétre Mathiász Jánost is. A 

gyógynövény-termesztés magyarországi úttörője; elméleti és gyakorlati munkájával 

jelentősen hozzájárult az alföldi szőlő- és gyümölcstermesztő körzet kialakításához. 

Tanulmányozta, leírta és rendszerezte a Kecskemét környéki gyümölcsfajtákat; a 

legjobbakkal termesztési kísérleteket folytatott. 1889-től kecskeméti (tálfai dűlői) 13 holdas, 

futóhomokkal borított birtokán virágzó szőlő- és gyümölcs- (főként alma-) kultúrát 

teremtett, a homokon bevált fajták országos elterjesztése érdekében szőlővessző név- és 

árjegyzéket adott közre (1894, 1900). Kezdeményezésére rendezték 1872-ben Kecskeméten 

az Országos Iparműtárlatot (ipari kiállítást); irányította több szőlő- és gyümölcskiállítás 

rendezési munkáit (1875, 1876, 1881, 1883, 1889). Gyógyszervegyészeti kísérletekkel is 

foglalkozott, az általa feltalált fatapasz („hideg oltóviasz”) a millenniumi kiállításon nagy-

érmet nyert. – Források: UJ ÉLETRAJZI. 3. kötet. 805. p.; FÜR L. 1988.; Kemény János: 185 

éve született. Emlékezés Katona Zsigmondra.  In: Múltbanéző. A Bács-Kiskun megyei 

Levéltár elektronikus folyóirata. IV. évf. 7. szám, 2013. augusztus 23. http://www.bacs-

kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html  
166 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-17. számú 

irat (1884. február 28.). 
167 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-18. számú 

irat (1884. március 18.). 
168 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-27. számú 

irat (1884. május 16.).  
169 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 Gazdasági Egyesület (OMGE)  és 1860-ban Budán létrehozta a Vincellér- 

és Kertészképző Gyakorlati Tanintézetet, amelynek igazgatójává Entz Ferencet nevezték ki. 

http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html
http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html
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példaképe, Katonának meg Bereczki a példaképe. A zömmel pomológiai 

témájú levélben már személyükre vonatkozó utalások is találhatóak.  

- - -  

• Kertessy Elek170 levelére171 válaszolt Bereczki,172 de a „Memorandum 

másolatot” (ez melléklete volt a megtalált levélnek) is érinti bírálataival. 

Érdekes, hogy a leveleket elküldte Dörgőnek,173 aki visszaküldte azzal, 

hogy ne küldje el a választ Kertessynek. Bereczki azonban megindokolta, 

de elküldte a levelet.174  

- - -  

                                                                                                               
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 1938; RAPAICS 1940a; RAPAICS 

1953; GEDAY 1961; MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 427–428.; SZABÓ L. 1987. 479–484. p. 
170 Kertessy [Kertesi] Elek, pénztárnok. a kaposvári faiskola tulajdonosa, Bereczki Máté 

ismerőse. Somogy vármegye szolgálatában töltött 26 évet, ebből pénztárnoki hivatalban 

huszonkettőt, midőn 1889. május 4-én Kaposvár város pénztárnokának választották; ezen 

állásáról azonban 1892. november 30-án. lemondott. Ezen alkalomból és mentségül írta 

következő munkáját: A hivatalos Kaposvár. (A városi pénztárnok lemondási ügye.) Kaposvár, 

1892. SZINNYEI. A Kisgát nevű dűlőből először 1907-ben Kertessy Elek parcelláztatott 

házhelyeket, ez az ún. Kertesi-telep Ezután épült ide a Magyar, a Kisgáti és a Kertalja utca. 

In: Magyar Digitális Helynévtár. Szerk. Dr. Hoffmann István egyetemi tanár (Debreceni 

Egyetem); Dr. Tóth Valéria egyetemi docens (Debreceni Egyetem); Dr. Schwing, Josef 

egyetemi tanár (Mannheimi Egyetem). A honlap a Debreceni Egyetem Magyar 

Nyelvtudományi Tanszékén készül a kutatóegyetemi program keretében, amelyet a 

TÁMOP 4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007 számú projekt támogat. [Megtekintve 2015.] 

http://mna.unideb.hu/pdf/149kaposvar-sorhu.doc  
171 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-58/b. számú 

irat (1885. június 9.).  
172 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-59/b. számú 

irat (1885. június 12.) 
173 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. D-242. számú 

levél (1885. június 13. és 15.).  
174 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. B-278. számú 

levél (1885. június 20.). 

http://mna.unideb.hu/pdf/149kaposvar-sorhu.doc
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• Kovács Ferenc175 – Bereczkinek az Erdélyben lakó ismerőse is már több 

évtizede foglalkozott gyümölcstermeléssel.  

Első levelében176 is különböző gyümölcsfajokról értekezett.  

Bereczki is a levélre adott válaszában177 ezt érintette.  

A harmadik levélben178 tovább folytatták a pomológiai téma 

részletezését. 

Erre Bereczki is igen gyorsan válaszolt,179 de a levelezés tárgya nem 

változott. 

- - -  

• Kováts [Kovács] József180 református lelkész kedves közvetlenséggel írta 

levelét181 Bereczkinek. Ekkor már 78 éves volt, ezért Bereczkihez hasonlóan 

                                            
175 Kovács Ferenc, kovásznai (1828 k.–Perecsen, 1903. szeptember 14.) földbirtokos, 

gyümölcstermesztő, 1848-as volt főhadnagy. (Forrás: PIM NÉVTÉR). Kovács Ferenc 

Bereczki Máté régebbi ismerőse, aki a Szilágyságban lakott és gyümölcstermeléssel is 

foglalkozott. A Szilágy megyei Perecsen községben lakott. (Utolsó posta: Szilágysomlyó.) A 

kovásznai Kovács családról lásd még PETRI M. SZILÁGY VM. 

http://mek.niif.hu/04700/04750/html/1854.html. Feltételezhetően az ő fia Kováts István, 

kovásznai (Szilágysomlyó, 1864. február 22.–), festőművész. A budapesti Mintarajziskolában 

és Münchenben végezte tanulmányait. 1904–1914 között Zilahon működött. 1900-ban 

Párizsban szerepelt műveivel, 1904-ben Budapesten volt tárlata.  
176 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-48. számú 

irat (1885. január 22.). 
177 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-49. számú 

irat (1885. február 2.) 
178 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-50. számú 

irat (1885. február 12.). 
179 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-51. számú 

irat (1885. február 16.).  
180 Kováts [Kovács] József (Lakszakállas, Komárom vm. , 1807 – Bátorkeszi,  Esztergom vm., 

1888. március 6. [másutt 7.]) református lelkész, pomológus. Apja, Kováts Péter is 

református pap, egyházi tanácsbíró és író volt. A hittudományokat a pápai református 

főiskolán hallgatta, ezt követően néhány évig káplánként szolgált és 1834-ben 27 éves 

korában került református prédikátornak Bátorkeszire, ahol 53 évig működött. Lelkipásztori 

teendői mellett 1840-től tudományos alapossággal kezdett foglalkozni a gyümölcsészettel, és 

korának egyik legjelentősebb magyarországi pomológusaként tartották számon. Az 1850-es 

évek második felében egy hosszabb nyugat-európai körutat tett, hogy ismerkedjen a 

korszerű gyümölcstermesztési módszerekkel. Időzött Württembergben, a Rajna menti híres 

gyümölcstermelő vidéken, megfordult Belgiumban, Hollandiában, Poroszországban. A 

Bátorkeszin kialakított több holdnyi gyümölcsfaültetvénye idővel országos hírre tett szert, 

sőt Kováts nevét külföldön is megismerték. Gyümölcscsemetéi iránt belföldön és külföldön 

egyaránt nagy volt az érdeklődés, egy hajórakománnyal még Afrikába is jutott belőlük. A 

különböző kiállításokon, így az 1873. évi bécsi világkiállításon is az általa nemesített fajták 

rendre díjakat, elismerő okleveleket nyertek. Megkapta a Ferenc József-rend polgári arany 

érdemkeresztjét is. A korabeli magyarországi szaklapokban (Magyar Gazda, Falusi Gazda,  

Kertészgazda,  Borászati Füzetek) és külföldi folyóiratokban is folyamatosan publikált. A 

bátorkeszi magyar iskola 2001. április 28-án felvette Kováts József nevét. Főbb művei: Kalauz 

a gyümölcsfaültetés, nyesés és a bátorkeszi faiskolában található s csemetékben vagy oltóvesszőkben 

megrendelhető gyümölcsfajok körül, Pest, 1861. 232 p.; A bátorkeszi gyümölcs- és szőlőfa-telepek 

név- és árjegyzéke az 1868–1869. és 1869–1870. idényre ismeretterjesztő közleményekkel, 

Ismeretterjesztő közlemenyekkel közzé teszi Kovács József tulajdonos. Pest, 1869.; A bátorkeszi 

http://mek.niif.hu/04700/04750/html/1854.html
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– a kor szokása szerint – ez alkalommal ő szólította meg „Öcsém”-ként a 

fiatalabb Bereczkit. Mint a korszak nemzetközi hírű, másik hiteles 

faiskolájának birtokosa, sajnálatát fejezte ki kettejük személyes 

találkozásának hiánya miatt és búcsúzásképpen magát Bereczki "szellemi 

rokonának" nevezte.  

- - -  

• Lucas, Eduard dr. 182 – Bereczki eredetileg német nyelvű – de Dörgő 

kedvéért magyar nyelven is leírt – levelében183 panaszkodik a német 

pomológusnak volt barátai álnoksága miatt. 

- - -  

• Luka Gusztáv184 Nógrád megyei (Puszta-Szántód, utolsó posta Rétság) 

földbirtokos, aki valahonnan régi ismerőse Bereczkinek, hiszen tegező 

viszonyban vannak. Az is lehetséges, hogy a váci gimnáziumból ismerték 

                                                                                                               
gyümölcs- és szőlőiskola leíró névsora, 1875. Források: SZINNYEI; P. ERMÉNYI 1988.; és 

Wikipédia  
181 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-60. számú 

irat (1885. június 15.). 
182 Lucas, Eduard dr. (Erfurt, 1816. július 19. – Reutlingen, 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. – PALLAS 11. kötet. Bp., 1895. 703. p. 
183 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-7. számú irat 

(1882. február 9. – a február 19-én kelt levél melléklete).  
184 Luka Gusztáv (Lukanénye, Hont vm., ma Nenince, Szlovákia, 1824–1888). A Hont 

vármegyei lukanényei Luka család leszármazottja. Rétság (Nógrád vm.) falu földbirtokosa, 

ahol klasszicista kastélya is állt a családnak. Birtokukhoz tartozott még Pusztaszántó. Az 

1840-es években konzervatív volt; 1848-ban váltóláza dacára hat hétig táborozott. A 

szabadságharc után hivatalt vállalt; de erről egy év múlva lemondott s Budapesten élt. Nagy 

Iván, Szontagh Pál, Szmrecsányi Emil baráti köréhez tartozott. Cikkeket írt a Nógrádi 

Lapokba, a Honti Híradóba és más napilapokba. Fő munkája: Rhapsodikus tanulmányok az 

alkotmányosság, a nagy szavak és humbug köréből. Bp, 1875. SZINNYEI; Elektronikus forrás: 

Rétság honlapja: http://www.retsag.net/hangado/c000802.htm; PRAZNOVSZKY M.–

HORVÁTH I.: Horpács. Elektronikus megj. 2007. [Megtekintve 2018 márciusa]. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Horpacs/pages/008_na

gy_ivan.htm  

Későbbiekben kisebb nézeteltérés alakult ki közte és Bereczki között. (Lásd 3. kötet B-141. 

levél.) Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezéséből rekonstruálható a Luka Gusztáv és 

Bereczki Máté, majd Bereczki és Villási között feszülő szakmai ellentétek és viták oka, 

kontextusa. Vitájuk kifejtését lásd Nagy Zsolt: (Történeti-)etnopomológiai vizsgálatokra 

kínálkozó lehetőségek Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése alapján. In: BERECZKI 

Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. Bevezető tanulmányok, 109. 

oldal és lábjegyzet. A Luka Gusztávval és Villási Pállal kapcsolatos vita és ellentét az alábbi 

levelekben került elő: 3. kötet A-5. (1880. okt. 22.); – 2.[!] kötet B-141. (1881. máj. 1.); – 3. kötet 

B-157. (1882. febr. 9.); – 3. kötet A-7. (1882. febr. 9.); – 3. kötet A-6. (1882. febr. 10.); 3. kötet B-

158. (1882. febr. 13.); – 3. kötet B-159. (1882. febr. 19.); – 3. kötet A-8/A. (1882. febr. 22.); – 3. 

kötet B. 160. (1882. febr. 24.). 

http://www.retsag.net/hangado/c000802.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Horpacs/pages/008_nagy_ivan.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Horpacs/pages/008_nagy_ivan.htm
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egymást. A levelek hangjából ítélve nem az első levélváltásuk. A levelezés 

forráskiadvány 2. 3. és 5. kötetében is található számos említés Luka 

Gusztávról, de személyes levélváltásaik csupán az alábbiak: 

Bereczki első levelében185 Villási Pál186 barátjában való csalódásáról 

írt, a Luka-féle cikk visszautasításának ódiumát teljesen magára vállalva.  

Bereczki második levele187 tulajdonképpen megelőzi Dörgő 

besorolásában elsőnek sorolt levelet. Valójában valami igen komoly 

összeütközés lehetett a két volt barát között, hiszen Bereczki azzal 

búcsúzott Luka Gusztávtól, hogy ez volt az utolsó levele hozzá.  

A harmadik levelet188 Luka Gusztáv írta Bereczkinek meglehetősen 

hideg és néha indulatos hangon. A tulajdonképpeni ok – amely talán a 

haragot is indokolta köztük – egy pomológiai vitára vezethető vissza. 

Elsőként is a Luka Gusztáv által a Gyümölcsészeti Füzetekbe szánt cikk 

visszautasítása (Villási Pál és Bereczki közös megegyezésével) és nem 

közlése miatt keletkezett kettejük között ellenérzés. Villásit, mint a lap 

szerkesztőjét is érintő vita végül Villási és Bereczki között is megrontotta az 

addig baráti kapcsolatot. A másik a Luka Gusztáv által képviselt és német 

lapban is publikált (kritikus, Bereczkinek ellentmondó) nézet, hogy az 

Orbai alma (Fűzalma), mint gyöksarjról terjedő, és oltóalanyként is kiváló 

fajta – Bereczki állításával ellentétben – nem érdemel kiemelt figyelmet, s 

csak kereskedelmi okok miatt ajánlja azt Bereczki. "...akadt mondom egy 

szemtelen, a ki egy Bécsben megjelenő német pom. lapban engemet, az Orbai 

almával, nyerészkedésre számított csalással vádolt. Most fölemelt fővel kiálthattam 

                                            
185 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-6. számú irat 

(1882. február 10.).  
186 Villási (1844-ig Gápel) Pál (Léva, ma Levice, Szlovákia, 1820. november 3. – Budapest, 

1888. december 26.) jogász, tanár, kertészeti szakíró. Apja építész volt és hobbi szinten 

kertészkedett. A győri jogakadémia elvégzése után (1841) ügyvédbojtár lett. 1843–1844-ben 

Bars vm. követe, Ambró Antal mellett részt vett az országgyűlésen. 1845-ben Pesten 

ügyvédi vizsgát tett, 1846–1847-ben Bars vármegye tiszti ügyésze. Mint tüzér részt vett a 

szabadságharcban (Görgey hadnaggyá léptette elő); utána egy ideig bujkált. 1850-től 1865-ig 

nevelő, a Hont megyei Szulyovszky családnál, majd felesége birtokán kertészkedett 1873-ig. 

Közben 46 évesen beiratkozott a magyaróvári gazdasági tanintézetbe és elvégezte. 1875-ben 

a kassai, majd 1886-ig a keszthelyi gazdasági tanintézetben a kertészet tanára. (1879–1880-

ban rövid ideig Magyaróvárra helyezték.) 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. – Megromlott egészsége miatt 1886-ban 

nyugdíjazását kérte, s Budapestre költözött, újabb fajta-telepet alapított és lapja 

szerkesztésével foglalkozott. [ÚJ ÉLETRAJZI. 6. kötet. Bp. 2007. Helikon Kiadó. 1242–1243. 

p.] Lásd még PINTÉR J. 1989. 
187 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-8/A. számú 

irat (1882. február 22.).  
188 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-55. számú 

irat (1885. április 3.).  
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szemébe a hazug nevet, a »jellemtelen rágalmazó« nevet, s bátran hivatkozhatom 

ellenében azon, közel hatvan emberre, a kik tőlem Orbai alma – vesszőt kaptak s a 

kik állításaim igaz voltáról saját tapasztalatuk után tehetnek bizonyságot. Hiszem, 

hogy örökre elvettem a kedvét ujból föllépni ellenem. Ez a magyar ember egy 

Nógrád megyei földbirtokos, neve Luka Gusztáv. Azért haragudott meg rám, mert 

egy érthetetlen, theoretikus elmefuttatását nem engedtem meg, hogy Villási a 

Gyüm. füzetekben közölje, mert megvoltam róla győződve, hogy azt nemcsak a 

füzetek olvasó közönsége, de maga, az, aki írta sem érti meg, oly zűrzavaros 

szóhalmaz volt az a kérdéses czikk! Bosszut akart hát rajtam állani..."189  

- - -  

• Madách Aladár190 Egy országosan ismert név a levélírók között. A 

Kertgazdaság című folyóiratban 2013-ban meg is jelent e levelek külön 

elemzése.191 Nagy kár, hogy Bereczki Máté levelei nem maradtak fenn. 

Madách Aladár hagyatéka még tartogathat meglepetéseket. Ennél a 

levelezésnél feltétlenül meg kell jegyeznem, hogy a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeumban megtalált levelek csak kézzel írt másolatai Madách Aladár 

leveleinek.  

Az első levél192 tekinthető üzleti levélnek is. Madách oltványokat 

rendelt Bereczkitől. A Madách-család gyümölcsösének nagyságát az is 

                                            
189 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 2. kötet. B-141. levél 

(1881. május 1.) 
190 Madách Aladár, alsósztregovai és kiskelecsényi,  (Csesztve, Nógrád vm. 1848. január 1. – 

Alsósztregova, ma Dolná Strehová, Szlovákia, 1908. július 26.) költő. – Madách Imre és 

Fráter Erzsébet fia. – A londoni Spiritualist Alliance tagja. – 16 éves koráig otthon élt, 1853-ig 

Csesztvén, 1853-tól Alsósztregován nevelkedett. Szülei válása után, ötéves korától a 

nagyanyja – özv. id. Madách Imréné Majthényi Anna – meghatározó szerepet játszott 

nevelésében. Apja halála után (1864) a pesti piarista gimnáziumban tanult és érettségizett. A 

pozsonyi jogakadémián, majd az egri líceumban jogot hallgatott. 1869-ben bírói vizsgát tett. 

1870–1881-ben beutazta Itáliát, Franciaországot és Nagy-Britanniát. Hazatérését követően 

visszavonult apja alsósztregovai birtokára, ahol gazdálkodott, amellett okkult 

tudományokkal foglalkozott. – Fő műve: A szerelem könyve. Névtelenül (költemények; Bp., 

1880.); Hangok a pusztán (költemények; Bp., 1881.); A. R. Wallace: A gyakorlati spiritizmus 

védelme. Fordította, előszó, függelék (Bp., 1884.); Az elítélt spiritizmus (Pesti Hírlap, 1884. évf. 

48. száma); Az antiszemitákról (Pesti Hírlap, 1884. évf. 64. szám); A hypnotismus, spritualismus 

és a tudomány (Pesti Hírlap, 1887. évf. 80–81. szám.); A modern spiritualizmusról (cikksorozat) 

(Magyar Alföld, 1895); Romlott Magyarország (költemények; Bp., 1898); A szellembúvárlat 

irányeszméi. (Bp., 1899); Madách Imre új életrajzáról (Egyetértés, 1900. évf. 10. szám.). – [ÚJ 

ÉLETRAJZI 4. kötet. Bp., 2002. 367–368. p.]  
191 TOLNAY Gábor: Madách Aladár levelei Bereczki Mátéhoz. In: Kertgazdaság 45. évf. (2013) 

1. szám 54–58. p.  
192 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-73. számú 

irat (1886. január 10.). 
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mutatta, hogy Fényes Elek,193 a kortárs történeti statisztikus külön 

megemlékezett róla.  

A személyesebb hangvételű második levélben194 Madách igazolta 

Bereczkinek azt a feltételezését, hogy ő csakugyan Madách Imre fia. Azzal 

teremtett lehetőséget a kapcsolat folytatására, hogy visszaigazolta Bereczki 

Nógrád vármegyei származását. A továbbiakban azonban száraz, üzleti 

hangon folytatta levelét.  

A harmadik levél195 már a megszólításában is barátságosabb 

hangvételű. Sőt, igazolva Madách alakuló rokonszenvét „munkáinak 

zsengéiből”196 is juttatott néhány példányt Bereczkinek. A levél hosszú 

pomológiai eszmefuttatással zárult.  

A negyedik levelében197 megköszönte Bereczki küldeményét, de 

továbbra is a gyümölcsfák adta témák tárgyalása képezte a fő 

mondanivalóját.  

- - -  

• Malahovszky László198 szabadkai gyümölcstermelő, pomológus, aki 

tudományosan is foglalkozik gyümölcstermeléssel. Azért fordult hozzá 

Bereczki levelével,199 hogy a „szabadkai nagy szercsika” elnevezésű alma 

hiteles leírását megszerezze tőle. Végül, bár katalógust is küldött neki, e 

levelére nem kapott választ.200 

- - -  

                                            
193 „Birja a falut a Madách család, kinek itt szép laka, alatta nagy kertje, gyümölcsöse és 

üvegháza van; 1/16 részét pedig a Baros család birja.” FÉNYES E. 1851 – Alsó- és Felső- 

Sztregova. 
194 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-75. számú 

irat. (1886. január 12.).  
195 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet A-79. számú irat 

(1886. január 24.).  
196 Madách Aladár 1885 előtt megjelent verseskötetei lehetnek ezek: A szerelem könyve. 

Költemények. Budapest, 1880. (Névtelenül. Ism. Magyarország 339–345. sz., Magyar Szemle 

1881.); Hangok a pusztán. Költemény. Budapest, 1881. (SZINNYEI) 
197 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-80. számú 

irat (1885. február 6.). 
198 Malahovszky László Szabadka sz. kir. város gazdasági tanácsosa, az Erdészeti 

Egyesületben a város képviselője, Bereczki szabadkai ismerőse, akivel Barcsay Károly 

közvetítésével került kapcsolatba. Szabadka városában egyedül őt nevezték meg, mint aki 

pomológiával tudományosan foglalkozik. 
199 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-22. számú 

irat (1884. március 28.).  
200 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. B-234. számú 

(1884. május 13.), B-235. számú levél (1884. május 25.). 
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• Mórágyi (Aurnhammer) István201 nagyenyedi igazgató tanár apósa révén 

ismeretséget tartott fenn Bereczkivel és közös témájuk a gyümölcsészet 

volt.  

Bereczkinek ír levelében202 megköszönte a küldött könyveket, majd 

a gyümölcsfa csemeték beiskolázási tervezetével is foglalkozott. Az Orbai 

alma nemesítése is szóba került. Végül felületesen vázolta, hogy hol 

végezte iskoláit és merre dolgozott.  

- - -  

• Oláh Gyula203 leveléből kitűnik, hogy nagy tisztelője Bereczkinek. 

Néhány utalása azt is sejteni engedi, hogy gyümölcskiállításokra is el 

szokott látogatni. Nagyon rossz a helyesírása.  

Bereczkihez írt levelében204 kapkodva írt a gyümölcsészetről, 

ismerőseiről, majd megköszönte a Bereczkitől kapott fényképet, és ő is 

elküldte a magáról készült felvételt.  

                                            
201 Mórágyi [Morágyi] (Aurnhammer) István (Szekszárd, Tolna m. 1848. december 8.) 

vincellériskolai igazgató-tanár. Aurnhammer Alajos és Dőry Katalin földbirtokos szülők fia. 

Aurnhammer családi nevét 1877-ben változtatta Morágyira. A gimnáziumot 1861–1868-ban 

Kalocsán, Pécsett és Baján végezte. 1869-ben egyéves önkéntes volt Győrött és Bécsben. 

1873–1874-ben állami ösztöndíjjal szőlészeti és borászati tanulmányutat tett Ausztriában és 

Németország Rajna-vidékén. 1875-ben kinevezték a Magyaróvári Gazdasági Tanintézethez 

segédtanárnak. Ezen állomását elcserélte a Filoxéra Biztossággal és azon évben a 

Bihardiószegi Vincellériskolánál segédtanár lett; 1880-tól igazgatótanár a Nagyenyedi 

Vincellériskolánál. 1898-től szolgálattételre a Földművelésügyi Minisztérium szőlőtelepek 

ügyosztályába osztották be főfelügyelőként. 1907. évi nyugdíjba vonulása alkalmával 

elnyerte a szőlészeti és borászati főfelügyelői cimet. Főbb műve: Az amerikai szőlőfajok 

magvetés általi szaporítása. Budapest, 1892.; Az FM által kiadott: Útmutatás a 

szőlőmívelésre című munkának egy részét ő írta. Borászati cikkei jelentek meg a Borászati 

Lapokban, a Weinlaubeban, a Weinzeitungban, a Közérdekben és az Erdélyi Gazdában. SZINNYEI 

és Borászati Lapok, 1907. június 16. 405. p. – Gábor Józsefnek (Bereczki régi ismerősének) a 

veje. 
202 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.6. kötet. A-88. számú irat 

(1887. január 8.).  
203 Oláh Gyula, nánási (1847–1913), Bereczki Máté hajdúnánási ismerőse. Forrás: Debreceni 

Református Kollégium Nagykönyvtára Gyászjelentés Gyűjtemény: 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_

OA_OEZ/?query=n%C3%A1n%C3%A1si%20Ol%C3%A1h%20Gyula&pg=30&layout=sA 

A Gyümölcsészeti vázlatok köteteiben Bereczki alábbi helyeken említi meg: Boisselot-

Fortunátája, 3. k. 191. p.; Nánási korai körte, 3. k. 265. p. Ugyanitt lábjegyzetben írja: „Oláh 

Gyula, öccse a gyümölcsészeti szenvedélyéről széles körben ismert, tiszabüdi birtokos, Oláh Károlynak 

([*1807] – †1884. mart. 23.), a ki a legjelesebb gyümölcsfajokból gazdag gyűjteménynyel bírt. 

Valamint bátyja gyűjtögette, ugy ő is szenvedélylyel gyűjtögeti a nemes gyümölcsfajokat.”; Júliusi 

szép körte, 4. k. 75. p.; Ghelin vajonca, 4. k. 103. p.; Bachelier vajonca, 4. k. 155. p. Oláh 

Károly tiszabüdi gyümölcsészetéről pedig a Pándi meggynél (4. k. 519. p.) emlékezik meg: 

„A gyümölcsészet lelkes barátja, a nem rég elhalt tisza-büdi birtokos, Oláh Károly 1873-ban küldött 

hozzám egy csomó gyökhajtást e szép és nagy, tompa szívalaku, fekete meggyről,  melynek húsa teljes 

érett korában igen kellemes, czukros-savanykás…”  

 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_OA_OEZ/?query=n%C3%A1n%C3%A1si%20Ol%C3%A1h%20Gyula&pg=30&layout=sA
https://library.hungaricana.hu/hu/view/Gyaszjelentesek_DebreceniRefKollNagykonyvtara_OA_OEZ/?query=n%C3%A1n%C3%A1si%20Ol%C3%A1h%20Gyula&pg=30&layout=sA
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Második levelében205 mind tiszaeszlári, mind hajdúnánási hírekkel 

szórakoztatta Bereczkit. A helyesírása csak romlott az első levele óta.  

- - -  

• Porzsolt Ádám206 lukafalvi néptanító, Bereczki Máté barátja. A 

gyűjteményben hat levelük maradt fenn, amelyek közül négyet Porzsolt írt. 

Nagyon magányosnak érezte magát abban a kis faluban – 

Szentháromságon –, ahol élt. Szinte a depresszió hatását lehet érezni levelei 

hangvételében. Bereczki persze igyekezett lelket öntve vigasztalni barátját, 

de kevés eredménnyel. Többre hivatott embernek érezte magát, nem egy 

eldugott falu néptanítójának.  

Első levelében207 szabadon engedte a fantáziáját és a kormányt 

szidva javasolta, hogy az egész országban gyümölcsöt termeljünk.  

Második levelében,208 amelyet Nyárádszeredán (Maros-Torda vm.-i 

járási székhely) adott fel Bereczkinek, továbbra is pesszimista nézeteket 

vallott.  

A harmadik levelet209 Szentháromságról (Maros-Torda vm. marosi 

alsó járás) írta zömmel pomológiai kérdésekről, elég zavaros szerkesztéssel, 

de a szokásos pesszimista hangvétel mellett.  

                                                                                                               
204 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-89. számú 

irat. (1887. február, nap nélkül). 
205 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.6. kötet A-91. számú irat. 

(1887. július 8.).  
206 Porzsolt Ádám,  barátosi (Sepsibesenyő [Pădureni, Románia], 1830. június 6. –?) 

kántortanító, néptanító, gyümölcsész. „Gyermekkorában már nagy hajlama volt a zenére, 

rajzolásra és építésre, de egyikben sem képezhette ki magát, mert szegény sorsban volt és 

főleg atyjának vad modora a szülői háztól is már nyolcéves korában távozni késztette. 

Nagyenyeden  a kollégiumban kezdett tanulni, honnét Brassóba került a szász kollégiumba; 

onnét Kolozsvárott mesterségbe állott. E közben atyja elhalt. 1841-ben ismét Nagyenyedre 

került a kollégiumba, hol 1848-ig tanult. 1848-ban pünkösd után honvédnek állt s az 

őrmesterségig vitte. A jádi csatában két sebet is kapott, a halottak közül az oroszok felvették 

és Czernovitzbe fogságra vitték, honnét 1849. november 19-én bocsátották ki. 1850-ben 

otthon tartózkodott. Azután tovább tanult Udvarhelyen 1853-ig. A gimnázium VII. 

osztályától búcsút vett és gazdatisztnek állott be. 1856-ban tanító lett Torboszlóban (Maros-

Torda vm.). 1860-ban Atosfalvára került levita-tanítónak, 1870-ben báró Eötvös József 

miniszter Rákosdra (Hunyad vm.) nevezte ki állami iskolai tanítónak. Itt a politikába 

keveredett és elveszítette állását. Sepsibesenyőre ment és földműveléssel foglalkozott. De 

már 1873-ban a sepsiszentgyörgyi iskolához választották tanítónak. 1875-ben Sóváradon 

(Maros-Torda vm.) tanitóskodott, majd Lukafalvára (Maros-Torda vm.) került s innét 1886-

ban Szentháromságra (Maros-Torda vm.) választották meg ev. ref. kántor-tanítónak. Cikkei 

a Kertész Gazdában és Erdészeti és Gazdasági [Gazdászati] Lapokban, az Erdélyi Értesítőben, a 

Maros-Tordában és az Erdélyi Gazdában jelentek meg”. SZINNYEI 
207 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-57. számú 

irat (1885. április 20.). 
208 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-94. számú 

irat (1887. december 7.). 
209 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-96. számú 

irat (1888. január 21.).  
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A negyedik levelet210 Bereczki írta, amelyben megdorgálta barátját 

azért, mert az tudta nélkül fordult a minisztériumhoz. Ebből Szabó Pál is 

közölt részleteket.  

Az ötödik levélben211 Bereczki pomológiai problémákról írt, majd az 

ellenségeit is bemutatta Porzsoltnak. A jelenlegi időjárást is ismertette.  

A hatodik levélben212 a jelenlegi rossz viszonyokról írt Bereczkinek. 

Helyenként a gyümölcstermelésről is szót ejtett.  

- - -  

• Rónai Gyula213 könyvismertetést214 írt „Bereczki Máté: Gyümölcsészeti 

vázlatok” című művének III. kötetéről (Arad,  1885.).  

Megjegyezte, hogy a kötet kapható a szerzőnél Mezőkovácsházán, 

ára kötetenként 3 forint. A könyvismertetés az Erdélyi Gazda című folyóirat 

1885. február 17-i számában jelent meg.  

- - -  

• Sántha Mihály215 r. kat. plébános, akivel Bereczki váci gimnazista 

korában igen jó viszonyban volt. Ezzel kapcsolatban bővebb leírást találunk 

Dörgőhöz írott egyik levelében.216 A plébános termékeny irodalmár is volt. 

Nézeteltérés támadt közöttük, mert a Bereczki által több ízben neki 

megküldött Gyümölcsészeti vázlatok köteteit nem vette át, hanem 

fölösleges postaköltséget okozva, a kötet visszaérkezett Bereczkihez. 

                                            
210 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-97. számú 

irat (1888. január 24.).  
211 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-100. számú 

irat (1888. február 6.). 
212 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-109. számú 

irat (1888. augusztus 13.).  
213 Rónai Gyula személyéről nem tudtunk közelebbi adatokat kideríteni. Ruisz Gyula (1857–

1930) mezőgazdász, ménesbirtok-igazgató egyik írói álneve volt a Rónai Gyula, de 

gyümölcsészeti témájú cikkeit nem ismerjük. Az Erdélyi Gazdába 1878 és 1891 között 

többször publikált állattenyésztési és takarmányozási témájú tanulmányokat. 
214 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-52. számú 

irat (1885. február 17.). 
215 Sántha Mihály (Bussatoronya [Bussa], Nógrád vm. ma Bušince, Szlovákia, 1824. október 

24. – Megyer [Nógrádmegyer], 1887. november 24.) római katolikus plébános. Bereczki 

ifjúkori barátja, a váci gimnáziumban osztálytársa volt. Szegény földműves szülők fia, a 

gimnáziumot Gyöngyösön és Vácon, a teologiát 1845-től Nagyszombatban végezte. 1849. 

augusztus 12-én történt fölszentelése után előbb Ipolyságon és Varbón káplán volt, majd 

1852. október 10-től Óvárott (Nógrád vm.) plébános. 1868. augusztus 16 [18]-án helyezték 

Megyerre (Nógrád vm.), ahol egészen haláláig működött. Termékeny cikkíró volt, teológiai, 

filozófiai és történeti témákban, de a szépirodalom terén is adott ki írásokat. A lapokban és 

folyóiratokban 1847-től megjelent esszéinek, tanulmányainak száma 800-nál is többre tehető; 

1869-ig írt dolgozatainak kéziratát az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban őrzik. 

Önálló kötetei is jelentek meg. SZINNYEI és KAT. LEX. 1993–2010.  
216 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet B-257. számú 

levél (1884. december 26.).  
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Az első levélben217 a plébános mentegette magát és rossz egészségi 

állapotára is hivatkozott.  

A második levelet218 Bereczki írta és tájékoztatta Sánthát, hogy már 

elküldte neki a megjelent köteteit.  

A harmadik levelet219 is Bereczki küldte és tájékoztatta a barátját 

rossz anyagi helyzetéről.  

A negyedik levél220 Sántha válasza Bereczki eddigi leveleire, 

amelyben mentegeti magát.  

- - -  

• Sárkány Gábor221 Törs Kálmánnak a Vasárnapi Újság-ban megjelent cikkét 

elolvasva írta levelét,222 amelyben örömét fejezte ki, hogy olyan sok gondot 

fordít a magyar gyümölcsészet fellendítésére.  

- - -  

• Stoll dr., Rudolf223 a Der Obstgarten,224 klosterneuburgi osztrák folyóirat 

alapítója és szerkesztője tájékoztatta Bereczkit az által küldött két cikk 

                                            
217 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-35. számú 

irat (1884. december 3.).  
218 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-37. számú 

irat (1884. december 6.). 
219 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-36. számú 

irat (1884. december 26.). 
220 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-41. számú 

irat (1885. január 3.). 
221 Sárkány Gábor (1846 k. – Munkács, ma Mukacsevo, Ukrajna, 1909. január 30.) tanügyi 

igazgató, gyümölcstermelő, városi képviselő Munkácson. Bereczki ismerőse. 1878/79-ben 

Munkács város községi iskolájának azévi értesítőjét, 1886/87 és 1887/88-ban pedig a 

Munkácsi állami iparos és kereskedelmi tanonciskolák aktuális évi értesítőjét adta ki, mint 

igazgató. A „Beregmegyei tanítói egyesület“ munkácsi körének elnöke volt, a Munkács című 

lapban sűrűn írt észrevételeket, híreket. A munkácsi óvónőképzésben is aktív szerepet 

vállalt, az 1898-ban rendezett óvodapedagógiai gyűlés egyik szervezője volt. „Sárkány Gábor 

állami elemi iskolai és iparosinas-iskolai igazgató, a beregvármegyei tanitóegyesület elnöke. Munkács 

város képviselőtestületének és a református egyház presbitériumának tagja, az arany érdemkereszt 

tulajdonosa január 30-án hatvanhárom éves korában meghalt Munkácson.” Források: Budapesti 

Hírlap, 1909. február 2. 8. p. és REHÓ A.  2012. 148. p. 
222 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-56. számú 

irat (1885. április 13.).  
223 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.  

1892. április 1-jétől a Proskaui (ma: Prószków, L.) 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 
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sorsáról. Kérte azt is, hogy Daru almát küldjön neki, hogy azt lerajzoltatva, 

a lapban közölni tudja.225 

- - -  

• Szabó József226 először 1884 novemberében írt Bereczkinek, megrendelve 

a Gyümölcsészeti vázlatok 3. kötetét. Maga a levél nincs meg, de Bereczki 

örömmel újságolta el a tényt Dörgő Dánielnek.227  

Másodszor rövid levélben228 gratulált Bereczkinek az eddig kiadott 

három kötet összeállításáért és jelezte, hogy előfizet a negyedik kötetre is.  

- - -  

• Szabó Lőrinc229 az apai (Szatmár vm.) ref. lelkész két levelet is írt 

Bereczkinek, akitől egy levelet kapott.  

                                                                                                               
megjelenő periodikát August Wilhelm von Baboval (1827–1894). 18 éves eredményes 

oktatási tevékenysége után jelentette meg főművét Österreichisch-Ungarische Pomologie 

címmel (Klosterneuburg bei Wien, Selbstverlag, 1888. [112] fol., 64 t.). http://gartentexte-

digital.ub.tu-berlin.de/pomologie/STOLL_komplett.pdf [Szöveges része csak a pdf 

dokumentum letöltése utái megnyitáskor vagy mentéskor jelenik meg.] 

http://www.obstsortendatenbank.de/sto.htm [Megtekintve 2018 márciusa]. 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 

megtekintve 2018 márciusa] 

http://archive.org/stream/diegartenkunst15deut#page/382/mode/2up  

http://www.biodiversitylibrary.org/item/30898#page/396/mode/1up  
224 „DER OBSTGARTEN.  Wochenschrift für Obstbau, Sortänkunde und Obstbenützung” 

című [Alcím variáns: Illustrirte Zeitschrift für Obstbau, Sortenkunde und Obsthandel] 

német pomológiai hetilap. Kiad. Organ der Oesterreichischen Pomologen-Vereines – Köhler. 

(Wien-Klosterneuburg, 1879–1883). Dr Rudolf Stoll által alapított lap. (Hrsg. von Aug. v. 

Babo.  Red. von Rudolf Stoll). Kisebb megszakításokkal 1879-től 1906-ig fennálló pomológiai 

lap. Jg 1. 1879– 5. 1883. (6)1. 1884. (7) 2.1885. [Österreichisch-ungarischer Obstgarten. Hrsg, 

L. von Nagy].- NF. 1. 1893– NF. 8. 1900. NF. 10. 1902– NF. 14. 1906. – Ab 6. 1. 1884 u.d.T.: 

Österreichisch-ungarischer Obstgarten. 
225 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 1. kötet. A-2. számú irat 

(1875. november 27.). 
226 Boczonádi Szabó József (Kiskunfélegyháza, 1824. december 2. – Kiskunfélegyháza, 1893. 

június 26.) cs. és kir. altábornagy. – (Megköszönöm a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár szíves 

közlését.) Részletes életrajzát lásd SZÁSZ A. 2014. [Megtekintve 2018 márciusa] 

https://issuu.com/szasz_andras/docs/boczonadi-oldalak 
227 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. B-255. számú 

(1884. november 27.) levél 
228 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-93. számú 

irat (1887. október 31.).  
229 Szabó Lőrinc, gáborjáni (Fehérgyarmat, 1830. augusztus 10. – Mikola, 1889. május 26.), a 

levél keletkezésekor Apa (Szatmár vm.)  község református papja, felesége milótai Baráth 

Terézia (1847–1928). Cikkei jelentek meg a Sárospataki Református Lapokban és tőle, ill. róla 

a Protestáns Szemlében. A család névadó őseit a 17. századig lehet visszavezetni: az első 

ismert ős, Szabó Mihály hadi szolgálataiért 1627-ben Gyulafehérvárott Bethlen Gábor 

fejedelemtől, „gáborjáni” előnévvel nemességet nyert. Az időben visszatekintve a családban 

volt lelkész, földbirtokos, Szatmár vármegyei jegyző. A református lelkész családjában tíz 

gyermek született, de csak hat érte meg a felnőttkort. A legidősebb fiuk, Kálmán (1867–1938) 

gyermekkorában egy fertőző betegség következtében megsüketült, később nyomdász lett. 

http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/pomologie/STOLL_komplett.pdf
http://gartentexte-digital.ub.tu-berlin.de/pomologie/STOLL_komplett.pdf
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
https://issuu.com/szasz_andras/docs/boczonadi-oldalak
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Első levelében230 500 oltóágat kér, egy kicsit alkuszik is.  

A második levélben231 Bereczki válaszát olvashatjuk, amelyben arra 

oktatta megrendelőjét, hogy hét gyermek nevelése mellett nem 500 fajta 

gyümölccsel bajlódnia, mert abból nincs haszna, hanem csak néhány olyan 

fajtát válasszon, amelyből haszna is lesz a gyümölcs mellett.  

A harmadik levélben232 igen hosszan válaszolt Szabó Lőrinc és nem 

hagyta magát meggyőzni a kevés gyümölcsfajjal, neki mind kellett.  

- - -  
 

• Tabódy Jenő233 egyik barátjánál (Fazekas Károlynál)234 látta meg Bereczki 

könyvét és az arra indította, hogy gyümölcstermeléssel foglalkozzon. 

                                                                                                               
(Ő az, akiről az apa e levélben ír.) Kisebbik fiuk G. Szabó Mihály (1872–1945), tiszabecsi 

tiszteletes-tanító, majd esperes, [akiről a költő Szabó Lőrincnek több költeménye is szól.] 

Harmadik nevezetes fiuk Szabó Lőrinc (1874–1946), mozdonyvezető lett, akinek Panyiczky 

Ilonával (1876–1947) kötött házasságából született a híres költő: Szabó Lőrinc (Miskolc, 1900. 

március 31.– Budapest, 1957. október 3.) költő, műfordító. „Gyászhír. Szabó Lőrinc, mikolai 

ref. lelkész, a nagy-bányai egyházmegye lelkészi karának egyik idősb tagja, nagy kertész és 

pomologus, május 26-án 58 éves korában, Mikolában meghalt, épen azon a napon, a melyen 

beköszöntő beszédét szándékozott volna megtartani. A boldogúlt született Fejér-

Gyarmaton. 1830. augusztus 10-ikén; iskoláit Sárospatakon végezte. Három éves 

rektoriájának bevégzése után, előbb Ököritón, majd Nagy-Bányán segédlelkészkedett. Mint 

rendes lelkész lakott Petőházán, Méhteleken. Apában, hol félreismertetvén híveitől, vagy 

legalább azoknak legnagyobb részétől, igen sok keserűség jutott osztályrészéül. Miből 

kifolyólag önkéntes csere útján, a f. évi tavaszi gyűlés alkalmával, nyugalmasabb állapot 

után óhajtozva Mikolába lett elhelyezve. A mint belépett új egyházába, azon naphoz egy 

hétre meghalt, megtalálta az annyira óhajtott békét és nyugalmat. Halálát özvegye s 6 

gyermeke gyászolják. Legyen csendes nyugodalma annyi meg nem érdemelt zaklatás után a 

becsületes, jellemes papnak s igaz hazafinak!” Sárospataki Lapok, 8. évf. 1889. június 10. 23. 

szám 432. hasáb. Lásd még CZEIZEL E.  1995. 12–16. p. [Köszönöm szíves segítségét Németh 

Irénnek, a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárosának.] 
230 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-72. számú 

irat (1886. január 8.).  
231 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-74. számú 

irat (1886. január 12.).  
232 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-77. számú 

irat (1886. január 22.).  
233 Tabódy Jenő: 1./ A levél aljára Dörgő Dániel ceruzával a következőket jegyezte: „A 

Budapesti Hírlap 1885. évi 125-ik számában hason nevű egyénnel találkoztam. Mi szerint 

adófelügyelő helyettes a Budapesti Közgyűlésen a 20 milliós kölcsönre szavazott. Említett 

számból kinyírtam e czikket és Bereczki Máté barátomhoz elküldöttem. 1885. május 10-e 

DD.” – 2./ „Tabódy Jenő, tabódi és fekésházi (Budaháza, 1839. május 16. – Ungvár, 1898. 

július 10.) királyi tanácsos, megyei főjegyző. Középiskoláit Ungváron, Sátoraljaújhelyen és 

Pesten végezte, a jogot a pesti egyetemen 1861-ben végezte. A dobóruszkai járásban (Ung 

vármegye) mint esküdt 1869–1871 végéig működött. 1874 márciusában a perecsényi járás 

szolgabírájának választotta. 1877–1883 között a kaposi járás szolgabírája volt. 1887. február 

26-án Ung vármegye közgyűlése vármegyei főjegyzővé választotta. – Munkái: Ung 

vármegye 1867–1892. (Ungvár, 1892). Szerkesztette az Ung című politikai hetilapot 1892-től 

haláláig. – 3./ Feltehetően az utóbbi megnevezett a levélíró.  
234 Fazekas Károly, gazdász és gyümölcsfakereskedő Lekehalmán (Tiszaszentimre határának 

része). Az 1858. október 26-án, Törökszentmiklóson megrendezett lóverseny, állat- és 
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Levelében235 a legnagyobb tisztelet hangján méltatta Bereczki eddigi 

tevékenységét és kérte tanácsát, kért oltógallyakat, és a következő évre is 

megvolt a terve arra, hogy milyen fajokat ültessen.  

- - -  

• Teleki (Skrabák) János236 először 1875-ben írt Bereczki Máténak, melyről 

Bereczki válaszleveléből értesülhetünk.237 Ebben -- miután magyar nyelven 

ekkor még nem nagyon lehetett tájékozódni -- saját cikkeit ajánlotta. 

„Magyar, önálló munkából ön soha sem lenne képes a gyümölcsészetet 

behatóan tanulmányozni. Német, franczia vagy angol könyvek után, igen. 

Ajánlom hát, hogy addig, amíg fiatal, és bírja a tanulást: igyekezzék 

megtanulni legalább a német és franczia nyelvet. Ma még csak ezen 

nyelvnek kutatásával juthatunk be a gyümölcsészet templomába.”  

Az ekkor már Teleki János néven működő főkertész 1885. május 20-

án, 10 év után írt ismét levelet Bereczkinek és segítséget kért tőle.238 Teleki 

beszámolt levelében arról a bő évtizedről, amióta nem hallottak hírt 

                                                                                                               
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. Tabódy 

Jenő hálás neki azért, mert Bereczki Mátéval megismertette. 
235 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 3. kötet. A-11/b. számú 

irat (1883. október 5.) 
236 Teleki (eredetileg Skrabák) János, főkertész. Haláláig Balatonhenyén élt. Istvántelki 

főkertész, 1884-ben megjelent cikkeiben Szekszárd-Ózsákpuszta főkertészeként határozzák 

meg az írót. 1885 márciusa után a vulkanikus talajú, termékeny Káli medencében fekvő 

Balatonhenyére került – Villási Pál támogatásának köszönhetően – Kerkápoly Károly (1824–

1891) balatonhenyei 30 holdas gyümölcsösébe. Ezután az eddigi adatok szerint haláláig 

Balatonhenyén élt. [1890-ben a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek-ben ismét, mint az 

Istvántelki földmíves- és kertésziskola főkertésze írt cikket.] A gazdaságban 

göbölytenyésztéssel, zöldségtermesztéssel és szőlészettel is egyaránt foglalkozott. 1896 táján 

már a Balatonhenyei faiskola kezelőségének fökertésze volt. Számos újsághirdetés jelent 

meg faiskolájáról, új fajtákat szaporított és ő maga nevezett el. Így (már korábban) Bereczki 

iránti tiszteletből – amint ebből a levelezésből kiderül – a „Bereczki jutalma”  szamócát. 

[Lásd még Teleki János levele Bereczkihez, 1885. május 20. A-58. számú irat]. Bőséges 

mennyiségű szakcikket írt szaklapokba, az 1870-es évekig Skrabák János néven. (pl. a Falusi 

Gazda, Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, A Kert, Kertészeti Lapok, Borászati Lapok stb.). 

Életrajzi adatait az előbb említett szaklapokban megjelent, cikkeiből leszűrhető, elszórt 

adatok alapján állítottuk össze. Bereczki Máté régi ismerőse.  
237 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-53. számú 

irat (1875.[!] február 18.)  
238 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-58. számú 

irat. (1885. május 20.) 
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egymásról, hiszen kilenc évig volt katona is. Érdemes azonban elolvasni a 

levélhez Bereczki B-274. számú239 és Dörgő Dániel D-317. levelét240 is. 

- - -  

• Törs (Tirts) Kálmán241 Bereczki és közte véletlenül alakult ki a kapcsolat. 

Bereczki éppen Törs Kálmánnak írt és arra kérte, hogy megjelenő könyvét 

ajánlja az olvasóknak. Ebből alakult ki az a hosszan – Bereczki haláláig – 

tartó barátság, amelynek dokumentációja részben megtalálható e 

levélgyűjteményben. Meg kell azonban itt is jegyezni, hogy Törs Kálmán 

levelei mind másolatban maradtak fenn. Eredeti kézírásos példányait nem 

tartalmazza a gyűjtemény. A másolatok mind Dörgő Dániel vagy leányai 

betűivel és tollhibáival maradtak fenn. Mind Bereczki Máté, mind Törs 

Kálmán életére, munkásságára vonatkozó adatokat is tartalmaznak a 

levelek. Ezért is érdemes azokat alaposan áttanulmányozni.  

T-1. Törs Kálmán első levele242 Bereczkihez. Végtelenül udvarias a 

levél fogalmazása, és igen sok körülírással fejti ki tényleges mondanivalóját 

a levél írója. Bereczki már írt levelet Törs Kálmánnak, akitől azt várja, hogy 

könyvének propagátora legyen.  

B-1. Válaszolt243 is a levelére Bereczki és töredelmesen bevallotta, 

hogy van, amitől nagyon irtózik. Ez pedig a nyilvánosság előtt való beszéd. 

Ezért vetette gondolatait papírra, ez indította arra, hogy a köteteit 

megjelentesse. Most éppen a III. kötet kiadása körüli hirdetésre kérte fel 

Törs Kálmánt.  

                                            
239 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. B-274. számú 

levél (1885. május 26.).  
240 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. D-317. számú 

levél (1886. szeptember 9.) 
241 Törs (Tircs) Kálmán (Rimabrézó,  Gömör és Kishont vm., ma Rimavské Brezovo, 

Szlovákia, 1843. április 5. – Budapest, 1892. augusztus 31.), író, újságíró, politikus. – A Petőfi 

Társaság alapító tagja (1876), a Hírlapírók Nyugdíjintézetének alelnöke. – Jogot végzett a 

pesti egyetemen és ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott. 1863–

1865-ben a Vasárnapi Újság és melléklapjai, a Politikai Újdonságok, a Képes Néplap, a 

Világkrónika, valamit az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képekben című kiadványok 

főmunkatársa. 1868–1876-ban A Hon című lap belső munkatársa, emellett Jókai Mór Az 

Üstökös című humorisztikus lapjának szerkesztője. 1876-tól az Egyetértés és a Pesti Hírlap 

belső munkatársa, valamint az Életképek című lap szerkesztője. 1878-tól függetlenségi és 48-

as párti programmal a szentesi választókerület országgyűlési képviselője, 1881-től az 

országgyűlés jegyzője. Az Egyetértésnél és a Pesti Hírlapnál politikai cikkíró volt. Versei, 

elbeszélései különböző lapokban (Balatonfüredi Napló, Magyar Sajtó, Figyelő, Hon, Arad és 

Vidéke, Igazmondó, Vasárnapi Újság stb.) jelentek meg. Vígjátékokat is fordított. – [ÚJ 

ÉLETRAJZI 6. kötet 887. p. 
242 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-32. számú 

irat (1884. október 17.) 
243 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-33. számú 

irat (1884. október 30.).  
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T-2. Törs Kálmán levelében244 arra kérte Bereczkit, hogy a Vasárnapi 

Újságban megjelenhessen róla fénykép és cikk. A hosszú és kitűnő stílusban 

megfogalmazott levélben az eddigi életét, kertvásárlását és annak 

beültetését mesélte el.  

B-2. Bereczki szokatlan gyorsasággal válaszolt245 Törs Kálmán 

levelére. Dicsérte annak élvezetes stílusát. Hosszan utalt válaszában Törs 

Kálmán életének epizódjaira, összehasonlítva azt a saját életével. Azért 

gyümölcsészetről is ejtettek néhány szót.  

B-3. Bereczki nem várta meg Törs Kálmán válaszát,246 mert úgy 

vélte, hogy gyorsan és kapkodva fejezte be előző levelét, amiért mentegette 

is magát megírva annak okait is. Megismertette barátját az ő életének főbb 

pontjaival, de a szabadságharc utáni bujdosásának viszontagságait 

kihagyta. Életének ez a része máig sem ismert pontosan.  

T-3. Törs Kálmán hosszan és plasztikusan kitért válaszában247 a 

karácsonyi ünnepekre, amelyen gyermekei milyen örömmel fogadták az 

ajándékokat. Még a fia leendő pályairányításáról is elmélkedett. A 

gyümölcsnemesítés nagyjaival is foglalkozott. Kitért az irodalom néhány 

jelenségére, majd végül a pomológiai problémáira kért tanácsot Bereczkitől. 

B-4. Bereczki levelében248 éppen Törs Kálmánnak a karácsonyi 

ünnepek családias melegét felidéző bemutatása miatt neki is eszébe juttatta 

édesanyját, akire igen meleg szavakkal emlékezett. Majd a gyümölcsészeti 

munkáival foglalkozva felidézi azt a szomorú tényt, hogy a német 

pomológusok – a magyartól eltérően249 – értő közönségnek írtak. A magyar 

közönség számára egyelőre ismeretlen föld („terra incognita”) a gyümölcsök 

szakszerű termesztése.  

B-5. Egy rövid kísérő iratban250 küldte el Bereczki az Erdélyi Gazda 

című lapban írt cikkét Törs Kálmánnak.  

                                            
244 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-38. számú 

irat (1884. november 20.).  
245 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-39. számú 

irat (1884. november 25.).  
246 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-40. számú 

irat (1884. december 9.).  
247 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-43. számú 

irat (1885. január 7.).  
248 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-45. számú 

irat (1885. január 16).  
249 „Engem az az isten, a ki a gyümölcsészet szenvedélyét belém ojtotta, misszióval bízott meg, hogy 

hirdessem a gyümölcsészet áldásos voltát olyan nép előtt, a melyik előtt még ugyszólván teljesen 

ismeretlen világ volt a gyümölcsészet világa. BM.” Uo. 
250 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-61. számú 

irat (1885. június 25.). 
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B-6. Bereczki levelében251 arra kérte Törs Kálmánt, hogy a 

Gyümölcsészeti vázlatok első kötetének második kiadásának megjelenését 

tegye közhírré a Vasárnapi Újságban. Egyben tájékoztatta, hogy a negyedik 

kötet is nyomdába van már.  

T-4. Törs Kálmán levelében252 örömét fejezte ki, hogy végre kapott 

hírt Bereczkitől. Elpanaszolta, hogy a megrendezett gyümölcskiállításokon 

rosszul elnevezett gyümölcsök tömegét láthatta volna. Azonban az ősszel 

egy nagyon szép kiállítást tekinthetett volna meg, de az elnevezésekkel ott 

is baj volt.  

B-7. Bereczki levelében253 arra kérte Törs Kálmánt, hogy a pesti 

lakásának címét írja meg neki, mert szeretne gyümölcsöt küldeni a 

gyermekeinek. Nem látja annak értelmét, hogy kiállításokra járjon. Az is 

csak az elvégzendő munkájától vonná el.  

T-5. Szomorúan értesítette254 Törs Kálmán a barátját, hogy a 

legkisebb lánya vörhenyes lett, de már meggyógyult. Nagyon féltek ettől a 

járványtól, mert már három fia ebben a betegségben halt meg. A lánya 

betegsége miatt el kellett hanyagolnia a gyümölcsösének ápolását is. 

Aggódik Bereczki egészségi állapota miatt is.  

B-8. Válaszában255 Bereczki újévi ajándéknak tekintette Törs Kálmán 

levelét. Nagy örömmel vette tudomásul, hogy Törs Kálmán részt vesz 

azokon a rendezvényeken, amelyeket a gyümölcsészek rendeznek.  

T-6. Hosszú hallgatás után írt levelet256 Törs Kálmán Bereczkinek. 

Beszámolt arról, hogy Szentesen ismét megválasztották képviselőnek. A 

nyarat a gyerekekkel Rimabrézón töltötték. Részt vesz a gyümölcsfajok 

tanulmányozásán, kóstolásán. Sajnálatát fejezte ki azért, hogy az állam el 

akarja adni azt földet, amelyen Bereczkinek a kertje van. Elhatározták, hogy 

megkeresik a kormányt ebben az ügyben.  

                                            
251 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-68. számú 

irat (1885. december 11.).  
252 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-69. számú 

irat (1885. december 12.).  
253 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-76. számú 

irat (1886. január 17.). 
254 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-86. számú 

irat. (1887. január 6.).  
255 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet A-87. számú 

irat. (1887. január 12.).  
256 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-92. számú 

irat (1887. október 25.).  
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T-7. Törs Kálmán rövid levele,257 amelyben Bereczki elnézését kéri, 

hogy engedelme nélkül felszólalt ügyében az országgyűlésen. Mellékelte a 

hozzászólást írásban.  

M. Részlet a Képviselőházi Napló 1887-90. III. kötet 57. ülés 1888. 

február 6-án tartott ülés jegyzőkönyvéből.258 

B-9. Bereczki megköszönte levelében259 Törs Kálmán országgyűlési 

felszólalását, amelyet az ügy jobbra fordítása érdekében tett. 

B-10. Bereczki hiába várt „valamilyen jó hírt” Törs Kálmántól, nem 

kapott levelet tőle. Ekkor írta meg ezt a levelét260 elvesztve minden bizalmát 

a kormányban. Tájékoztatta barátját arról is, hogy „új principálisa” – ifj. 

Sármezey Antal – is megkapta a bérlet felmondásáról szóló döntést. 

Közben betegeskedett is.  

B-11. Továbbra sem kapott értesítést Törs Kálmántól, így azután 

ismét ő fordult levéllel261 barátjához. Tájékoztatta, hogy most már minden 

reményét feladta, nem számít arra, hogy megmaradjon a kertje. Az 

államnak pénz kell, nem gyümölcs. 

T-8. Megérkezett végre Törs Kálmán hosszú levele.262 Ebben 

részletesen leírta, hogy mit kísérelt meg elérni Bereczki kertjének 

megtartása érdekben – eredménytelenül. Majd részletesen beszámolt arról 

is, hogy az OMGE Gyümölcsészeti Szakosztályában milyen események 

történtek (kik haltak meg) stb.  

B-12. Bereczki megköszönte levelében263 azt a sok fáradtságot, 

amelyet kertje megmaradása érdekében folytatott. Elképzelhetőnek tartja, 

hogy talán sikerül megvásárolni principálisának a volt bérletének azt a 

felét, amelyen kertje van.  
- - -  

                                            
257 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-101. számú 

irat (1888. február 6. – a levél).  
258 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-102. számú 

irat (1888. február 6. – a levél mellékleteként a képviselőházi felszólalás szövege) 
259 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-103. számú 

irat 1888. február 8.).  
260 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-107. számú 

irat (1888. augusztus 12.).  
261 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-110. számú 

irat (1888. szeptember 10.). 
262 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet A-116. számú 

irat (1889. január 12.).  
263 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-117. számú 

irat (1889. január 18.). 
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• Vályi Elek264 a szabadságharcot követő bujdosása közben szerette meg a 

kertészetet, amit azután haláláig művelt.  

A gyűjteményben megtalált első leveléből265 megállapítható, hogy 

nagyon jó viszonyban vannak egymással. Fő téma közöttük a pomológia.  

Bereczki is elég gyorsan válaszolt.266 Sokat elmélkedik a világ csúfságán, 

ami visszatartja attól, hogy a maga építette zárt világból kilépjen.  

Vályi elég sokat hallgatott, hiszen csak 1885. október elején szánta rá 

magát a levélírásra,267 amelyből kitűnt, hogy nagyon bántja a reuma. 

Csodálkozik a különböző társaságok közötti személyi változások miatt. 

Leveléből tudjuk azt is, hogy Andor nevű unokájának Bereczki a 

keresztapja. Készülődik arra, hogy Beszterce városába beköltözve ott egy 

református gyülekezetet szervezzen. Válaszolt268 is Bereczki sürgősen Vályi 

levelére, mert meg kellett cáfolnia azt a hírt, hogy ő országos vándortanár 

lett. Nem akar ő már kimozdulni innen, de annak örült, hogy a barátja 

városba kerül. Ott hátha meggyógyítják a reumáját. Nagyon rövid levelet269 

                                            
264 Vályi Elek (1820 – Kentelke, ma Chintelnic, Románia, 1903. március 4.), Bereczki Máté 

barátja, elismert pomológus. – Vályi Pál marosszéki esperes fia. – A Marosvásárhelyi ref. 

Kollégium diákja, Bolyai Farkas tanítványa volt. Kentelki (és besztercei) református lelkész, 

1844-ben foglalta el hivatalát, amelyet a kentelkei református gyülekezet megszűnéséig – 

1886-ig – vezetett. A káptalannak 1848-tól esperese, dékánja volt. – 1848-ban hazafias 

cikkeket írt, részt vett az agyagfalvi gyűlésen is. 1849-ben Szatmár megyébe menekült az 

üldöztetés elől. Szamosújlakon Bálint Elek néven darabont volt a Bethlen udvarban. Majd 

kertész lett Tunyogon, amit különösen kedvelt, szakavatott gyümölcstermelő lett. Volt 

gyümölcsfaiskola kezelő biztosa is. A gyümölcstermelés során ismerkedett össze Bereczki 

Mátéval is, akivel 1884–1889 között levelezett. – 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 Bilakon (Beszterce-Naszód vm. ma 

Domnești, Románia) a Sajó-budaki Méhész Kört. Az 1893. évi Gyümölcskertész-ben 

Erdélyrészi almafajok címmel jelentetett meg cikket. Megírta a „Nagy-Sajói Egyházmegye 

Története” című kötetet. – Források: KÁDÁR József: Szolnok-Doboka vármegye 

monographiája. I–VII. kötet. 1901–1905.; – 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. 
265 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-30. számú 

irat (1884. szeptember 23.). 
266 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 4. kötet. A-31. számú 

irat (1884. október 7.).  
267 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-64. számú 

irat (1885. október 3.).  
268 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. A-65. számú 

irat (1885. október 7.).  
269 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-98. számú 

irat (1888. január 25.). 
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írt Vályi Bereczkinek és nagyon rossz volt a levél hangulata is. Hívta 

Bereczkit, hogy költözzön hozzá, hogy legalább együtt temessék el őket.  

Bereczki levele270 jóval hosszabb volt, hiszen elkeseredett barátját 

kellett megvigasztalnia.  
- - -  

• Vass Elek271 Kiskunhalas város főkertésze szakmai problémákkal fordult 

Bereczki Mátéhoz és kért abban segítséget. Levelét272 igen nagy tisztelettel 

fogalmazta meg, érződött a levélen, hogy tisztában van Bereczki szakmai 

kiválóságával.  

- - -  

• Villási (Gápel) Pál273 – A magyaróvári gazdasági tanintézet kertészeti 

tanára, aki a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzeteket is alapította 

(Bereczkivel megtanácskozva). Ez utóbbi minőségében adta oda bírálatra 

Luka Gusztáv cikkét Bereczkinek, akinek ez nem nyerte el tetszését és 

Bereczki is, illetve Luka Gusztáv is sokig neheztelt miatta Villási Pálra.  

                                            
270 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. A-99. számú 

irat (1888. január 30.). 
271 Vass Elek, Kiskunhalas városi főkertész. „A város 1862-ben, 21,5 holdon mintakertet 

építtetett, mely virágkorát Vass Elek műkertész vezetése alatt – az 1870-es években – élte. 

Vass Elek tanítványa volt Fazekas Bálint, a halasi rózsabarack nemesítője, és Szathmáry 

Sándor az Egressy duráncija nevű őszibarack nemesítője és a Kiffer körte meghonosítója.” 

FODOR F.  2006. 20. p. Híradás Vass Elekről: „A Halas városi faiskola hanyatlása. Halasi 

tudósítónk arról értesít, hogy a város Vass Elek buzgó régi kertészét és népiskolai 

kertésztanítóját elbocsátotta és az egykor jó névnek örvendő faiskoláját jövő évi május hó 1-

től számítandó 6 évre egy molnár mesternek adta ki évi 200 frt haszonbérért. — 

Csodálkozunk az ily rákszerü haladáson és majd utána nézünk, vajjon van-e a városnak 

még egy külön második faiskolája is; mert a törvény értelmében e czélra rendelt községi 

faiskola más czélra nem használható!” Gyümölcskertész 1892. 22. szám, 1892. nov. 25. 199. p. 

(A későbbi szakfolyóiratokban is városi kertészként szerepel). A Földmívelési Értesítőben az 

1890-es években a több fajta amerikai szőlővessző- és szőlőoltványkínálatot nyújtó 

kertészetek között az ő halasi szőleje is fel van tüntetve.  
272 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 6. kötet. A-78. számú 

irat (1886. január 24.).  
273 Villási (Gápel) Pál (Léva, ma Levice, Szlovákia, 1820. november 3. – Budapest, 1888. 

december 26.) jogász, tanár, kertészeti szakíró. A győri jogakadémia elvégzése után (1841) 

ügyvédbojtár lett. 1843–1844-ben Bars vm.  követe mellett részt vett a országgyűlésen. 1845-

ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1846–1847-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. 1879–1880-ban 

Magyaróváron is tanított. Keszthely határában ő fedezte fel a Cserszegi mézes cseresznye 

fajtát. Különösen a korai őszibarackok és más gyümölcsök elterjesztésén fáradozott. 1880-

ban megalapította és haláláig szerkesztette a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek-et. 

Termékeny szakíró volt. – [ÚJ ÉLETRAJZI 6. kötet. 1242–1243. p.] 
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Nem a most közreadott forráskötetbe kötve, de Függelékében kiadva 

maradt fenn a SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárban274 egy, a korábbi 

ellentétük275 feloldását, barátságukat szemléltető levél.276 

- - -  

 

Végezetül ismét felhívom a figyelmet arra tényre, hogy Bereczki 

Máté és Dörgő Dániel kapcsolatában a „vezér” szerepet Bereczki vitte. 

Dörgő Dániel igen-igen kitüntetve érezte magát, hogy ezzel a kiváló 

emberrel közelebbi ismeretségbe kerülhetett, sőt, barátja lehetett. Noha 

nem egyszer határozottan ellentmondott Bereczkinek bizony pomológiai 

kérdésekben is, azért a vezető szerep Bereczkié volt. 

 

Dörgő Dániel egészsége labilisabb volt, mint Bereczkié, noha őt is 

sok betegség kínozta élete folyamán. Egy bizonyos életkor után Dörgő már 

nem tudott annyit mozogni, nem tudta a gazdaságát vezetni, a vadászat, a 

kaszinóba való eljárás már nehezére esett. Ki nem mondta senki, de Dörgő 

életének ebben a szakaszában már unatkozott otthon. Ezért vállalta el, hogy 

elolvassa Bereczki levelezésének azokat a darabjait, amelyek nevezetesebb 

emberektől jöttek, vagy érdekesebbek voltak tartalmuk miatt. Ezeket 

azután – mert ideje volt rá – le is másolta, hogy neki is megmaradjanak 

azok. Ez történt nem egyszer Bereczki leveleinek a fogalmazványával is. Ez 

volt az utókor szerencséje, mert így nagyon sok olyan levél megmaradt, 

ami meg is semmisülhetett volna, hiszen Bereczki nem őrizgette a leveleit.  

 

Hozzá kell tennem, hogy csak a levélgyűjtemény darabjai ezek, a 

tulajdonképpeni Bereczki-hagyaték nem került még általunk átnézésre. 

Feltehetőleg ott is rejtőzködhetnek olyan levelek, amelyek e gyűjteménybe 

tartoznának, de az volt az elvünk, hogy kimondottan ez a gyűjtemény 

lásson először napvilágot, éppen terjedelme miatt is.  

 

Igen nagy örömmel dolgoztunk e gyűjtemény leveleivel. Nem 

tagadjuk, igen sok munkánk volt vele az elmúlt 15 év alatt. De megvolt az 

                                            
274 Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár 153. fond Bereczki Máté iratai 1. 

doboz. 
275 Vitájuk kifejtését lásd NAGY Zsolt: (Történeti-)etnopomológiai vizsgálatokra kínálkozó 

lehetőségek Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése alapján. In: BERECZKI Máté és Dörgő 

Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 5. kötet. Bevezető tanulmányok, 109. oldal és 

lábjegyzet. 
276 BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G. 7. kötet. Bereczki Máté 

vegyes iratai, 4. (1881. május 3.) Bereczki levele Villási Pálnak. 
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az örömünk, hogy a 19. századnak két ilyen kristálytiszta jellemű fiával 

megismerkedhettünk közelebbről.  

Kívánjuk, hogy a gyűjtemény minden olvasójának okozzon örömet 

azok lapozgatása.  

 

Mezőtúr, 2017. szeptember 12.   

Dr. Tolnay Gábor 

szerkesztő 
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1888. január 7. B-370. számú levél 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Jan. 7-én 

 

Kedves barátom! 

 

„Négy álló napig tartott bennünket elzárva a világtól a hófuvat. Lóháton is 

alig-alig lehetett még a szomszéd tanyákkal is közlekednünk. Most már ujból járnak 

a vasuti vonatok, de Kétegyháza felé naponta csak egyszer közlekedik” a vonat. 

Ez az oka, hogy most már, egész tavaszig lassabban jár hozzád a 

posta tőlem. 

Dec. 28-ról irt leveled a mellékletekkel együtt csak f. hó 5-dikén; a 

Január 5-ről irt leveled pedig csak ma kaptam meg. 

Mese beszéd az, barátom, hogy te elmebeli tehetségedben 

gyengülnél! A lélek nem tud vénülni, mint a test. Az pedig egész 

természetes dolog és közös minden emberrel, hogy a test roskatagsága 

rosz[!] hangulatot kelt a lélekben, de csak ideig, óráig. Amig tart a rosz[!] 

hangulat; ne akarjon foglalkozni az ember szellemi munkával. Ilyen 

állapotában a lélek nem végezhet olyan munkát, mint akkor, a mikor jó 

hangulatban van vagy, ha végez, ugy végez, hogy munkájával csak nagy 

ritkán lehetünk megelégedve. –  

„Ojtóvesszőt, ilyen időjárás mellett nem lehet szedni”. Ráérsz Martiusig. 

„Hiszen még én is csak 400 fajról bírtam eddig készletet gyűjteni. Közel 800 faj 

van még olyan, a melynek legtöbbjéről csak 1 vagy 2 szálat, de minden esetre 

szednem kellene még.” Lesz ezek közt bizony sok olyan faj is, melynek 

vesszeit a fagy hasznavehetetlenné teszi: de hát ez nem nagy veszedelem 

még! Máskor is előfordult már. Arról szedek és küldök vesszőt másoknak, 

a melyiknek a fagy nem ártott. A fagyosokról majd küldünk jövőre. Ennyi 

az egész! 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

„igaz barátod 

Bereczki Máté”277” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

 

 

                                            
277 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 198. p. 
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1888. január 25. B-371. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jan. 25-én 

 

Kedves barátom! 

 

Iróasztalomon csak f. hó 12. és 14-ről írt levelet találok tőled. – 

„Csaknem egy álló hónapig folyton tartó erős hideg után, végre, tegnap és 

tegnapelőtt annyira megenyhült az idő, hogy az eresz megcsordult s a félméteres hó 

vagy 5 cmnyit lelohadt. Neki duráltam hát magamat s kimentem a kertbe egy kissé 

széttekinteni. Legelőbb is egy kis táblára összeszorult faiskolámat tekintettem meg, 

a hol az egyes csemetékre haldokló fajaimat mentettem volt meg. Hát bizony 

érzékeny kárt találtam ottan. Az almákban nem annyira, mint a körtékben esett a 

kár. Feketére fagytak el a taval nyáron hajtott vesszők. Vagy 100 fajom ugy látszik, 

örökre tönkre van téve. – Csakhamar visszamentem szobámba; mert a térden fölül 

érő hóban restellettem csámpáskodni.” Várok jobb időt, a mikor tövéről 

hegyére megtudhatom, hogy mi? és mennyi a károm. Majd tudatom veled. 

Kérlek jegyezd föl az Esperen arany szilváját is, a nekem küldendő 

vesszők közé. Ha nem fagyott el a vesszeje nálad; akkor azt is kérnék vagy 

5–6 szál vesszőt, de csak akkor a mikor az idő teljesen enyhére változik. 

Most a mogyorók elméleti tanulmányozgatásával lopom az időt. 

Vettem egy legujabban megjelent könyvet, mely a mogyoró fajokat 

rendszeresen tárgyalja. Éppen 13 frt. 60 xrt. adtam ki érte! – 

Porzsoltnak278 általad már ismert levelére is válaszoltam már és 

tegnap ujból kaptam tőle választ e levélre is. Ide mellékelem. Ne küld 

vissza addig, a míg történetesen másoktól is nem küldök hozzád levelet 

                                            
278 Porzsolt Ádám,  barátosi (Sepsibesenyő [Pădureni, Románia], 1830. június 6. –?) 

kántortanító, néptanító, gyümölcsész. „Gyermekkorában már nagy hajlama volt a zenére, 

rajzolásra és építésre, de egyikben sem képezhette ki magát, mert szegény sorsban volt és 

főleg atyjának vad modora a szülői háztól is már nyolcéves korában távozni késztette. 

Nagyenyeden  a kollégiumban kezdett tanulni, honnét Brassóba került a szász kollégiumba; 

onnét Kolozsvárott mesterségbe állott. E közben atyja elhalt. 1841-ben ismét Nagyenyedre 

került a kollégiumba, hol 1848-ig tanult. 1848-ban pünkösd után honvédnek állt s az 

őrmesterségig vitte. A jádi csatában két sebet is kapott, a halottak közül az oroszok felvették 

és Czernovitzbe fogságra vitték, honnét 1849. november 19-én bocsátották ki. 1850-ben 

otthon tartózkodott. Azután tovább tanult Udvarhelyen 1853-ig. A gimnázium VII. 

osztályától búcsút vett és gazdatisztnek állott be. 1856-ban tanító lett Torboszlóban (Maros-

Torda vm.). 1860-ban Atosfalvára került levita-tanítónak, 1870-ben báró Eötvös József 

miniszter Rákosdra (Hunyad vm.) nevezte ki állami iskolai tanítónak. Itt a politikába 

keveredett és elveszítette állását. Sepsibesenyőre ment és földműveléssel foglalkozott. De 

már 1873-ban a sepsiszentgyörgyi iskolához választották tanítónak. 1875-ben Sóváradon 

(Maros-Torda vm.) tanitóskodott, majd Lukafalvára (Maros-Torda vm.) került s innét 1886-

ban Szentháromságra (Maros-Torda vm.) választották meg ev. ref. kántor-tanítónak. Cikkei 

a Kertész Gazdában és Erdészeti és Gazdasági [Gazdászati] Lapokban, az Erdélyi Értesítőben, a 

Maros-Tordában és az Erdélyi Gazdában jelentek meg”. SZINNYEI 
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elolvasás végett. Nagy bakot lőtt a jámbor irántam való jóakaratával. Meg 

is kapta érte a vizes lepedőt tőlem, mely lehűti, tudom, egy időre legalább 

lángját a lelkesedésének. Ide mellékelem e vizes lepedőt is. Kérlek, tartsd 

meg párban, hogy nyoma ne vesszen; mert, hiszem, hogy szükségem lehet 

rá, ha még, reménységemen fölül, több ideig fogok élni. – aztán tedd 

borítékjába, s küld el az atyafinak. – 

Ojtóvessző végett még eddig 40-nél többen nem jelentkeztek nálam, 

és hármat négyet kivéve közülük, mindnyájan csak olyan csipri csupri, 

apró megrendeléssel rukkoltak be hozzám. – 

Mivel töltötted el a 10 napot, a mióta nem irtál? 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

„igaz barátod 

Bereczki Máté”279” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. január 21. A-96. számú irat 

 

Porzsolt Ádám tanító levele Bereczki Mátéhoz 

 

Másolat280 

 

„Kedves Barátom! 

 

Mikor én levél írni leülök, rá vetem lelkemnek erejét azon gondolatra, 

a miről írni akarok s aztán folynak betűim egymás után gyorsan; de ha 

leírtam, azonnal elfelejtem a mit írtam, mert kiszorítja lelkemből emlékét a’ 

mindennapi sok foglalatosság. Arra pedig életemben talán négyszer sem 

vettem időt, hogy valakinek küldött levelemet másolatban is meg hagyjam. 

Tehát, hogy a mult levelembe mit írtam, biz én elfelejtettem. Lehet, írtam 

okosot, vagy bolondságot, miből élet unalom tűnik ki; lehet írtam saját 

nemzetünk indolentiájáról.281 Bizony, ha erről írtam, az igaz. A’ Magyar 

nemzetnek általában soha sem vólt gyakorlati irányu esze, egyeseknek vólt, 

de azokat meg se hallgatták; s ha a nemzet néha-néha a gyakorlat utjára 

tért, hamar belé unt, belé fáradott, ha nem hajtották, mint a lovat. 

                                            
279 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 200. p.  
280 Másolat. Dörgő Dániel kézírásával. 
281 Indolencia (latin) = nemtörődömség, hanyagság, közönyösség. 
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Ezt látom a történelemből, hogy tudna kultur nemzet lenni, ez látszik, 

csak nincs kitartása, mert miólta kereszténnyé lett, mindíg nemzetietlen 

politikát üzött; és a keresztény vallás a mennyire szelídítette, két annyit 

degenerálta.282 Ha erre csakugy hevenyében felületesen gondol az ember, 

talán még meg is haragudnék a mondóra; de ha a históriát szorgalmatosan 

tanulmányozza eme mondatnak igazat kell hogy adjon. 

Én is nem csak írni, beszélni, hanem tenni is szoktam, már a mennyi 

egy földhöz ragadt szegény embertől kitelik. 

Ugyan is rég azon gondolatra jöttem – talán nem én egyedül az 5 

millió magyarból – hogy a hongyűléshez fojamodást intézzek, miszerint 

azon territórium,283 a hol ön gyümölcsészeti kísérleteit folytatja, 

tehermentesen ajándékoztassék önnek élethossziglan, hogy megkezdett 

nagyszerű munkáját folytathassa, és adassék még hozzá, munkái 

kiadhatásának és fáradságainak fedezésére évenként haláláig 1000 forint, 

azután maradjon vissza az államnak. Ezt rég meg gondoltam – és mult év 

december első napjaiban a kérelmet meg is írtam és el is küldöttem báró 

Vassmer Adolf284 képviselőnek, hogy adja be. A kérvénybe felhoztam, 

miszerint az angol nemzet ez előtt 50 évvel 30 ezer fonttal jutalmazta Foriet 

(Forrhajt) 285 fa tapasszát, melyet egy óra alatt meg csinált, és úgy szóllva 

egy pennijébe se került. Felhoztam sir John Lubbock286 történelem előtti 

korról irott munkájának egy utolsó passzusát, mely így szóll: „a ki egy 

                                            
282 Degenerál (késő latin) = (az átöröklés során) elfajult, elfajzott, elkorcsosult, korcs. 
283 Territorium (latin) = ’a város határa’, ’a környező földek’.  
284 Wasmer Adolf báró, schnepfenheimi és hassenbergi (Pécska, Arad vm., ma Pecica, 

Románia, 1822. február 28. – Budapest, 1896. március 20.) földbirtokos, országgyűlési 

képviselő. Wasmer Gusztáv cs. kir. huszárszázados és Balás Emília fia. 1839-től hadfi a 62. 

gyalog-, 1843-tól hadnagy, 1848. augusztus 16-tól főhadnagy a 8. Koburg huszárezrednél 

Galíciában. 1848. október 28-án ezrede 8. századával Janowból megszökik, hogy 

csatlakozzon a honvédsereghez,  de 30-án 70 emberével elfogják. A császári hadbíróság 

megfosztja rangjától és 2 év várfogságra ítéli (1849. október 17.). 1850-ben szabadult a 

fogságból. Megnősülve dombegyházi birtokán gazdálkodott. A képviselőháznak 1881 óta 

volt tagja battonyai mandátummal. BONA G.  1998. 3. kötet. https://bit.ly/2GyyruY  
285 Foriet, Forrhajt – helyesen Forsyth-féle fatapasz. Forsyth, William (1737–1804) brit 

kertész, erdész és botanikus. „Az oly sár, mely jól ragad s kiszáradás után sem repedezik föl, 

elég jó fatapaszt szolgáltat. Ilyen sarat készített Forsyth, híres angol kertész, mely aztán az ő 

nevéről Forsythféle fatapasz név alatt sok helyt mai napig is használatban van. Áll pedig ez: 

4 rész friss marha-ganajból, 2 rész szitált mészhulladékból, 2 rész szitált fahamuból, 1 rész 

fövényből vagy finom porrá tört homokból: mely részek vízzel fölhigítva, összekevertetnek 

ugy, hogy könnyen tapasztható sárrá váljanak. E sárral, mely kiszáradás után sem repedezik 

föl, a fákon ejtett nagyobb sebeket szoktuk betapasztani. Időjártával azonban, midőn a 

sebszélek forradása által fölemeltetik s leválik a tapasz, szükséges lesz a kitakart sebhelyeket 

ilyenféle sárral többször is bevonni mindaddig, míg azok teljesen be nem forradtak.” 

BERECZKI 1. 1877. 94. p. 
286 Lubbock, John, Sir (1834. április 30.–1913. május 28.) angol író és politikus. 1870-ben 

képviselővé választották, elnöke volt a legnagyobb angol tudományos társulatoknak. 

Számos, főleg életbölcseleti, természettudományt népszerűsítő és történeti könyvet írt. 1900-

ban főrangot kapott, Aveburry bárója címmel. 

https://bit.ly/2GyyruY
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gyümölcsfát ültet, több hasznot hoz az emberiségnek, mint a ki egy 

országot meghódoltat”. Elővettem minden eloquenciámat,287 hogy 

valamiként hassak arra a sok színmutató és önző emberre. És …. múlt év 

Deczember 26-áról keltezve kapom Vasmer288 levelét, melyben arról értesít, 

miszerint kérvényem vissza utasíttatott azon felvilágosítással, hogy 

folyamodjék a ministeriumhoz az a ki élvezni akarja azon a területen azt a 

fáradságot. Tessék élvezze! 

A kérvényemet nem adta vissza Vasmer, meg tartotta magának 

emlékül. Nem tudom micsoda alapon. Kérje el kérem tőlle másolatban 

kérvényemet, hogy legyen e tárgyban önnek a kezében egy unikum.289 Nem 

csak a nagy nemzet test, de az a választott testület sem ismeri magát, baját, 

szükségeit, fájdalmát, hátra maradását – bizony nem kell a magyarnak ép 

nemzeti kultura, hanem csak olyan fóltozott élet. De hát másként nem is 

lehet, mert ’67-ben óriási mély sírt ástunk magunknak. Nagyot hittünk, és 

elvesztettük jövőnket. 200 év mulva e hont nem magyar faj fogja lakni, 

hanem valami zagyva nemzet németből, szlávból, zsidóból, magyarból fog 

faragva lenni. Ha most előbb utóbb háboruba keveredünk akár az Orosszal, 

akár a Porosszal, ha meg veretünk, azok protekcziója,290 – sőtt, meglehet, 

igája alá kerülünk, ha mi verjük meg őket, akkor Bécsből azt fogják 

mondani: nincs többé magyar alkotmány, hanem Gesamtmonarchia.291 

Ilyen gyümölcsöt termett nekünk főuraink ostobasága miatt Mohács „En 

quo discordia cives perduxit miseros”292 fogjuk meg lehet még mi vén 

emberek is kiáltani. Ennyire meg van érve Európán az óriás kelevény, 

melynek mérgező ragályát, a Habsburg Lotharingiai ház öntötte szét a 

nemzetek között, és önti mind addig, míg a népek felzudulnak, és 

elsepernek minden dinasztiát. Lengyel országot meg ölte idétlen nye poz 

volimja,293 a magyart gyáva hiszékenysége. 

Nunc venio a pulcherissimum rem!294 Két igazi magyar almára 

találtam, a mely egyetlen egy faluban van meg. Bediben,295 itt mellettem, én 

                                            
287 Elokvencia (latin) = ékesszólás.  
288 Helyesen: Wasmer. 
289 Unikum (latin) = ritkaság, különlegesség, párját ritkító jelenség, egyedülálló, a maga 

nemében egyetlen dolog. 
290 Protekció = latin 1. befolyásos személy nyújtotta támogatás, segítség, közbenjárás. 2. 

pártfogás, védelem.  
291 Gesamtmonarchia (német, történelem) = összbirodalom, az egész (Osztrák–Magyar 

Monarchia). 
292 En quo discordia cives perduxit miseros. = „És ha a polgárháború hozta a polgárok 

nyomorát.” Vergilius, Publius, Maro (i. e. 70 – i. e. 19) római költő Bucolica c. művének I. 

ecloga 72–73. sora http://bit.ly/2F2M7dt – http://www.thelatinlibrary.com/vergil/ec1.shtml  
293 Nie pozwalam (lengyel, történelem) = Nem engedem! (A lengyel nemesi képviselő 

vétójoga az országgyűlésen.) 
294 Nunc venio ad pulcherissimum rem (latin) = Most jön a legszebb dolog. – Most rátérek a 

legszebb dologra. 

http://bit.ly/2F2M7dt
http://www.thelatinlibrary.com/vergil/ec1.shtml
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oda is szolgálok. Az almák neve: Őszi Gyulafi és téli Gyulafi. Az őszi 

Gyulafi is eltart mostanáig, a téli pedig Májusig. A 17-ik században az a 

nemes Gyulafi család296 itt élt és birtoka vólt Erdő-Szent-Györgyön,297 

Szent-Demecseren,298 Gyulakután,299 Kelemen telkén300 és Bedében s másutt 

is. A család rég kihalt, de nevét fen[!] tartotta ez a két alma. 100 éves fák 

vannak itt. Ha lágyul az idő, hogy az uton meg nem fagy, küldök almát is, 

ótó ágat is. Ad vocem:301 oltás, ojtás, ótás. Én azon nézetben vagyok, mit 

senkire sem akarok feltolni, hogy az „avatni” és „ótani” testvér szavak. 

Egyébbiránt lehet „óltani” is, „ojtani” is, mert hiszem nyelvünkben mint 

minden más nyelvekben is, elég szó van olyan, mely két fogalomra is néz, 

p. o. – szán szán – öl öl – olló olló gödölye – áll áll – tur tur – fő fő – nem 

nem – sír sír – ír ír – s. a. t. Valami 40 ilyen pár szavunk van. Minket 

Magyar országon nem ismernek. A székely másként nem mondja: ótok, 

megyek ótani. Különben az „ojtani” szó is kifejezheti azon fogalmat, 

miszerint egyiknek életét elváltoztatom, hogy más alakot, értéket adjak 

neki. Az óltás az üszög alakját megváltoztatja. Hanem ezt csak Szarvas 

Gábor302 tudja autentice303 eldönteni. 

Jól van, no! a Sarmata304 és a hun mindig testvér nép vólt. Semmit 

sem óhajtanék inkább, minthogy a Lengyelek és a Magyar független, 

szabad legyen, és aztán váll vetve meg változtassák Európa geográfiáját, 

                                                                                                               
295 Bede (kisközség Maros-Torda vm., marosi alsó járás). Ma Románia Bedeni.  
296 Gyulafi, Gyulaffi. Gyulaffy család. Lásd PETRI M. SZILÁGY VM. 377. p. 

http://mek.niif.hu/04700/04750/html/145.html  
297 Erdőszentgyörgy (kisközség Maros-Torda vm., nyárádszeredai járás), Ma 

Erdőszentgyörgy (Sǐngeorgiu de Pădur) Románia. 
298 Szent-Demecser = Szentdemeter (kisközség Udvarhely vm. székelykeresztúri járás). Ma 

Szentdemeter (Dumitreni) Romániában.  
299 Gyulakuta (kisközség Maros-Torda vm., marosi alsó járás). Ma Gyulakuta (Fîntînele) 

Romániában. 
300 Kelemen telke = Kelementelke = (kisközség Maros-Torda vm. marosi alsó járás). Ma 

Kelementelke (Călimăneşti) Romániában.  
301 Ad vocem (latin) = erről jut eszembe (annyi mint: a szóhoz; ti. kapcsolódva).  
302 Szarvas Gábor (Ada, Bács-Bodrog vm., ma Ada, Szerbia, 1832. március 22. – Budapest, 

1895. október 12.) nyelvész, tanár, lap- és szótárszerkesztő. Elsősorban szófejtéssel 

foglalkozott. A magyar nyelvművelés megteremtésével elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

Az általa alapított Magyar Nyelvőr című lapnak (1872–1895) között szerkesztője volt. Az 

MTA rendes tagja.  
303 Autentice, (német) = hiteles, valódi. („Szarvas Gábor tudja hitelesen eldönteni.”) 
304 A szarmaták ókori iráni nyelvű nép voltak, a szkíták közeli rokonai. Valószínűleg 

leszármazottai a Hérodotosz által említett szauromatáknak. A szkítákhoz hasonló iráni 

nyelvet beszéltek, bár kultúrájuk nem mindenben egyezett meg az övékével. Így például 

asszonyaik szabadabban éltek, Hérodotosz feljegyzése szerint a férfiakkal együtt harcoltak 

és vadásztak. Hadseregük kizárólag lovasokból állt, a páncélt viselő és nehéz dárdákkal 

felszerelt törzsfőnökök és kíséretük mellett a közrendű harcosok íjjal harcoltak. Az első 

tetőtől talpig páncélba – főként bőrpáncélba – öltözött nehézlovassága a szarmatáknak volt. 

Egyes elképzelések a római segédcsapatként Britanniát megjárt egységeiket összekapcsolják 

az Artúr-mondakörrel.A szarmaták törzsszövetségében tűntek fel olyan később önállóvá lett 

népek, mint az oroszok, alánok, jazigok és roxolánok. – (Wikipédia, 2013. november 1.)  

http://mek.niif.hu/04700/04750/html/145.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%93kor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szk%C3%ADt%C3%A1k
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodotosz
http://hu.wikipedia.org/wiki/Indoir%C3%A1ni_nyelvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/Indoir%C3%A1ni_nyelvek
http://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9rodotosz
http://hu.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ndzsa
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Britannia_(provincia)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Art%C3%BAr-mondak%C3%B6r
http://hu.wikipedia.org/wiki/Aorszok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1nok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Jazigok
http://hu.wikipedia.org/wiki/Roxol%C3%A1nok
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bizony esendő alkalommal, ha nem vólna mind a kettő lánczra fűzött gép – 

rajtuk nem is mulnék.305 Áldja meg a szellem béketűrő lélekkel, kívánja 

tisztelő barátja 

 

Porzsolt Ádám 

Szent-Háromság306 888 1/21. 

Köszöntöm Dörgő Dániel urat! 

Tekintetes 

Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza.” 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[A forráskötetben a B-371. számú, január 25-én kelt Bereczki levél után 

bekötve.] 

 

*** 

 

1888. január 24. A-97. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Porzsolt Ádámnak307 

Másolat308 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jan. 24. 

 

„Kedves Barátom! 

 

Midőn végig olvastam f. hó 21-éről hozzám írt levelét, fájdalmasan 

kiáltottam föl, mint a kinek malom-kő esett vólna tyukszemére. Nagy hibát, szarvas 

hibát követett ön el, kedves barátom, hogy tudtom és bele egyezésem nélkül 

folyamodott a képviselő mameluk-házhoz: de leg nagyobb vólt az a hiba még is, 

hogy éppen Wasmer Adolfnak adta át memorándumát. 309 Hogyan nevet az most én 

rajtam azokkal a ministerium talpát nyaldosó vejeivel, barátaival és a leányainak 

udvarló mameluk porontyokkal, a kik tudják róllam nagyon jól, hogy őket 

ministériumostól együtt lenézem, megvetem, gyűlölöm, mint hazám pusztítóit, 

szabadságunk elnyomóit, erkölcseink elrontóit! Mintha látnám azokat a hitvány 

férgeket, hogy nevetnek most ki engemet; mert föl teszik rólam, hogy ön az én 

                                            
305 Kissé zavaros a mondat szerkezete.  
306 Szentháromság = (kisközség Maros-Torda vm. marosi alsó járás). Ma Szentháromság 

(Troiţa) Romániában. 
307 Lásd a 7. kötet B-371. számú levelét is. 
308 Másolat Dörgő Dániel kézírásával. 
309 Memorandum (latin) = 1. (diplomácia) a tárgyaló félnek írásban átnyújtott, részletes 

adatokkal kifejtett tájékoztatás; emlékirat. 2. ünnepélyes jellegű beadvány, előterjesztés 
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unszolásomra írta meg azt a memorándumot. Mintha hallanám ellenségeim 

gunykaczaját, hogy markukba tarthatnak egy okmányt, mellyel az én puritán 

jellememet bemocskolhatják. 

Jaj—Jaj—Jáhj! de nagy bakot lőtt ön jó akaratával!! 

Most már ezen okmánnyal kezükben bizton hiszik az én ellenségeim, az én 

hazám ellenségei, hogy én is közeledni vágyom ahhoz a jászolhoz, a hol a végzett 

földesurak – a milyen báró Wasmer Adolf is – keresik a megélhetés szalmaszálait; 

hogy kikívánkozom jutni abból a fekete könyvből, ahová álbarátaim besugása 

folytán bejegyzett a jelenlegi kórmány és osztozni vágyom a konczon, melyen ők 

rágódnak. 

Brrh! még a hátam is borsódzik ha erre kell gondolnom!! 

Nem édes barátom! 

Szentség törésnek tartanám én, legalább kezeimet kinyujtani most, már is 

csaknem teljesen kóldussá tett hazám fillérei után.” 

Rövid ugy is már az én életem. 

Adott nekem eddig, és hiszem, ad ezután is annyit az én Istenem, a 

mennyiből megélhetek alamizsna nélkül is. 

Özvegyeknek, árváknak, gyámoltalanoknak való az alamizsna. Sokan 

vannak ma már ilyenek hazánkban. Az én lelkiismeretem nem engedi azt 

meg nékem, hogy az ilyenek szájába való falat után vágyakozzam. 

Nem vagyok élhetetlen. 

„Elvem, hogy »senkinek terhére lenni, istenemen kívül senkinek tartozni, 

senki előtt, mint kérelmező kalapot emelni nem akarok és nem is fogok akarni 

soha.«” 

Beh! kár, hogy kedves barátom nem ismerte az én elveimet. Hiszen, 

ha ismerte vólna; hiszem, hogy nem írt vólna érdekembe memorandumot 

és, ha írt vólna, bizonyára elébb nekem küldötte vólna azt meg és nem 

azoknak, a kiket én nem jó barátaim, hanem ellenségeim közé számítok! 

Én aztán, mint curiosumot,310 eltettem vólna szépen memorandumát 

azon leveleim közé, a melyek egy, a mainál hálásabb nemzedék előtt 

hivatva lesznek teljes világot vetni a magyar gyümölcsészet születésének 

vajudásai fölé: míg most, az a memorandum ellenségeim kezében, csak arra 

szolgál, hogy fölöttem, kéz alatt gunyolódhassanak s aztán, – ha majd nem 

leszek többé utjokban, – szépen bele kerül a büdös infernumba.311 És akkor 

aztán nyoma sem marad annak, hogy abban a korszakban, a mikor én 

éltem és működtem, – ötmillió magyar között még is csak akadt egy ember, 

a ki tudta, hogy a gyümölcsészet terén kifejtett, önzetlen törekvést hogyan 

kellene egy országnak jutalmaznia. 

                                            
310 Curiosum, kuriózum (latin) = 1. érdekesség, furcsaság 2. ritkaság, különlegesség 
311 Infernum (latin) = alvilág; pokol  
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Nem harag vagy ingerültség mondatta el mindezt velem önnek, 

kedves barátom, hanem annak tudata, hogy én félrevonultságomban is 

jobban ismerem korszakomat és ennek embereit, mint kedves barátom. 

Legyen meggyőződve, hogy baklövését szívéből megbocsátja önnek, őszinte 

barátja 

Bereczki Máté”312 

U. i.: A Gyulafi almákat kíváncsian várom.” 

B. 

Tekintetes 

Porzsolt Ádám tanító unak 

u. p. Nyárád-Szereda 

Szent-Háromság. 

(Erdély)” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[A forráskötetben a B-371. számú, január 25-én kelt Bereczki levél után 

bekötve.] 

 

*** 

 

1888. január 29. B-372. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Jan. 29-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 24-ről irt leveledben szapultál te is; a 26-diki leveledben 

tudatod, hogy megbántad a szavamra nem hajtást; mert hírlapoddal nem 

vagy megelégedve. Nekem eszembe sem jut, hogy politikai lapot is jó volna 

olvasni. És nem bántam meg, hogy mit sem olvasok és hallok most a 

politikáról. 

F. hó 27-diki leveledben értesítesz, hogy levelem elküldötted 

Porzsoltnak. – Jó volt, hogy Porzsolt levelét ott tartottad! Most ismét 

küldök egy elkeseredett embertől levelet hozzád; noha tudom, hogy nem jó 

olyan levelet olvasni olyan mélyen érző embernek, mint te vagy: hanem 

azért elküldöm a rá írt válaszommal együtt, hogy lásd, csüggedt lelkemmel 

is hogyan bátorítom én a csüggetegeket. Küld el neki válaszom, a szokott 

módon: de az ő levelét majd csak alkalomadtán küld nekem vissza. 

                                            
312 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 199. p. 
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Dühös szél fú; csak ugy reng bele a föld. Repül a frissen leesett hó, 

mint sűrű füstfölleg. Zavar gondolkozásomban: tehát nem írok ez uttal 

bővebben. 

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

Fordíts! 

U.i.: Ma, Jan. 30-án, csendes, napos idő van ismét, de erős hideg 

megint. Nem küldhetvén tegnap a postára eszembe jutott, hogy jó volna 

neked elküldenem a „Függetlenség”  általam meggyűjtögetett azon 

példányait, vagyis inkább számait, a melyeknek tárczájában egy regény 

van közölve. Én ezt érdekesnek találtam. Most ráérsz; olvasd el te is. Aztán 

időtöltésből egyetmást kiböngészhetsz ezekből a lapokból, hogy a Pesti 

hírlappal megrontott szádízét helyre igazíthasd. Tartsd meg e lapokat 

annak emlékéül, hogy mégis volt, legalább egy rövid ideig hazánkban is 

közlönye az antiszemitizmusnak.313 

Még egyszer sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 
 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
313 A levél szövegét már Dörgő Dániel húzta alá ceruzával.  
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1888. január 25. A-98. számú irat 

 

Vályi Elek314 ref. esperes levele Bereczki Máténak 

 

Másolat315 

 „Besztercze, 1888. Január 25. 

 

Kedves Barátom! 

 

Hetek óta felzaklatott levert kedélyem jelenleg oda javult, hogy tán 

tudok néked tisztességesen írni. Munkád IV-ik kötetét nov. elején meleg 

hálával vettem. Vettem nov. 26-ki leveledet is, melynek elolvasásakor 

szemeim könnyűkkel teltek meg. Lelkemből föl sírt a baráti, a hazafiúi 

fájdalom. S midőn már írni akartam, hogy jöjj hozzám lakni, hogy 

temessenek legalább egymás mellé tán már nem soká, arra ébredtem, hogy 

már az én lakásom is meg van támadva. Irtózatos a mai kor romlottsága!!! 

………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………316 

Nehéz napokat élünk. Én félem a jövőt. De tán már nem soká lezajlik 

éltem hátra lévő része, és a sír enyhet ád! 

És most isten veled, kívánja övéivel, kis okos keresztfiadat is oda 

értve 

                                            
314 Vályi Elek (1820 – Kentelke, ma Chintelnic, Románia, 1903. március 4.), Bereczki Máté 

barátja, elismert pomológus. – Vályi Pál marosszéki esperes fia. – A Marosvásárhelyi ref. 

Kollégium diákja, Bolyai Farkas tanítványa volt. Kentelki (és besztercei) református lelkész, 

1844-ben foglalta el hivatalát, amelyet a kentelkei református gyülekezet megszűnéséig – 

1886-ig – vezetett. A káptalannak 1848-tól esperese, dékánja volt. – 1848-ban hazafias 

cikkeket írt, részt vett az agyagfalvi gyűlésen is. 1849-ben Szatmár megyébe menekült az 

üldöztetés elől. Szamosújlakon Bálint Elek néven darabont volt a Bethlen udvarban. Majd 

kertész lett Tunyogon, amit különösen kedvelt, szakavatott gyümölcstermelő lett. Volt 

gyümölcsfaiskola kezelő biztosa is. A gyümölcstermelés során ismerkedett össze Bereczki 

Mátéval is, akivel 1884–1889 között levelezett. – 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 Bilakon (Beszterce-Naszód vm. ma 

Domnești, Románia) a Sajó-budaki Méhész Kört. Az 1893. évi Gyümölcskertész-ben 

Erdélyrészi almafajok címmel jelentetett meg cikket. Megírta a „Nagy-Sajói Egyházmegye 

Története” című kötetet. – Források: KÁDÁR József: Szolnok-Doboka vármegye 

monographiája. I–VII. kötet. 1901–1905.; – 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. 
315 Másolat Dörgő Dániel kézírásával. 
316 Feltehetően a másolatot készítő ezen a helyen kihagyott részeket a levélből, az eredetiben 

is pontsorok vannak.  
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örökre hív barátod 

Vályi Elek” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[A forráskötetben a B-372. számú, január 25-én kelt Bereczki levél után 

bekötve.] 

 

*** 

 

1888. január 30. A-99. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Vályi Eleknek 

 

Másolat317 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jan. 30-án 

 

Kedves barátom! 

 

Nagyon lehangolt voltál lélekben, a mikor hozzám f. hó 25-ről keltezett 

leveledet írtad. 

Halni készülsz s engemet is biztatsz, hogy menjek oda eltemetkezni melléd. 

Nem oda Buda! Nekünk még élnünk kell, addig a míg akarja az isten, a ki életünket 

adta, élnünk kell addig, a míg, ha testel nem is, de legalább szóval, jó tanácscsal 

hasznára lehetünk az emberiségnek és azoknak, a kik minket szeretnek s szavunkra 

hajtanak. 

Meghalni sohasem késő. Ráérünk arra mindig. Türelemmel kell bevárnunk, a 

míg eljő az enyészet angyala, hogy mint érett gyümölcsöt, leszakítson bennünket 

az élet fájáról. 

Ugy volt és ugy is leszen az világ végiglen, hogy letűnt korszak embereit az 

új korszak emberei váltják fel.” Már a római is megmondotta azt az öregekre, 

hogy „Dum adveniunt non veteres migrata coloni!”318 „Itt nincs apelláta. 

Ebben meg kell nyugodnia mindenkinek. Az életfilosofiának olyan axiómája ez, a 

mit semmi okoskodással nem lehet megdönteni. 

                                            
317 A levél Dörgő Julianna kézírásával maradt fenn. 
318 Dum adveniunt non veteres migrata coloni (latin) = Akkor költözzenek, ha megérkeznek 

az új telepesek!  
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Téged kiszorítanak Paróchiádból, engem kiszorítanak kertemből. Hát mit 

jelentsen ez?! – Azt, hogy megérkeztek az uj korszak emberei s mi most már 

mehetünk, mert nincs ránk szükség tovább.” 

Ne ütközzél meg ezen barátom. Eljő majd az idő, a mikor egy ujabb 

korszak emberei azokat fogják kiszorítani helyökből, a kik most minket 

üldöznek. Az apák bűnét fiaik fogják megboszulni. 

Zugolódás nélkűl tűrd a sorsot, a mit isten rád mért! Lásd én már csak 

nevetem azt, a mi rám vár, a mit ki nem kerülhetek. Magam vagyok oka. Mért nem 

akartam én is együtt úszni a piszkos áradattal!? Minek álltam meg helyemet, mint 

egy kőszál, a ki nem tud meghajolni? Csak magamra vethetek; ha most elsöpör a 

piszkos áradat. Ám legyen! A szikla még iszapsírban is szikla marad. 

Nem mondhatnám, hogy nem sajnálom kertemet, fáimat, gyümölcsészeti 

kincseimet. Sajnálom biz én: de nem azért sajnálom, hogy én elveszítettem azokat, 

hanem azért, hogy hazám lesz azoktól megfosztva; mert magammal nem vihetem el 

őket, hogy megőrizhessem. 

Hazám romlása fölött nem soká kell már nekem búsulnom. Érett gyümölcs 

vagyok már az élet fáján. Lássa az utánam következő nemzedék, hogy mi lesz a 

hazából; melynek kincseit, vagyonát mintha Csáky szalmája319 volna, olyan 

eszeveszett mohósággal törekszenek elpocsékolni!! Mi el tudjuk még ezt képzelni, de 

látni nem fogjuk ugy sem; mert akkor már aludni fogjuk az igazak csendes örök 

álmát: de látni fogja az a nemzedék, a ki undok önérdekből minket kiszorít 

helyünkből, a ki minket megbecsülni nem tud és nem képes. És, ha látni fogja, ki 

tudja; nem szörnyed-e el magától s az utolsó perczekben nem gyúl-e ki keblökben az 

a tiszta, önzetlen hazaszeretet lángja, mely a mi lépteinket egész életünkön át 

vezérelte? Lásd én bízom ebben barátom, lesz még egy korszak, a melyik ha nekünk 

már nem is szolgáltathat, de emlékünknek bizonyára igazságot szolgáltatand. 

Mi a hazának éltünk barátom és, a ki a hazának élt; nyugodtan halhat meg; 

mert nem élt hijjába. 

Föl a fejet barátom! ne csügedjj[!]; hajlott korodban is magasabb vagy te egy 

fejjel püspöködnél.— 

Leveled végén irod, hogy felétek is nagy hideg uralkodik s e miatt 

félted fáidat. Bizony féltheted is! Hiszen az én vidékem melegebb 

éghajlattal bír, mintsem a tied, és mégis nagyon megártott a fagy már is 

fáimnak, kivált pedig a fiatalabb körtefáknak: de hogy mennyi kárt tett 

kertemben azt csak akkor fogom megtudhatni, ha elolvad a kertemet borító 

                                            
319 „Csáky szalmája” = A „Nem Csáky szalmája” mondás azt jelenti, hogy valakinek 

jóságával és bőkezűségével visszaél valaki. A régi hagyomány szerint ugyanis Csáky László 

(az 1655-ben meghalt országbíró-e vagy hasonló nevű fia, már nem lehet tudni) 

jószívűségében megengedte, hogy a lévai uradalmának egyik szérűjéből ki-ki tetszés szerint 

vihessen szalmát és pelyvát. Aminek az lett a vége, hogy a jó úrnak egész termését 

széjjelhordták. Ezért a „Csáky szalmája” azt is jelenti, hogy gazdátlan, bitang jószág. [TÓTH 

B. 1895.  42–43. p.] 
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másfél lábni hó, a melyben ma még nem lehet csapáznom, hogy szemlét 

tarthatnék fáimon. 

A én istenem áldjon meg minden áldásával! szivéből kivánja „igaz 

barátod 

Bereczki Máté”320 

Nagytiszteletű 

Vályi Elek, ref. Esperes és lelkész urnak 

Besztercze 

(Erdélyben)” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. február 2. D-381. számú levél 

 

„Mező-Tur, 1888. Febr. 2. 

Kedves Barátom! 

 

Most udvarunkon 8 Pipiske madár321 éldegél. E nagy hóban keserves 

életet élnek a madarak, de hogy Pipiskéink szükséget ne szenvedjenek, 

kocsisunk minden reggel egy kevés zabot tartozik a házunk elibe szórni. És 

midőn én a házunk gangján egy bundába burkolódzva, lábam alatt 

melegített téglával karos székembe, szívom az éltető levegőt figyelem a 

Pipiskék életét, és gyönyörködöm azokban. Midőn pamat szerű szárnyaival 

oda száll az el hintett zab közelében az első Pipiske, és gyors lábaival egy 

méternyi hosszu sima szaladást tesz, meg látva a zabot, magát állásba teszi, 

fejét feltartja, begyét felfujja, hegyes bubját függőleges irányba tartja, és éles 

hangon hármat sippant „Csűcsisi”. Ugyan mit akar ezzel kifejezni? Örömét 

nyilvánítja? Társait hívja a terített asztalhoz lakomára? Az Istenhez ad hálát 

adományáért? vagy mind a hármat egyszerre? Én az utóbbit hiszem. 

Midőn a Pipiske egy szem zabot a szájába vesz azt ott ötször-hatszor 

meg forgatja, ízleli azután nyeli le, nem ugy tesz mint a cosmopolita322 

verebek, melyek midőn az asztal abroszunkról a zab közzé hintett 

morzsalékokat szemtelenül kikapkodják, oda se néznek a zabra, hanem 

szállnak a hízó sertések vájuihoz, majd az apró marha etető hellyére, majd 

midőn az eper fákon érik az eper, annak első zsengéit ők hordják el, a korai 

cseresznyét meg csipkedik, ellopkodják. A zsendülni kezdő buzát 

                                            
320 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 202. p.  
321 A Búbos pacsirta (Galerida cristata, Linnaeus, 1758) Alföldön elterjedt neve. 
322 Cosmopolita, kozmopolita (latin) = világpolgár. 
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pocsékolják, a szárításra kitett tésztát nagy szemtelenséggel hordják, lopják, 

akár egy telivér zsidó! 

A kevés eledellel meg elégedő Pipiskék szerények takarékosak. Míg a 

verebek uzmik,323 mint egy szodé324 pénzmoj325 minister. 

Ezen levelet hajnali 4 órakor gyertyánál az ágyba írtam. 

Isten vélled   

szerető barátod 

Dörgő Dániel m. k.” 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 202 mm nagyságú fehér lapra írta 

kétoldalas levelét.] 

 

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

 

*** 

 

1888. február 3. D-382. számú levél 

 

„Mező-Tur, 1888. Február 3. 

 

Kedves Barátom! 

 

Becses Küldeményedet a Jan. 29én kelt levelekkel együtt még tegnap 

délelőtt meg kaptam. Köszönöm. A Vályi Elek urhoz czímzett, mély 

érzéssel s fön költ hangon írott leveledet, Juliska leányommal azonnal 

lemásoltattam, és tegnap dél után postára tettem. Ugy látom, hogy ezen 

levél tartalma, s bölcs tanáccsa reám is illik, hogy hozzám is van intézve, 

hogy nyugalmamra így hasznomra is van. Köszönöm. 

                                            
323 Uzmi = „Uzmi. Ezt a különös szót csak egy közlő jegyezte föl eddig, Túri Mészáros 

István, a mezőtúri nyelvjárás ismertetésében; ő is csak ennyit mond róla »uzmi —fösvény«. 

[…] Megtalálták a szót egy 16. századi írónknál, Meliusnál, bár ott a jelentése nem födi az 

imént idézett értelmezést… […] Borsos Károly mezőtúri főgimn. igazgató tudakolásomra 

ezt a szíves fölvilágosítást adta: »A mezőtúri uzmi szó jelentése: piszkos, rendetlen, hanyag, 

semmivel sem törődő…« […] És íme véletlenül éppen most kapjuk a szót egy negyedik 

forrásból, t. i. Szendrey Zsigmondnak ebben a számban közölt szalontai táj 

szógyűjteményében : „uzmi: toprongyos ember." — Használják-e még máshol is a szót? 

Simonyi Zsigmond.” Magyar Nyelvőr, Szarvas Gábor folyóirata. (46. évf.) Kiad. Simonyi 

Zsigmond, az MTA r. tagja. 1917. jan.–febr. 1–2. szám. Magyarázatok, 122. p. és Huhn Gyula 

észrevétele a 181. oldalon. http://real-j.mtak.hu/5988/1/MagyarNyelvor_1917.pdf Uzmizik 

(tájszólás Mezőtúr és Öcsöd környékén) = haszontalanságokra költi a pénzét, szétszórja, pl. 

eluzmizza = elszórja. 
324 Szodé = mn. tt. szodé-t. A székelyeknél jelent evésben telhetetlent, mohót, torkosat; 

tovább. kapzsit, kapdáncsit. (Kríza J.). 
325 Pénzmoly 

http://real-j.mtak.hu/5988/1/MagyarNyelvor_1917.pdf
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A Vályi Elek ur leveléből a reánk tartozó részeket hasonlóképpen 

lemásoltam, de privát panasszait[!] jónak láttam a másolatból kihagyni.326 

Ugy a Vályi mint Porzsolt levelét itt küldöm vissza. 

Vályi Elek Porzsolt Ádám, és Dörgő Dániel hajói a kétségbe esés zajos 

tengerén hányattatnak. Ezeknek már csak „a sír ad enyhe nyugalmat”. 

Tégedet a gyümölcsészet Istennője meg mentett és meg fog menteni a 

hajótöréstől. 

Te az ideálismus leg felső régiójába lebegsz, a mai realistikus kor 

anyagi sarában mászkáló durva próza téged képtelen meg érteni, mely 

prózának önző dogmája nem gondol a jövővel, sőtt[!] fölemészti az utódok 

jövőjét, mely dogma azon rideg hiten alapszik: hogy a halál „mindörökké” 

tart, az élet pedig „soha többé” vissza nem tér. Te élni akarsz, és fogsz is 

élni halálod után is, tetteidnek s eszméidnek következésében, a társadalom 

az összes emberiség jólléte föltartására vagy is előmozdítására irányuló 

szilárd és ernyedhetetlen törekvéseiddel. 

Isten vélled 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m. k.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 202 mm nagyságú fehér lapra írta 

másfél oldalas levelét. A levélpapír 4. oldalán található Bereczki Máté 

ceruzával írt megjegyzése: „Dörgő 2 + 3/II. 1888.”] 

 

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

 

*** 

1888. február 6. B-373. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 6-án 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 2. és 3-ról irt leveleid a mellékletekkel együtt megkaptam. 

Porzsolt megküldötte a Gyulafi almákat. Bocsáss meg, hogy neked 

nem küldök belőlük mutatót. Annyira roncsoltak, hogy elküldésük nem 

érdemelné meg a postaköltséget. Aztán meg hijjába való volt irántuk 

lelkesednie Porzsoltnak is; mert hát, a mint látom, névvel bíró, ismert 

almafajok már azok s nem eredeti és önálló fajok. 

                                            
326 Feltehetően a jelzett levélben a kipontozott rész. 
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Ide mellékelve elküldöm neked Porzsolt ujabb levelét is, hogy 

bővebben megismerhesd ezt a derék embert. Az itt küldött levelére ajánlat 

mellett, innen M. Kovácsházáról akartam neki elküldeni válaszomat, de 

eszembe jutottál s igy tudva azt, hogy nincs olvasni valód, tehát azt is ide 

mellékelem, hogy te küld el neki Turról, még pedig ajánlat mellett, ha 

elolvasván nem tartanád érdemesnek másolatban megtartani, de ha 

lemásolod egyszerűen csak bérmentve küldheted el neki; mert akkor, ha 

véletlenül meg nem kapná; az általad lemásoltról ujból megküldhetném azt 

neki. 

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

Fordíts! 

 

Mivel ezen levelem ma el nem mehetett, mert a hófuvat miatt megint 

megakadt a közlekedés; ide mellékelek elolvasás és aztán továbbítás végett 

egy másik levelet is, melyet az én kedves Sziklay Ede327 öcsémnek írtam ma 

délután. Azért olvastatom el veled ezt is, hogy lásd, mikép gondoskodom 

én arról, hogy legyen, a ki engem helyettesítsen a gyümölcsészet terén 

akkor is, ha az emberek vagy sors leszorítanak onnan engemet. Neki 

szelesítem ezt a derék fiatalembert, hogy csak írjon minél többet a 

gyümölcsészetről. – Most lépett először az irodalom terére. Szép jövő 

várhat ott rá. 

Mégegyszer sok jót mindnyájatoknak! 

B” 

 (Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

                                            
327 Sziklay Ede, ifj.  (Rozsnyó, Gömör vm. ma Rožňava, Szlovákia, 1850. április 5. – Jánok, 

Abaúj-Torna vm. ma Janík, Szlovákia, 1929. október 17.). Az evangélikus család 1847-ben 

királyi engedéllyel változtatta nevét Schmidtről Sziklayra. A rozsnyói evangélikus 

gimnázium növendéke volt. Pesten és Bonnban folytatott jogi tanulmányokat. Ezután a 

szomszédos Gömör vármegye szolgabírája lett. Rozsnyón vette feleségül Brezovay Klárát. 

1878-tól jánoki birtokán gazdálkodott. 12 éven át volt a szepsi takarékpénztár elnöke. 1886-

ban kapcsolódott be a politikai életbe, amikor az ellenzéki Függetlenségi Párt szepsi 

választókörzetében választották meg. 1902-ben is indult a választásokon, de akkor 

sikertelenül. 1905-ben választották meg a kormánypárti Szabadelvű Párt színeiben. 1910 

márciusában, mint a Nemzeti Munkapárt támogatója Abaúj-Torna vármegye és Kassa város 

főispánjává nevezték ki. Politikai elkötelezettsége miatt az ellenzéki pártok támadták 

úgyannyira, hogy visszahívás fenyegette. Ennek ő elébe ment és 1917-ben, 

kormányváltáskor önként lemondott. 1916 májusában a király a Lipót-rend lovagkeresztjét 

adományozta neki. Távozásakor Kassa díszpolgárává választották. Hat gyermeke született: 

Ilonka, Klára, Szeréna, Zsuzsanna, Lenke és a nyolcévesen elhunyt Ede. Első és utolsó 

gyermekük egymás mellett nyugszik Jánokon. Irodalom: BALASSA Z. 2013. 

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon  

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon
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1888. február 6. A-100. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Porzsolt Ádámnak328 

Másolat.329 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 6-án 

 

Kedves Barátom! 

 

Megkaptam mult hó 31-ről irt s előttem valóban becses sorait az 

almákkal együtt. Fogadja küldeményeért őszinte köszönetemet. Fagyban 

járt uton fagyva és törődötten érkezett meg az alma, de még is fölismerhető 

volt mind a két faj Gyulafy alma. Nem névtelen almák azok, barátom! a téli 

Gyulafy nem más, mint az Erdélyben sok helyet ismeretes Fekete-tányér 

alma,330 mely ha netán nem azonos is teljesen a Szász-tányér almával,331 de 

tőle se minőségére, se vegetatiójára nem tér el lényeges vonásokban. A 

másik az őszi Gyulafy alma rendkivül hasonlit ugy külsőleg mint belsőleg 

a Harangalmához, mely Pest megyében Halason rég idő óta ismeretes és 

kedvelt gyümölcs. Helyesen ítéltem-e a Gyulafy almáról? A küldött 

vesszőkről eszközlendő ojtás vegetatiója már e nyáron megfelelhetne e 

kérdésre: de, sajnos, nekem elvették már a kedvem az ilyenféle 

tanulmányozástól; mert mint mondám, ma hólnap kitessékelnek 

kertemből. A tékozló kórmány eladóvá tette azt a kincstári birtokrészt is, 

melyen kertem alapítottam, mi kép erről, ha jól emlékszem, már 

értesitettem önt.  

Azt irja kedves barátom, hogy nekem nem is lehet ellenségem. Hát 

igaza vólna; ha jó hazafiakból állana a világ, mert akkor bár mely párthoz 

tartozzék is valaki, – bár milyen politikai, vallási vagy morális 

meggyőződése vólna is, el kellene ösmernie, hogy én nem magamnak, 

hanem édes hazámnak javára éltem, törekedtem: de hát sok ám a rosz[!] 

hazafi, a kiknek én utjába vagyok, a kik engem principálisommal együtt 

szerettek vólna már két izben is eltessékelni innen, hogy ezen birtok rész 

haszonbérletét zsidók kezére játszhassák, a kiktől jó kenőcsöt remélhettek 

volna, ha minket innen eltuszkolhatnak. Igen ám! de mikor ennek a piszkos 

maneuvernek332 híre futott az országban és nagy lárma keletkezett belőle a 

megyék és gazdasági egyletek kebelében, akkor még is csak meg 

                                            
328 Lásd a 7. kötet B-373. számú levelét is. 
329 Dörgő Dániel kézírásával másolva. 
330 Fekete-tányér alma = BERECZKI 4. 1887. 339. p. ha kérdőjelesen is, de azonosnak 

tekintette a Szász tányéralmával. 
331 Szász-tányér alma = Lásd előbb! 
332 Manőver (német, francia) = (katonai) hadmozdulat, csapatmozdulat, hadművelet; (átvitt 

értelemben) csel, cselfogás, mesterkedés.  
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gondolták, hogy nem jó dolog lessz az erőszakoskodás. Engedtek. 

Principálisomat meghagyták a bérletben, jó drágára szabván ki a bérlet 

összeget a bérletért. Elég az hozzá, hogy tervük dugába dőlt és ennek én 

vóltam az oka! Hogy aztán ezért dühös ellenségeimmé lettek most meg 

mutatják az által, hogy eladóvá tették ezt a bérjószágot s az eladásra 

fölhatalmazást nyervén az országgyűléstől, most már biztosak benne, hogy 

rajtam boszut állhatnak s nem lesz, a ki e miatt a hazában lármát 

támaszthasson. 

Nos hát én elismerem, hogy övék a hatalom, hogy engemet 

eltiporhatnak, működési teremtől megfoszthatnak: de én azzal már keveset 

törődöm. Egy két év még ugy is az én életem. Örülök rajta, hogy eddig is 

működhettem parlag mezején hazai gyümölcsészetünknek s az által annyit 

is használhattam hazámnak, a mennyit használnom sikerült! Rám nézve 

nem veszteség az, ha engem innen eltuszkolnak, hanem veszteség annak a 

hazának melyet jobban szeretek magamnál. Szeretett hazámat fosztják meg 

egy pár hasznos kéztől. Ezt sajnállom én csak és nem magamat! – A küldött 

ojtó vesszőket tanulmány czéljából majd elküldöm Budai József333 

öcsémnek. Ő neki módjában lesz kitapasztalnia, hogy tévedtem-e? midőn a 

Gyulafy almákat ismertnek ítéltem ismert nevű magyar almafajokkal. 

Vidékemen 26 év óta én sem tapasztaltam még olyan tartós kemény 

telet, mint a milyen most van. Gyümölcs fajaim felének bizonyára kárát 

fogom vallani ez uttal. Körtefáim vesszeit mind elrontotta a fagy. És nekem 

1200 fajról kellett vólna vesszőt gyűjtenem, s a fagyok előtt 400 fajnál 

többről nem bírtam szedni vessző készletet! a többinek vége!! legfellebb 

nehány alma fajról remélek még ép vesszőt kaphatni. 

Elemi csapás ez. Nem fáj; mert hát isten adta isten el is vehette. 

                                            
333 Budai József (Bodos, Háromszék vm., ma Bodoş, Románia, 1851. november 25. – Miskolc, 

1939. január 20.) botanikus, pomológus. Botanikai szakmunkákban nevének rövidítése: 

„Budai”. – A kolozsvári egyetemen tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 

Tanulmányai befejezése után nyolc hónapig a kolozsvári egyetem ásványtani tanszékén 

tanársegéd, majd egy székely faluban tanító volt, azután Bodoson méhészkedett és 

gazdálkodott. 1890-től Kolozsvárott polgári iskolai tanár, 1894-től a mezőtúri gimnáziumban 

biológatanár (Túron minden szabad idejét a határban töltötte, bújta a nádasokat, járta a 

réteket és legelőket, s gyűjtögetett.) 1896 szeptemberéig. 1896-tól Miskolcon gimnáziumi 

tanár, 1926-ban nyugdíjazták. Gyümölcstermesztői munkássága tette ismertté. Főként a 

kiváló gyümölcsű, de magyar viszonyok között betegségre érzékeny, valamint gyengébb 

termésminőségű, de ellenálló magyar fajták keresztezésével kialakított kb. 30 fajtakeveréke 

volt sikeres; közülük a legismertebb az 1902-ben bemutatott és az 1950-es évekig nagyüzemi 

módon is termesztett Budai Domokos almafajta volt. Figyelemre méltó fajtalírásokat 

készített. A növényi kártevők elleni védelemmel, Borsod vármegyében és a Bükkben 

flórakutatással is foglalkozott. – Irodalom: H. SZABÓ BÉLA: Emlékezés Budai Józsefre, a 

„magyar Micsurinra”. Borsodi Szemle 1959. ÚJ ÉLETRAJZI I. 957–958. p. MAGYAR 

AGRÁRTÖRTÉNETI, 1. kötet 273–277. p. MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 40–41. p. MAGYAR 

ÉLETRAJZI I. 273. p. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_J%C3%B3zsef_(pomol%C3%B3gus)  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai_J%C3%B3zsef_(pomol%C3%B3gus)
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Sok jót kíván 

őszinte barátja 

Bereczki Máté 

 

Fordíts 

U.i.: Egyszer már meg írtam, hogy a mit nekem küld; küldje azt el 

bérmentetlen: de a mint látom megfeledkezett ebbéli kívánságomról. 

Engedje meg tehát, hogy a posta költséget posta bélyegekben ide 

mellékelve köszönettel vissza téríthessem önnek. 

Még egyszer sok jót 

a fönebbi 

 

Tekintetes 

Porzsolt Ádám tanító urnak 

u.p. Nyárád-Szereda 

Szent-Háromság 

(Erdély)” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. február 9. B-374. számú levél 

 

 „M. Kovácsháza, 1888. Febr. 9-én 

 

Kedves barátom! 

 

Idemellékelve küldöm Törs Kálmánnak334 f. hó 6-ról hozzám írt 

levelét mellékletével együtt és az ezen levélre irt válaszom eredeti 

                                            
334 Törs (Tircs) Kálmán (Rimabrézó,  Gömör és Kishont vm., ma Rimavské Brezovo, 

Szlovákia, 1843. április 5. – Budapest, 1892. augusztus 31.), író, újságíró, politikus. – A Petőfi 

Társaság alapító tagja (1876), a Hírlapírók Nyugdíjintézetének alelnöke. – Jogot végzett a 

pesti egyetemen és ügyvédi oklevelet szerzett, de ügyvédi gyakorlatot nem folytatott. 1863–

1865-ben a Vasárnapi Újság és melléklapjai, a Politikai Újdonságok, a Képes Néplap, a 

Világkrónika, valamit az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képekben című kiadványok 

főmunkatársa. 1868–1876-ban A Hon című lap belső munkatársa, emellett Jókai Mór Az 

Üstökös című humorisztikus lapjának szerkesztője. 1876-tól az Egyetértés és a Pesti Hírlap 

belső munkatársa, valamint az Életképek című lap szerkesztője. 1878-tól függetlenségi és 48-

as párti programmal a szentesi választókerület országgyűlési képviselője, 1881-től az 

országgyűlés jegyzője. Az Egyetértésnél és a Pesti Hírlapnál politikai cikkíró volt. Versei, 

elbeszélései különböző lapokban (Balatonfüredi Napló, Magyar Sajtó, Figyelő, Hon, Arad és 

Vidéke, Igazmondó, Vasárnapi Újság stb.) jelentek meg. Vígjátékokat is fordított. – [ÚJ 

ÉLETRAJZI 6. kötet 887. p.] 
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fogalmazványát is. Tudom, örülsz annak te is, hogy mégis csak akadt az 

országgyűlésen is a ki szóba hozta a csufságot, a mi ellenemben 

terveztetett. Lesz-e annak a felszólalásnak sikere? bizonytalan: de legalább 

nem lehet panaszkodnunk, hogy szó nélkül ejtett el a nemzet egy oly 

embert, a ki még élt, neki, a hazának, a hazai gyümölcsészetnek élt s annak 

javán munkálkodott. 

Tegnap megint kegyetlen hideg volt itt! Attól tartok, hogy a szoba 

börtönében meg kell utoljára is penészednem! Nagyon kivánkoznám már 

künn is dolgozgatni isten szabad ege alatt. – Félek attól is, hogy sokáig tart 

ez a nagy hideg, ez a nagy hó és aztán majd egyszerre és hirtelen 

tavaszodik ki, és nekem majd akkor kell ojtóvesszőt szednem; a mikor már 

expediálnom kellene; a mikor megrendelőim már ojtogatni szeretnének. 

Nem is merek több megrendelést elfogadni, mint a mennyit már 

elfogadtam. Hejh pedig sokan csak most ébrednek föl, hogy eszökbe jusson 

a megrendelés!! 

Isten áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. február 9. D-383. számú levél 

 

„Mező-Tur, 1888. Febr. 9. 

 

Kedves Barátom! 

 

 

F. hó 6án P. A. Barátunkhoz czímzett – helyzetedet, 

gondolkozásodat, a Gyulafy almáróli véleményedet – kifejező leveledet 

lemásolva ezen levelemmel és a Sziklay Ede urhoz czímzettel egy ideűleg 

szándékozom postára tenni. 

A mult estve Bodolay László335 kedves vőm házánál tölténk el egy 

bóldog családi estét. Ő mondá hogy tegnap Turon 16 Reamur336 foku hideg 

vólt, nem csoda, hisz a hó térdig ér. 

                                            
335 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, 
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Félek, hogy a Porzsolt Ádám Barátunknak küldött levél 

bélyegekkel meg sérted annak erőss önérzetét. Ő szegény, de áldozatkész, 

őszinte, talpig ember. 

Az éjjel meg lágyult a hideg, egy kis hó esett, most pedig el van 

borulva, alkalmasint több hó esés lesz. Mi lessz a lapály földekből? 

Isten vélled 

szerető barátod 

Dörgő Dániel m.k.” 

 

[Dörgő Dániel egy félbehajtott 253 x 202 mm nagyságú fehér lapra 

írta egyoldalas levelét. A levélpapír 4. oldalán található Bereczki Máté 

ceruzával írt megjegyzése: „Dörgő 9/II. 1888. Válasz 22/II. 1888.” A levél 

nagyon gyűrött állapotban van. 

Ez a levél Dörgő Dániel levélgyűjteményének utolsó darabja, amit 

megtaláltunk. A levelezés feltehetőleg tovább folytatódott, hiszen Bereczki 

Máté jelezte e levélen, hogy a választ 1888. február 22-én küldte el Dörgő 

Dánielhez. De több levél nem volt Dörgő Dánieltől a gyűjteményben.] 

 

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

 

*** 

                                                                                                               
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. 
336 Réaumur egy olyan hőmérséklet skála, ahol a víz fagyási és forrpontja 0 és 80 °Ré értéken 

van. Franciaországban és Németországban volt elterjedt. 
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1888. február 6. A-101. számú irat 

 

Törs Kálmán levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat 

 

„Budapest, 1888. Febr. 6-án 

 

Kedves Uram bátyám! 

 

Bocsásson meg kérem, hogy előleges tudatás s meg nyert bele 

egyezése nélkül fölszólaltam a m. kovácsházi telepnek jövendő biztosítása 

érdekében. E tárgyban elmondott beszédemet s a ministert helyettesítő 

államtitkárnak erre adott válaszát gyorsírói följegyzésben bátor vagyok ide 

mellékelni. 

Most, miután az ülés folyik s én mint jegyző el vagyok foglalva, 

többet nem írhatok, hanem kedves Bátyámnak minden jókat kívánva s 

magamat szeretetébe ajánlva maradok 

őszintén szerető öccse 

Törs Kálmán 

Tekintetes 

Bereczki Máté úrnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. február 6. A-102. számú irat 

 

Részlet az országgyűlési naplóból 

Másolat337 

 

„Balog Géza jegyző: Törs Kálmán! 

Törs Kálmán: Tisztelt Ház! Nem szándékozom elkövetni azon 

ízléstelenséget, hogy a gyümölcsészetről, a mely felszóllalásom tárgya lesz, 

általánosságban beszéljek, és annak nemzet gazdasági fontosságát, 

különösen a szegényebb néposztály jólétére való fontosságát, a t. háznak 

vagy a t. kormánynak fejtegessem. Meg vagyok győződve, hogy azt ép oly 

                                            
337 A másolat Dörgő Dániel kézírásával maradt fenn. 
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jól tudják és az ügyet magát annyira szívükön viselik, mint a hogy én 

viselem és a mint én óhajtom hogy viseljék. 

Az[!] sem szándékom t. ház, hogy kedvencz eszméket propagáljak e 

házban, mert magam is igen meg tudom ítélni azt, hogy a mostani idő nem 

igen alkalmas arra, hogy kedvencz eszméket propagáljunk. 

Elfogadom a nehány nap előtt Tisza István338 t. képviselő ur által 

mondott azon jó tanácsot, hogy rendeljük alá az egésznek a részletet és ne 

álljunk elő oly követelésekkel a melyek dissonantiát339 hoznának be a 

takarékosság szép harmóniájába. Megvallom, még nehány évvel ezelőtt 

azon reményben bírtam magamat ringatni, hogy ha talán ezen igen fontos 

ág említésére a kórmánynak nagyobb áldozat készségére apellálunk,340 nem 

lesz szavunk kiáltó szó a pusztában. Most azonban többé sem arról nem 

beszélek, hogy itt külön összeg vétessék fel a budgetbe a gyümölcsészet 

fölkarolására, sem arról, a mit nehány év előtt említettem, hogy valamint a 

szöllő számára Kecskeméten van, ugyan azon mintára létesüljön a 

gyümölcsészet számára országos költségen egy telep. Én itt e részletes 

költségnél is a kérdésnek csak egy részletét akarom említeni. Kérni akarom 

a t. házat, illetőleg kórmány intézkedését oly tárgyban, mely általában 

semmiféle áldozattal a budget341 semmiféle meg terhelésével nem jár. Nem 

szükséges hozzá egyéb, mint egy kis elismerés és az, hogy a kórmány jó 

akarattal viseltessék az ügy iránt. 

A pénzügyi miniszterium által eladásra kijelölt állami jószágok 

között ott van Csanád megye pécskai uradalmához tartozó 

mezőkovácsházi állami birtok. Az ottani telkek egyikén ez előtt 28–30 évvel 

egy szegény ember, egy magántanító egy gyümölcsészeti telepet kezdett 

létesíteni. Létesítette idegen telepen, mind a mellett, hogy vólt annyi jogi 

képzettsége, hogy tudta: qui in alieno aedificat, non sibi aedificat.342 Saját 

költségén létesített oly faiskolát, oly minta telepet, mely most már nem csak 

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

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

ojtóvesszőit a telepről, Bereczki Mátétól rendelte meg. (Úgy van! Úgy van!) 

 T. ház! e férfiu nagyon szerény anyagi helyzetében életét egy ügynek 

szentelve, irodalmilag is úttörője lett a gyümölcsészetnek Magyarországon. 

Négy vastag nagy könyvre megy azon gyümölcs fajok leírása, melyeket 

                                            
338 Tisza István,  1897-től gróf, borosjenői és szegedi (Pest,  1861. április 22. – Bp., 1918. 

október 31.) politikus, miniszterelnök, huszár ezredes, az MTA tagja.  
339 Disszonencia (latin) = (zene) rossz hangzás, össze nem illő hangok együttese, (átvitt 

értelemben) egyenetlenség, zavar, nézeteltérés, nézetkülönbség.  
340 Apellál (latin, jog) = hivatkozik, folyamodik, fellebbez, kéréssel, panasszal fordul 

(valakihez). 
341 Büdzsé (budget) (francia, angol) = állami költségvetés, annak évi összege.  
342 Aki amit máséban épít fel, nem magának építi.  
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saját tapasztalataival kipróbált és magyar viszonyok szerint ítélt meg. 

Különösen az Alföld köszönhet neki sokat, miután nagy fáradsággal, nagy 

szorgalommal, és oly áldozat készséggel, melyet csak elolthatatlan 

szenvedély képes megmagyarázni, ki tudta válogatni azon fajokat, melyek 

a gyümölcsészetnek különben nem igen kedvező alföldi talajhoz illenek. 

(Ugy van! – bal felől) 

T. ház! Ez a mezőkovácsházi telep működésének azon ága, melyet itt 

méltányolnunk kellene, mert irodalmi munkásságát nem itt kell 

méltányolni. Ha ily kezdeményező munka oly nemzet nyelvén jelenik meg, 

hol a tudományos testületeknél nem von le a munka érdeméből az, hogy a 

tudományos czél mellett gyakorlati czélnak is szolgál, akkor e munka 

elismerésre talált volna mindenütt. Bereczki Mátét mindenütt ismerik a 

külföldön ugy a mint saját hazájában nem ismerik. Ott egy Lucassal,343 

Oberdieckel344 egy sorban emlegetik. De mint minden próféta, ő is kevésbé 

                                            
343 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 (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. kiad.); 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.). Irodalom: PALLAS 11. kötet, Bp., 1895. 

703. p.; SZABÓ 1995-a. 241. p.  
344 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 ugyanebben az 

évben bardowicki lelkész. Már itt foglalkozott kertészettel, sőt gyümölcsnemesítéssel, de 
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ismeretes saját hazájában. Érdemeinek irodalmi részét itt e helyen különben 

sem lehetne kellőleg méltányolni. De ide tartozik működésének azon része, 

mely ezen telep létesítésével áll kapcsolatban. 

Ha ezen telep most eladásra kerül, bizony nem tudhatjuk, vajjon nem 

olyan értelmetlen embernek kezébe fog-e jutni, a ki nem tudva megérteni s 

méltányolni egy egész életnek ebbe a telepbe beruházott fáradságát, 

szakértelmét, szorgalmát, veszi úgy, mint más földet, mint fát, s az egész 

telep, a mely most országos kincs (Igaz! Ugy van! – szélső bal felől) tűzre 

kerül. Ezt t. ház! azt gondolom, tűrnünk nem volna szabad. Ha egy 

eladásra került állami birtokon véletlenül felfedeznénk egy arany bányát, 

vagy valami ásványvíz forrást, nagy appreciatio345 tárgyát képezné ez, s én 

azt gondolom, hogy ezzel a fateleppel is kivételt kell tenni s az ország 

részére meg kell menteni. (Helyeslés szélső bal felől. Halljuk! Halljuk!) A 

moralitási szempontot is figyelemben tartandónak vélném s ez az, hogy 

egy emberi életnek, szorgalomnak, munkásságnak gyümölcse arra az 

emberre se vesszen el, s ne következhessék be azon eset, hogy egyszer 

eladva azon birtokot azt mondják azon érdemes férfiunak, ki ezen 

eszméinek élt, és a ki ezt igazán sikerrel szolgálta ugy, hogy a magyar 

gyümölcsészek vezérüknek tekintették, ne mondják azt: hogy »Fel is ut, alá 

is út, most öreg napjaidban mehetsz!« Ezen ethikai szempont is jelent 

valamit: a fő azonban azt a fa iskolát, azt a kísérleti telepet ott az ország 

számára meg menteni. Én nekem nem az a czélom, t. ház, hogy én ajánljak 

itt valami országos gazdasági vagy kertészeti iskola felállítását azon a 

helyen, – ámbár nagyon óhajtanám, egy időben ajánlottam is, – de ajánlom, 

hogy a kórmány terjessze ki gondját az ország azon igen értékes 

tulajdonára és gondoskodjék arról, hogy az értelmetlen kezelésbe ne jusson. 

(Helyeslés szélső bal felől.) Óhajtanám t. ház, hogy e végből a földművelési 

minisztérium, mely épen az ország ezen érdekeinek meg őrzésére van 

                                                                                                               
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); Deutschland 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  

http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb 
345 Appreciál (latin) = értékel, felbecsül, méltányol.  

http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb
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hivatva, érintkezésbe tegye magát az államjavak eladásával megbízott 

pénzügyi minisztériummal s ezen telep meg mentésére a kellő provisiót346 

eltalálja (Élénk helyeslés szélső bal felől.). 

Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve, ha tehát szólni senki sem 

kíván, a vitát lezárom. 

Matlekovics Sándor347 állam titkár: Engedelmet kérek, hogy 

mindenek előtt Törs Kálmán képviselő úr figyelmeztetésére válaszoljak 

néhány szót. (Halljuk!) A mezőkovácsházi telep jövője tekintetében a 

földmívelési minisztérium minden esetre érintkezni fog a 

pénzügyministériummal, (Általános helyeslés.) de miután egy ilyen telepnek 

fenntartása, mint méltóztatnak tudni, befektetéseket igényel 

(Ellentmondások szélső bal felől.), – ha mást nem egy házat, lakot kell építeni, 

szóval bérelt birtoknak tulajdonba átvétele és kezelése minden esetre 

igényel bizonyos befektetéseket, ennek következtében e pillanatban nem 

ígérhetek mást, mint hogy a kezdeményezési lépések meg fognak tétetni 

(Helyeslés.) és ha lehetséges, a telep fentartására nézve az intézkedések meg 

fognak tétetni. (Élénk helyeslés.). 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz. és 

Képviselőházi Napló. 1887–90. III. kötet. 57. ülés 1888. február 6.) 

 

*** 

1888. február 8. A-103. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Törs Kálmánnak 

„Válasz Törs Kálmánnak f. hó 6-ról hozzám írt levelére.348 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 8-án 

 

Kedves öcsém! 

 

Hálás köszönettel veszem, hogy felszólalásával megmentette nemzetemet az 

utókor előtt attól a szégyentől, mely őt érte volna, ha kortársaim közt senkisem 

akadt volna a ki a haza színe előtt ország-világ hallatára az én ügyem, tehát hazai 

                                            
346 Provízio (provisio) (latin, német) = közvetítői díj, jutalék; előrelátás, gondoskodás.  
347 Matlekovits Sándor (Pest,  1842. október 12. – Bp., 1925. november 30.) közgazdász. Az 

MTA tagja. 1880–1889. között államtitkár a Földművelés–, Ipar- és Kereskedelemügyi 

Minisztériumban. 
348 A levél „eredeti fogalmazványa” került megőrzésre és beköttetésre. (Lásd 1888. február 9. 

B-374. számú levél). Feltehető, hogy a levél tisztázása során más változatot küldött el 

Bereczki.  
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gyümölcsészetünk ügye érdekében méltónak tartotta volna fölszólalni akkor, a 

midőn kertem megsemmisülése és így az én leszorítatásom a hazafias tevékenység 

teréről forgott kérdésben.  

Köszönöm, hogy fölszólalt,” kedves öcsém, „bárha meg vagyok róla 

győződve, hogy fölszólalásának mi sikere sem lesz.” – 

Lett volna talán sikere akkor; ha többet nem, hanem csak annyit 

kívánt volna, mint a mennyit én kívánhatnék: de, amint a ministert 

helyettesítő államtitkár beszédéből kiveszem, mégis többet kívánt ön, mint 

a mennyit én nem kívánhatok. 

„Az, a mit én kívánnék, nem kerülne nemzetemnek egy árva krajczárjába 

sem; mert én csak azt kívánnám, hogy tegyen kormány avval a birtokrészlettel, 

melyen kertem fekszik kivételt és ne bocsássa azt áruba még vagy öt-hat esztendeig, 

a meddig t. i. isten, remélhetőleg, még kedvezni fog az én életemnek és megengedi, 

hogy hazám javára megkezdett munkámat tovább folytathatom. Adjon el a 

kórmány, ha már okvetlenül el kell adnia, más kincstári birtokrészletet, s hagyja 

meg azt, a melynek jelenlegi eladásával kárt okozna hazámnak, hazai 

gyümölcsészetünknek; kárt okozna a hazának; mert kincsektől fosztaná meg, melyek 

csak addig maradhatnak kincsek, a míg az én kezeim közt vannak” kárt okozna 

bizonyára, mert e részlet eladása bennem egy önzetlen hasznos munkásától 

fosztaná meg imádott hazámat.  

Ne kívánják még vagy 5–6 évig, hogy életem alkonyatán megváljak 

attól a családtól is, a melynek én, – mert hazafiui tevékenységemben oly 

sok jósággal támogatott mindig, – örök hálával tartozom. Hagyjanak meg 

itt bennünket háborítlanul még nehány évig együtt.  

„Ennyiből áll, a mit én kívánnék. Nem kerülne e kívánat teljesítése a 

hazának semmibe. Mért ne tehetné meg egy, a nemzet javát szívén viselő kormány. 

És, ha ezt sem volna hajlandó megtenni; – fájna az nekem szörnyű módon, – fájna, 

de nem magamért, hanem azért a hazáért, a melyet életem folyamán mindig jobban 

szerettem mint magamat.  

Még egyszer megköszönve kedves öcsémnek hazai gyümölcsészetünk 

érdekében tett felszólalását Istentől minden jót kíván önnek és kedves családjának 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 349 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

 

                                            
349 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 204. p. 
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1888. február 22. B-375. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 22-én 

 

Kedves barátom! 

 

 

Kívánatod szerint elküldöttem Porzsolt Ádámnak a Törs Kálmán 

országgyűlési beszédét. Hiszem, hogy ő is örülni fog annak. 

Értesítettem őt még egy másféle örömről is, mely engemet ért a 

napokban, s a melyről még te sem hallottál semmit.  

Állt pedig ez az örömem egy bizonyságtételből, melyet számomra, a 

külföld részéről a „Pomologische Monatshefte”350 legujabb számában 

állított ki. Közli t. i. munkám IV-dik kötetének megjelenését s elmondja 

ennek tartalmát: aztán a rövid közleményt így rekeszti be:  

»Büszke lehet Magyarország, hogy egy ember nagy szorgalma és 

kitartása által olyan munkához jutott, mely érdemes arra, hogy Német-, 

Franczia- és Angolország gyümölcsismertető, legjelesebb munkái mellé 

soroltassék.« 

Nos hát mit jelentsen ez egyebet, mint azt, hogy a mire törekedtem: 

»letörölni hazámról a külföld előtt, a mennyire tőlem telhetik a 

gyümölcsészetben való hátramaradottság szégyen foltját«, azt el is értem 

már!?! 

A hazafias tevékenységnek ilyen morális jutalma nem örvendetes-e 

aztán mindnyájunkra nézve, a kiket a szenvedély és a hazaszeretet egy 

zászló alá hozott össze!! 

Figyelmeztettem Törs Kálmánt is a közleményre; mert benne ő is 

bizonyságot talál arról, hogy szavai, melyeket az országgyűlésen felőlem 

hangoztatott, igazak voltak s nem légből kapottak. – 

F. hó 9. 12. 13. és 20-ról szóló leveleid megkaptam. Ugy hiszem, nem 

is írtál többet.  

                                            
350 POMOLOGISCHE MONATSHEFTE: 1./ A gyümölcstermelés és szőlőművelés képes havi 

folyóirata 1865–1874 között, a Német Gyümölcstermelők Egyesületének közlönye. 

Megjelenési helye: Ravensburg. 2./ A Német Gyümölcstermelők Egyesületének és a 

Reutlingeni Gyümölcsészeti Intézet hivatalos közlönye 1875 és 1905 között. A Stuttgartban 

kiadott nagytekintélyű német gyümölcsészeti folyóirat 1882. évi 2. számában jelent meg 

ötoldalnyi terjedelmű fényképes ismertetés készült Bereczki Mátéról. A folyóirat 

szerkesztője Oberdieck, J. G. C.  (1794–1880) német lelkész és jelentős gyümölcsnemesítő 

volt.  
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Sok jót kíván mindnyájatoknak.  

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. február 27. B-376. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 27-én 

 

Kedves barátom!  

 

F. hó 21. 23. és 25-ről szóló leveleid vannak íróasztalomon. Két előbbi 

leveledben elragadtatással beszélsz az angol missionariusról. Szinte 

kiváncsivá tettél hallani azt az éneket, a mi neked olyan rendkívüli módon 

megtetszett! Nem jó volna neked azok között az érzelgős emberek közt 

élned: mert szived nagyon jó; elméd megzavarnák és akkor könnyen vallási 

örjöngés is kerülgethetne. 

Nekem is mélyen érző szivem van: de nem vagyok érzelgő. Veszem 

az életet ugy amint van. Tudom, hogy több benne a rosz, mint a jó; de azt is 

tudom, hogy az ember tökéletlen teremtménye az istennek, a ki, – már t. i. 

az ember – gyakran csak azért vétkezik; mert nem tudja, hogy vétek az, a 

mit tesz. Bocsássunk meg az ellenünk vétőknek! Erre tanítja az embert 

maga az isten fia is. Ha e szerint cselekszünk; nem fogjuk egészen pokolnak 

találni az életet. – Sokan vannak a gonoszak; kevesen a jók: de ha a jók 

mind összetartanának; aligha birna erőt venni rajtok a gonoszak hada. 

Sajnos! hogy a jók nem tartanak össze; nem bíznak egymásban; széthúznak.  

Lásd, a függetlenségi párt351 tűzzel-vassal törekszik irtani az 

antisemitákat. Azt hiszi, hogy ezek csak roszat akarnak: pedig hát 

mennyire nincs igaza!! mutatja eléggé az aradi Neuman história is.  

Keresztkötésben megküldöm neked az Arad és Vidéke lapnak 4. 

számát, a honnan bőven olvashatsz erről a historiáról. Ez a lap zsidó 

                                            
351 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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dédelgető lap. A mi benne erről a Neuman historiáról352 irva van, szóról 

szóra bele illenék a Függetlenség”353 „zsidó világ” czímű rovatába. Hanem 

azért az aradi függetlenségi párt, kinek az Arad és Vidéke a közlönye, 

irtózik az ellenséget ellenségnek nevezni. Gondosan kerüli megnevezni az 

ellenséget; fél a „zsidó” szót még kimondani is.  

Jót akar a függetlenségi párt is; jót akar az antisemita párt is. Ez a két 

párt képviseli ma a magyar nemzetet. A nemzet ellenségeit látja az egyik is, 

másik is: köztük csak az a különbség, hogy az egyik megmeri nevezni az 

ellenség nevét, míg a másik – irtózik száján kiejteni. Itt a széthúzás! pedig 

ha czélt akarnak érni: össze kellene tartani!!354 

Lássák már most: hogyan boldogulnak! 

Ide mellékelek visszavárás mellett egy levelet (és még más kettőt is, a 

melyek ezt megelőzték).355 Egyik, régibb, jó barátom írta. Fölteszem róla, 

hogy engem nem akar ámítani, hanem szóról szóra igaz minden szava. E 

levélből láthatod, hogy Petrovayt356 el kell ejtenem. Nem méltó arra, hogy 

helyet foglaljon az én puritán szívemben. Sajnálom, hogy hazám fiai előtt 

szót emeltem mellette! Cynikus ember ő. Saját kezével kergeti magát a 

csufos bukás örvényébe.  

Hadd hulljon, a mi férges! Bizony mondom, nem érdemes a jók 

szánalmára! 

                                            
352 Az Arad és Vidéke lap e számát nem tudtuk megszerezni. Az aradi Neuman szeszgyár és 

gőzmalom „műszaki felszereltsége a legmagasabb szinten állt. A világítást a gyár egész 

területén és a hizlaldákban egy gőzmeghajtású áramfejlesztő biztosította. 1884-ben Ferenc 

József császár látogatást tett a gyárban, mely alkalommal a Neuman család megkapta a 

bárói címet. A szeszgyár melletti malomban őrölt kiváló minőségű liszt nagyon keresett volt 

Angliában, Németországban, Olaszországban és Franciaországban. 1922-ben felvette a 

Neuman Testvérek, Gőzmalom, Szesz- és Élesztőgyár Ipari Rt. nevet, 1939-ben Erdélyi 

Mezőgazdasági Ipari Rt.-vé alakult.” PATAKY L. ZS. 2010.  
353 FÜGGETLENSÉG = Politikai, közgazdasági és társadalmi napilap.  Egy ideig a 

Függetlenségi Párt közlönye volt. Szerkesztette és kiadta Verhovay Gyula Budapesten 1879. 

december 14-től 1887. október 30-ig. Ekkor a lap megszűnt. Mutatványszám (1879. dec. 14.) 

– mutatványszám (1879. dec. 26.); 1. évf. 1. sz. (1880) – 8. évf. 296. (1887. okt. 30.). Folytatása: 

Független Újság 1891; Melléklete: Függetlenség 1885. 
354 A szövegben utólag, ceruzával aláhúzott részek itt is aláhúzva szerepelnek. 
355 A zárójelben szereplő mondatrész a levél bal oldali margójára merőlegesen van ceruzával 

írva. 
356 Petrovay (Petrovics) György (Tiszabő, 1845. január 30. – 1916), élete utolsó szakaszában 

Máramaros vármegye főlevéltárnoka volt. Bécsi és szarvasi tanulmányok után elkezdte a 

jogot, de abbahagyta és Nagykörűben (Jász-Nagykun-Szolnok vm., Jászapáti járás) 

megörökölve apjától a birtokot, gazdálkodni kezdett. Itt máig, mint a gyümölcstermesztés 

úttörőjére emlékeznek rá, akinek fáradhatatlan tevékenysége, tudományos szintű 

kísérletezései fellendítették a nagykörűi paraszti gazdaságokat. Szakcikkeivel és 

ismeretterjesztő előadásaival Petrovay szinte az egész vidék gyümölcsfa telepítését 

előmozdította, s némi túlzással kortársai „Nagykörű Széchenyijének” nevezték. Irodalom: 

CSEH G.  http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf 

http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf
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Az én istenem áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből 

kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

1888. március 20. B-377. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Mart. 20. 

 

Kedves barátom! 

 

Se éjjelem, se nappalom nem lehet most nyugodt. Hirtelen köszöntött 

rám a tavasz. A temérdek vesszőt megfeszített igyekezettel 

összeböngésztem már. Megkezdettem a tálalást. Várom a Bordeauxi 

herczegnőt, Mas császárja szilvát; mert ezekről tőlem sehogy sem jut 

senkinek; míg a többiekről, már t. i. a megrendeltekről, szerecsére jut 

mindenkinek. Az Ecully szépének minden vesszeje megfagyott nálam, 

pedig sokan kérték! Idősebb fáimon, még a körtéken is, elég épeknek 

találtam a vesszőket. 

Három leveled hever előttem az asztalon. Később felelek rájok: most 

nem lehet.  

Az én istenem áldjon meg mindannyiótokat, mindenféle jóval! 

szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. március 30. D–384. irat 

 

A Kolozs-Monostori gaz. tanintézet kertjéből 1887. Oct. 2-án kapott 

gyümölcsök faiskolai száma, neve, érés ideje és bírálata. 2 = másod 

rangu, 1 = első, 1’ = kitünő, 1’’ = kitünő csemege. Szélrajzaik a „Guide 
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Pratique” franczia könyvemben többnyire le vannak véve, Alakjok, 

nagyságok kitüntetve. 

Mező-Tur, 1888. Márt. 30.      Dörgő Dániel 

 

Faiskolai 

száma 
Gyümölcs neve Érés ideje Bírálata Becse 

Hó Nap 

„ névtelen=Ananászrenet  Oct. 27. savanyú 1’ 

38 Arany Pármén  Nov. 20. jó 1’ 

43 Angol Koroda renet Nov. 10. fonnyad 1’’ 

44 Alantalma  Oct.  5. rodhad 1’ 

155 Boisbunnel kalvilja  Nov.  4. fölséges kell 1’’ 

– Berni Graichi (Grauech 

Aigre)   

Dec.  12. Daruhoz húz 1 

70 Bradik nonpareilje  Márt. 30. dinnye illatu 

tartós, kell 

1’’ 

134 Bíborpiros agátalma  Dec. 12. valódisága 

kétes 

1 

92 Casseli nagy renet  Nov. 18. egésséges 1’ 

83 Colun renetje (Coulon r.)   Dec. 12. szép 1’ 

84 Cludius féle masánszki  Márt. 23. tartós, kell 1 

15 Cornvalisi szegfü alma  Dec. 1. illatos, kell 1’ 

114 Fehér téli tafota  Dec. 9. fehérhusu 1 

89 Gay renetje Oct. 20. nem jó, nagy 2 

28 Golden noble (nemes 

aranyalma) 

Nov. 20. középszerü 1 

57 Harbert renetje Oct. 5. színes képe 1 

124 Hébel almája Nov. 10. termékeny 1’ 

68 Köstlichster Nov. 16. nem fonnyad,  

Illatos, kell 

1’ 

63 Kalvill alakú renet Nov. 2. fonnyad 1 

– Kis törpe  Oct. 18. Ollyan a 

külseje, mint 

a Parmen 

1 

100 Kewi arany alma  Nov. 8. jó, de kicsi 1 

61 Loán pármen Nov. 10. leves 1 

130 Lullichi rambur (Lüttichi 

rambur)  

Nov. 16. nem valódi 1 

– Multhaupt karmin renetje Oct. 25. szép 1 

– Millet csörgő alma Nov. 20. nagy 1’ 

40 Morgenduft alma 

(Brouillard) 

Oct. 24. szép belül 

piros 

1’ 

37 Muskotály renet Nov. 10. felséges, kell 1” 
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– Müller Emilia Oct. 24. bibrcsókos 

kell 

1’ 

59 Német arany peppin Nov. 18. nem fonnyad, 

kell 

1’ 

108 Nikitai csíkos (nem csíkos)  Márt. 23. tartós, kell 1’ 

65 Orleansi renet Oct. 27. fonnyad 1 

58 Oberdick galambkája Nov. 21. középszerü 1 

93 Oelkafeni peppin Nov. 18. középszerü 1 

34 Piros téli galambka Nov. 1. fonnyad 1’ 

69 Parker peppin Nov. 13. kissé 

fonnyad, kell 

1’ 

138 Piros pettyes alma (csillagos 

piros renet)  

Nov. 1. szép 1 

– Sándor czár Oct. 19. nagy valódi 2 

0 Schönbrunni renet  Oct. 25. kitünő, kell 1” 

– Téli kormos Nov. 10. kissé 

fonnyad, kell 

1” 

123 Téli Met alma Nov. 13. fonnyad 1’ 

– Zolker alma Nov. 20. sárgapiros 1 

87 Zsófia királyné (maderare)357  Dec. 9. illatos, kell 1 

139 Zöld herczeg (Török 

Bálinthoz hajaz)  

Márt. 30. tartós, kell 1 

78 Zöld renet  Oct. 26. fonnyad 1’ 

– Vagner (Wagener?)  Nov. 9. – 1 

120 valódi téli csíkos alma  

(szászpap alma) 

Nov. 21. – 1 

Körte 

– Őszi pergament (császár)  Nov. 10. valódi 1’ 

52 Baronne de Mello (Mello 

báróné)  

Nov. 10. füszeres 1” 

 

Jegyzet: A fenti gyümölcsöket meg bíráltam azért, hogy a kik Erdélyből 

hozatnak gyümölcsöt, az ajánlottakból hozassanak, hogy így nem annyira a 

szépet, de rosszat, mint inkább a jókat és tartósakat élvezzék. 

 

Mező-Tur, 1888. Márt. 30.  

Dörgő Dániel 

 

 

                                            
357 Maderare = Reinette von Madeira 
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1888. március 29. B-378. számú levél 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Mart. 29-én 

 

Kedves barátom! 

 

Ne csudálkozzál, hogy most nem irok hozzád. Febr. 29. Mart. 8. 15. 

17. és 22-ről irt leveleid hevernek iróasztalomon. Ezek közül egyre, a Dani 

öcsém önkényteskedésére vonatkozólag később bővebben fogok válaszolni. 

Most teljes lehetetlen az. – Fáradt vagyok most testben és lélekben; mert 

korán kelek, későn fekszem le. Folyton folyvást dolgozom eszeveszett 

igyekezettel. Félek, hogy a megszedett ojtóvesszők kihajtanak ládáimban 

előbb, hogysem azokat az illetőknek elexpediálhattam volna. A cseresznye 

félék közül már is több faj vesszején látok kihajtott vagy legalább erősen 

duzzadó szemeket.  

Ne aggasszon téged az ojtóvessző nem szedhetés. Minden tőled kért 

fajról kaptam, később, fáimon annyi vesszőt, a mennyi épen kellett 

megrendelőimnek: csak a Bordeauxi herczegnőről nem jutott nehánynak. 

Nos hát kapnak tőlem helyette ez úttal más fajt ingyen. Jövőre a kívánt 

fajról is majd kaphatnak aztán.  

Az én istenem áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből 

kivánja barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. április 3. B-379. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. April 3-án 

 

Kedves barátom! 

 

Eszeveszett igyekezettel dolgoztam. Éppen ma végeztem be az 

expediálást mindazok számára, a kik pénzért rendeltek volt nálam 

ojtóvesszőt. Eszeveszettnek mondám igyekezetemet; mert valóban annyira 

bele kábultam már, hogy egy nyomon gondolkozni sem bírtam. Lásd! Most 

is, April harmadikán Martiusba képzeltem magamat; mert dátumnak azt 

szalasztotta ki tollam jelen levelemre is. Elég az hozzá, hogy leróttam 

becsületbeli tartozásom idejében mindenkinek. Hála legyen ezért a 
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Mindenhatónak, a ki e dolog végzésére erőt adott a 64-dik évét taposó 

öregnek! 

Pihenőül elő vettem a lapokat, a melyekbe a nagy és sürgős munka 

közepette bepillantani sem érkeztem és íme! milyen jól esett lelkemnek, 

midőn az Erd. Gazda ide mellékelt számából látom, hogy nemzetem, kinek 

javára dolgozom, nem feledkezik meg rólam, hanem szót emel mellettem 

ország-világ füle hallatára.  

Elküldöm a lapot neked is, hogy olvasd. Tudom, hogy te is csak úgy 

örülsz annak, a mint én megörültem, a mint olvastam. – 

Most még csak egy-két embernek kell egy-egy kis csomagot 

expediálnom, a kiknek egy némely fajról csak ugy igértem egy-két vesszőt, 

ha lesz arra is érkezésem, szóval, ha másokat már mind kielégítettem: 

hanem ez a munka már se nem sürgetős, se nem becsületbe vágó munka. 

Látom, hogy teljesíteni van érkezésem még ezt is: tehát teljesítem is 

lelkiismeretesen. 

Az én istenem áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből 

kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. április 13. B-380. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. April 13-án 

 

Kedves barátom! 

 

Lehangolt vagyok ismét. Vész-hirt hallok mindenfelől, pedig nekem a 

lehangoltsághoz elég volna már az a veszteség is, melyet kertemben 

szenvedtem. Igen; kezdetben a fakadó rügyek vonták el figyelmemet 

károm fölismerésétől. Azt hittem, hogy most is, mint más tavasszal, semmi 

lényeges kár nincs fáimban: hanem aztán a mikor a száraz galyakat 

nyesegettem próbafáimról, akkor vettem észre, hogy körte fajfáimnak 

kérge egészen meg van feketülve, bárha a rájok ojtott fajok teljes épségben 

maradtak is meg. Előre látom már, hogy ezeket a fajokat mind el fogom 

veszteni, mert megszakadt köztük és a gyökerek közt az összeköttetés. 

Most még lehetne róluk ojtanom: de nincs hová. Alig van 50 db beojtható 
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körte vadonczom. Lehet azonban, hogy nyár derekáig még életben 

maradnak a fajfákon levő fajok is. Bár ugy lenne! Akkor fás és vesszős 

szemzéssel még tán megmenthetem őket az életnek. Majd meglássuk! Őszi 

és kajszibarack fáim is elfagytak: de a többi gyümölcsnemből, ugy látszik, 

minden fa épségben maradt.  

Csúf, hideg éj. nyugati szél fú tegnap óta. Nem merek a szobából 

kimozdulni; mert különben is nagyon elgyengültnek érzem magamat, 

pedig hát nyakra-főre sietnem kellene az ojtással, mert a mint látom, a 

ládákban még a télen szedett ojtóvesszőkön is duzzadni kezdenek már a 

szemek. 

Miután pedig a szobában kell kuttorognom, hogy mégis tegyek 

valami hasznosat; irok neked ez uttal a huszárönkéntességről. Elmondom, 

ugy, a mint Sármezey Tóni358 öcsémtől hallottam. Én, magam annyit sem 

tudok hozzá toldani, mint a tyúk az ábécéhez.  

Tóni öcsém a kötelező egy évi önkénytességet a tizennegyedik (XIV-

dik) huszárezrednél szolgálta le Arad mellett, Szent-Miklóson, a hol a 

huszároknak egy nagy kaszárnyája van; ajánlja, hogy fiad is ott igyekezzék 

                                            
358 Sármezey (eredetileg Vertán) (I.) Antal,  szombatsági (Váradolaszi [Érolaszi], Bihar vm., 

ma Olosig, Románia, 1822. – Kürtös, Arad vm. ma Curtici, Románia, 1897.) kincstári 

földbérlő, földbirtokos. Felesége: Rétháti Kövér Anna (Maroskisfalud, Maros vm. 1832. – 

Arad, 1893.) Házasságkötés: 1848, Mezőkovácsháza. Gyermekeik: 1./ Júlia Olga 

(Mezőkovácsháza, 1853. – Mezőkovácsháza 1855.), 2./ Manó (Arad, 1854. – Kürtös, 1901), 

földbirtokos, 3./ Ákos Antal (Mezőkovácsháza, 1855. – Arad, 1909.) szolgabíró, 4./ Béla 

István (Mezőkovácsháza, 1857. – Mezőkovácsháza, 1868.), 5./ Endre Elemér  

(Mezőkovácsháza, 1859. április 21. – Békéscsaba, 199. augusztus 15.) vasútépítő mérnök, 6./ 

Antal (II.) Zsigmond Aladár (Mezőkovácsháza, 1860. szeptember 13. – Kunágota-Puszta, 

1927. december 5.) földbérlő, földbirtokos, 7./ Árpád Gusztáv Imre (Mezőkovácsháza, 1863. 

– Nouva Columbia, Paraguay, 1923.), 8./ Margit Jolán  (Mezőkovácsháza, 1865. – Budapest, 

1954.). Férje: Nágel Vilmos (Sárafalva, Torontál vm., 1866. – Arad, 1933), kincstári bérlő, 

földbirtokos, 9./ Ágnes Judit  (Mezőkovácsháza, 1866. – Arad, 1933.) Férje: Szathmáry Király 

János. 10./ Jolán Etel (Mezőkovácsháza, 1868. – Budapest, 1936). Férje Hász Kálmán (? – 

1913.). 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 a principálisa jóvoltából. 

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 (Tóni)  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–SÜMEGHY 219–220. p.; és VIRÁG ZS. 2009. 346–347. p.  
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leszolgálni az önkéntességet. Mindenféle költséget bele számítva, neki 

körülbelül 1900 frt-jába került ez a mulatság. Ebből a pénzből legelőbb is ki 

kellett adnia önkéntesi ruhára, csizmára, és még egy kardra is 300 frt-ot; 

aztán, minthogy lovat, szerszámot, nyerget, fegyvert az állam ad az 

önkénteseknek is, azért az államnak 240 frt-ot előzetesen le kellett fizetnie 

neki is, mint minden önkéntesnek. Az ezen kiadások után még fönnmaradt 

pénze aztán elég volt neki szállásra, kosztra, és a lovát, csizmáját és ruháját 

puczoló legénynek is, melyet az államtól kap, havonkint 2 frt-ért. 

Ebédre, vacsorára abonnálva359 volt abba a Cantinba, a hová a tisztek 

is abonnálva vannak. Együtt evett a tisztekkel; szerényen viselte magát s e 

miatt a tisztek mind szerették. Különben is azon ezred tisztei mind igen 

barátságos emberek; de a henczegő frátereket, zsidó önkényteseket, a hol 

lehet szeretik megszekírozni és ezt jól is teszik.  

Tóni öcsém abból a fönt említett 1900 Frt-ból koszt, szállás, puczolási 

szolgálaton kívül meg saját magának is tartott külön egy lovat sőt néha 

kettőt is, és mégis jól kijött pénzével; mert hát a tisztek, nem olyan 

emberek, a kik szívesen vennék, ha az önkéntes rájuk költene vagy őket 

traktálná. Az altisztek ugyan számot tartanak arra, hogy az önkéntes 

egygyel mással kedveskedjék nekik és, ha szerét tehetik be is rántják a 

tapasztalatlan önkéntest: de, ha velök nem barátkozik az önkéntes, hanem 

minden bajában a tiszttől kér tanácsot; bizonyos lehet benne, hogy meg lesz 

mentve az altisztek zsarolásától s bosszantásaiktól.  

Az önkéntesnek csak három napig360 kell az altisztek felügyelete alatt, 

a lovát saját kezűleg puczolni vagyis addig, a míg jól beletanulhat ebbe a 

katonás dologba: aztán legényt kap, ki helyette végzi el ezen alantas 

munkát.  

Mikép Tóni öcsém mondja: őt az altiszt a negyedik napon is 

kirendelte lovat puczolni: hanem az nem ment, hanem megkérte az 

altisztet, hogy vigye rapportra361 s így aztán vége lett az altiszt hatalmának 

rajta.  

Elejénte mindig otthonn (!) a cantinban ebédelt, vacsorált a tisztekkel: 

de vagy két hónap múlva már, vacsorára bebe rándult Aradra s ott a 

vendéglőben megint rendesen csak ahhoz az asztalhoz ült; a hol a 

huszártisztek letelepedtek volt. Ez is tetszett a tiszteknek, a kik bizonyára 

megbotránkoztak volna rajta, ha az önkéntest vagy a közlegények vagy az 

altisztek társaságában látták volna letelepülni.  

                                            
359 Abonál (francia, régies) = előfizet, (étkezésre, folyóiratra stb.); járat, megrendel (újságot 

stb.) 
360 Tévedés: hónapig a pontos időtartam.  
361 Raport (francia-német, katonai) = kihallgatás.  
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Tóni öcsém nem szereti a bort; ha ivott is, csak keveset ivott és 

mindig szerényen viselte magát. Így tegyen fiad is! akkor egy év múlva 

már huszárhadnagy urnak fogják őt czímezni a túriak. – 

Tóni öcsém a fönn említett 1900 frt-ból csak 600 frt-ot kapott 

előzetesen; a többit aztán apródonkint kapta apjától, t. i. minden hónap 

elején 100 frt-ot.  

Árpád öcsém,362 a Sármezey fiúk közt a legifjabbik, – a ki a 

honvédhuszárok közt önkényteskedett s a ki Aradon éppen a napokban 

váltott jegyet egy tisztviselő lányával, – már nem úgy viselkedett, mint 

Tóni, a bátyja. Ő szeretett henczegni, urat játszott, traktált s így neki az 

önkénteskedés 3000 frt-jánál is többe került. Valóban a Sármezey fiai közt 

egyedül is ő az, a ki meggondolatlanul szereti kidobálni a pénzt. – 

Nálunk a Szárazér megáradt ugyan: de kárt nem tett; mert csakhamar 

leapadt: hanem a mit felétek a Tisza vize művel; az már fölér avval, a mit 

Tisza, a miniszter művel, a ki alatt hazánk maholnap koldus botra jut. Ugy 

kell a magyarnak! miért várja be, hogy a bőrét nyuzzák?! Majd, ha erre 

kerül a sor, akkor mégis csak megmozdul talán (?).  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

Ui.: Folyó hó 2-ről és 7-ről szóló leveleid megkaptam. 

B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

 

*** 

1888. április 13. után A-104. számú irat 

 

Keltezés nélkül, de feltehetően Dörgő Dániel írta a B-380. számú levél 

hatására. 

 

„Jegyzetek az önkéntességre 

 

A Huszár önkéntesség a gyalogsági önkéntességnél 300-400 frt-tal 

több kerül, nevezetesen az állam által adandó, legtöbbnyire igen jó ló 

                                            
362 Sármezey Árpád Gusztáv Imre (Mezőkovácsháza, 1863. – Nouva Columbia, Paraguay, 

1923.). Id. Sármezey Antal kincstári bérlő legfiatalabb fia. 
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használatáért kell fizetni. 270 frt-t a fényesebb ruházat- és felszerelésekért a 

többit. 

Lovasságnál a mágnás fiúk és pénzemberek fiai szolgálnak, kik 

legtöbbnyire a kevés pénzű és igényű ifjat lenézik, vagy túl eröltetett 

költekezéssel vagyonilag tönkre teszik. 

Az önkénytességet lehet é Honvéd Huszár ezrednél letölteni? Ez előtt 

– a mint hallom – vólt rá példa ott, hol tiszti iskola vólt, mint p. o. 

Jászberény, de azon ezred tisztiiskolájával? Budapestre tétetett át. 

Budapest és Debreczen, az önkénteskedő ifjak jövőjére veszedelmes 

hely. 

A Dérczi fiú a Honvéd huszároknál Jászberénybe önkénteskedett, 

bele került 1 év kétezer frt-ba, és midőn a tiszti vizsgát letette, a tiszti ruha 

és felszerelés 500 frt-ba. Ezt a Dérczi fiú anyja mondta.  

Pap Lajos tanár úr, ki az önkéntességet a gyalogságnál Kolozsvárt 

tölté le, és a tiszti vizsgát is letette, az önkéntesség letöltését a lovasságnál 

Szebenbe, a gyalogságnál vagy vadászoknál Kolozsvárt ajánlotta.  

Gyalogsági önkéntes ruházatja 160–180 frt.  

Egy alhadnagy évi fizetése lakbérrel 900 frt, fő hadnagyé 1050 frt.  

Első évbe egész évig kell szolgálni. 2-dik 3-dik évbe 13–13 nap 

gyakorlaton. 

A tiszti vizsga letétele nem oly nehéz mint mondják.  

Folyamodni kell bármelyik ezredparancsnoksághoz 1889. Dec. 31-ig. 

Fojamodáshoz kell: szülei bele egyezés, iskolai bizonyítványok, Hatósági 

beléphetési engedély. Szolgállat kezdete 1890. Oct. 1. 

Dörgő Dániel ifjút közigazgatási hivatalok és családi okoknál fogva 

felmenthetik é a katonai szolgállat alól? Nem.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. május 16. B-381. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Maj. 16-án 

 

Kedves barátom! 

 

Már 5. leveled hever iróasztalomon, pedig hát nem oly rövid 

időközökben érkeztek, mint a milyen időközben máskor érkezni szoktak! 

Egy hosszu hónapja már, hogy te mit sem hallasz felőlem! És te még csak 
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nem is kérdezed, hogy mi lehet az én hallgatásom oka? Munka, 

elfoglaltság… gondolod magadban és megnyugszol e gondolatban.  

Ideje, hogy hallassak magamról. Jóságos türelmed nem akarom 

tovább próbakőre tenni.  

Nem dolgozom én most semmit, barátom; nem vagyok én most 

semminemű hasznos munkával elfoglalva. Lehetne bár mennyi munkám: 

nem törődném én avval semmit; mert képtelen vagyok a munkára. Közel 

egy hónapja már, a mióta folyvást kornyadozom. Az élet és egészség 

fönntartója, a gyomor alaposan meg van már romolva nálam; kötelességét 

az sem képes már nálam végezni. Elgyengültem nagyon: olyan vagyok, 

mint a beteg harmat. Nincs kedvem semmiben, semmihez. Ez az oka az én 

hallgatagságomnak!  

F. hó 7-dikén ágyba estem, a hol f. hó 11-én éjjel kegyetlenül kirázott a 

hideg. Jó volt ez a nagy rázkódás! Mozgásba hozta a megposhadt vért. 

Szombaton, vasárnap chinin adagokat szedtem a láz ellen. Most már 

elhagytam az ágyat: hanem azért mégis csaknem folyvást fekszem. Nincs 

erőm, nem birom el testem súlyát. – 

Ha az idő jól föl tudna melegedni; a jövő hét elején be vitetném 

magam Aradra.  

Ott talán majd csak helyre tákolják talán megint az egészségem (?!) 

Falun, hasztalan orvosoltatja magát az öreg ember; mert itt csak az olyan 

betegeket képesek kigyógyítani, a kiket maga, a jóságos természet is kit tud 

gyógyítani.  

Istentől minden jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U.i.: Leveleid April 26. 27. 28. Maj. 3. és 11-ről szolnak.  

B” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 
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1888. május 29. B-382. számú levél 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Maj. 29-én 

 

Kedves barátom! 

 

Egészségi állapot dolgában ismét ott vagyok a hol taval 

Septemberben voltam. Maholnap csontomra szárad a bőröm. Minthogy 

taval a Carlsbadi víz363 segített rajtam; valószínűnek tartom, hogy most is 

az fog segíteni. Egyenesen Carlsbadból rendeltem tehát vagy 30 üveg vizet. 

Naponta várom s ha megérkezik azonnal megkezdem a kúrát. Különben 

most meg lábon húzom a betegséget, de nagyon gyenge, tántorgó lábon. – 

Fiad, Dani öcsém egy levélben köszöntött be nálam. Sajnálom, hogy 

ilyen állapotomban érkezett levele, a mikor sem írni, sem gondolkozni nem 

szeretek; mert terhemre van minden: hanem azért röviden mégis 

válaszoltam levelére.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

U. i.: 17. 18. és 23-ról szóló leveleid kaptam meg.  

B” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

1888. május 27. A-105. számú irat 

 

Bereczki Máté levele ifj. Dörgő Dánielnek Kolozsmonostorra  

 

Másolat364 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Maj. 27-én 

 

Kedves öcsém! 

 

Nagyon köszönöm, hogy szíves voltál engem leveledel[!] fölkeresni. 

Jól esett az nekem, mert tudtam, hogy szeretsz engemet ugy, mint édes 

                                            
363 Karlsbadi víz = A Karlsbad ,– mai nevén Karlovy Vary, a volt Csehszlovákiában, a Teplá 

és Ohře folyók találkozásánál, – városában, a Sprudel és Mühlbrunn forrásokból előtörő víz. 

Forrásvizei (42–73 °C) emésztőszervi és allergiás betegségek kezelésére alkalmasak. Ez 

nátrium-szulfátot, nátrium-karbonátot és nátrium-kloridot tartalmaz, amely évszázadok óta 

szolgál gyógyvízként. Első említése 1325-ben történt.  
364 Feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával marad fenn a másolat 
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apád is. Köszönöm, hogy irántam való jó indulatodnak kifejezést adtál 

leveledben is.  

Szeretnék én is hoszabb levelet írni neked válaszul: de, sajnos, most 

beteg vagyok; terhemre van az irás is, gondolkodás is.  

Csak röviden irok tehát; nehogy azt gondold, hogy fölsem[!] vettem 

leveledet s arra restelek válaszolni. 

Értesítlek, hogy nem Ritter Gusztáv365 ur volt az, a kivel én az 

„Erdélyi gazdában”366 szóváltásban voltam: hanem Kodolányi367 és más 

erdélyi pomologok. Sajnálom, hogy Ritter urat előbb is nem ismertem, mert 

ő derék szakember; mindenkitől csak jót hallok felőle. Megmondhatod 

neki, hogy az én kertemben egy tanult kertész csak botránykoztatót találna, 

ha azt megszemlélné. A kertészet tudományának semmi elve sincs az én 

kertemben követve; mert nem az volt alapításánál a czélom, hogy alapítsak 

kertet, melyet gyönyörködve szemlélhesen[!] ugy a szakember, mint a 

laikus és teljes megelégedetten távozzék el belőle: hanem az volt a czélom, 

hogy az ösmert jelesebb gyümölcsfajok sokaságából minél többet 

összegyűjthessek abban a végből, hogy azokat a természetből 

                                            
365 Ritter Gusztáv, a kolozsmonostori m. kir. gazdasági tanintézet főkertésze, (Planik, 

Hessen Nagyhercegség, 1846. november. 20. – Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Románia, 1926. 

december?,), főkertész Kolozs-Monostoron 1870 óta; az intézetben előadja az összes 

kertészettant és a szőlőművelést. Tanítja és vezeti a néptanítók kertészeti és 

gyümölcsészeti tanfolyamát. A kolozsvári állami faiskolát vezeti. 1885-ben kapta a 

koronás arany érdemkeresztet. Az erdélyi gazdasági egylet igazgató választmányi tagja. 

Munkatársa az Erdélyi Gazda és Mezőgazdának Kolozsvárt és a Gyümölcskertésznek 

Budapesten. Munkái: 1. A házi kert. Kolozsvár, 1891. Két táblán 10 ábrával. (Erdélyi 

gazdasági egylet könyvkiadó vállalata 12., 2. kiadás 1897. 3. k. 1898. 5. k. 1901. U. ott). 2. 

Gyümölcs értékesítése. U. ott, 1893. Hat ábrával. (Erdélyi gazd. egyl. könyvk. vállalata 18., 2. 

kiadás 1897., 3. k. 1901. U. ott). Balás Árpád, Magyarország mezőgazdasági szakoktatási 

intézményei. Magyaróvár, 1897. 103., 232. l. M. Könyvészet 1891., 1893. és a m. n. 

múzeumi könyvtár példányairól.  
366 ERDÉLYI GAZDA = Az Erdélyi Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, mezőgazdasági 

folyóirat. Alapították 1869-ben Kolozsváron.  Eredetileg kéthetenként, olykor hetenként 

jelent meg. Célja a korszerű mezőgazdasági ismeretek terjesztése, a falu életének vizsgálata, 

a lapkiadó Erdélyi Gazdasági Egylet (EGE) egyesület mozgalmi életének tükrözése. 

Főszerkesztője a megjelenéskor Szádeczky Lajos. A lap szakirodalmi tevékenysége jelentős 

volt. 1944 tavaszán megszünt. ROMÁNIAI 1981. 1. kötet 
367 Kodolányi Antal (Bátor, 1835. febr. 16. – Bp., 1910. dec. 1.) mezőgazdász, szakíró. A pesti 

egyetemen orvosi, majd jogi, Szászországban mezőgazdasági tanulmányokat folytatott. 

1858–1862-ben báró Sennyey Pál gazdasági titkára volt Bélyben (Zemplén vm.), majd egy 

évig Andrássy Gyula gróf gazdasági titkáraként működött. 1863-ban Pestre költözött, az 

OMGE segédtitkára és a Gazdasági Lapok szerkesztője lett. Több külföldi út után 1869-től az 

akkor felállított kolozsmonostori gazdasági tanintézet,  1873-ban a budapesti műegyetemen 

a gazdaságtan tanára, 1874-től 1895-ig a Földhitelintézet jószágbecslője volt. A gazdasági 

növénytan korszerű kiépítésében végzett úttörő munkát; ez irányú művei külföldi munkák 

nyomán készültek. Főbb művei: Növénybonc-, vegy- és élettan. Pest, 1867.; A testalak s a 

haszonvételi termelő képesség közötti viszony a szarvasmarhánál. Kolozsvár, 1870.; Mezei gazdasági 

üzlettan. Pest, 1871.; A Jellinek-féle gyümölcsnemesítési és tenyésztési eljárás leírása. Kolozsvár, 

1873.; A gyümölcsfatenyésztés. Bp., 1877.; Mezőgazdasági munkák és teendők. Bp., 1909. 

MAGYAR ÉLETRAJZI; K. A. (Gazdasági Lapok 1909 és 1910).  
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megismerhessem, leírhassam s hiteles ojtóvesszőkben mindenfelé 

elterjeszthessem a hazában. Egy erdő-labyrintt[!] volt az én kertem, a hol 

csak én, magam tudtam eligazodni. Most már ki van merülve kertem. Sok 

fám elpusztult a létért való küzdelemben; de kimerültségének a fő oka 

mégsem a sűrűség volt, mint inkább a temérdek mostoha körülmény, mely 

állandó gátlója volt és leszen ezen a vidéken a gyümölcs termelésnek. – 

Add át szives üdvözletem Ritter urnak! 

Most Carlsbádi víz-kurára fogtam magamat. Ha kigyógyít; bizonyos, 

hogy fölkereslek benneteket Turon: de ha ebben gátolna a betegségem, 

örömmel veszem, ha ti látogattok meg engem.  

Mielőtt levelem bezárnám, engedd meg nekem, kedves öcsém, hogy 

néhány szóval lelkedre kössem azt, hogy ugy igyekezzél élni és cselekedni 

egész életedben, mint kedves apád élt és cselekedett. Igyekezzél dicsőséget 

szerezni mindenütt a Dörgő névnek; tanulj szorgalmasan most, még fiatal 

vagy s a becsületesség utjáról soha egy pillanatra sem engedd magadat 

letántoríthatni. – 

Az én istenem áldjon meg minden áldásával. Szivéből kivánja 

Szerető bátyád 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. június 8. B-383. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jun. 8-án 

 

Kedves barátom! 

 

Megkezdtem a kúrát. Egyenest Carlsbadból hozattam 30 üveg 

Schlossbrunn-féle vizet, mely taval kigyógyított s remélhetőleg jó sikere 

lesz ez úttal is. Nagyon el voltam gyengülve már. A szigorú diéta, szűk 

koszt, hiszem, hogy még inkább el fog gyengíteni: de biztat a remény, hogy 

a jövő hó vége felé megint talpra állhatok. 

Máj. 31. és Jun. 4. és 5-ről szóló leveleid vettem. Irigylem a jövendőbe 

vetett szép reményeidet. Nekem kevés jut abból; mert én nem várok a 

mostani nemzedéktől semmi, de semmi jót! Sokszor említed a Boulanger368 

                                            
368 Boulanger, Georges Ernest Jean-Marie (Rennes, 1837. április 29. – Brüsszel, 1891. 

szeptember 30.) francia katonatiszt, jobboldali politikus. 
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nevét, ugy látom, reményed horgonyát ő bele akasztottad. Bár ne 

csalatkoznál: de én Boulanger szerepét hasonlónak találom a Verhovay369 

szerepéhez. Világ nem támad, mely őket a fölszínre juttathatná.  

Lővey Klárától370 a kivel a forradalom kezdetén együtt tanítottam a 

gr. Teleki Blanka371 leánynevelő intézetben, melyet akkoriban 

mágnáslányok számára alapított volt, hogy jó honleányokat neveljen 

belőlek, – Lővey Klárától, mondom, ez előtt nehány évvel egy könyvecskét 

kaptam viszonzásul a neki általam megküldött munkám egy példányáért. E 

könyvet akkoriban olvasatlanul könyvszekrényembe tettem s ott feledtem. 

A tavasszal egy kis rendet csináltam szekrényemben; a mikor aztán megint 

kezembe került e könyvecske. Mivel akkor éppen ráértem; csupa 

kíváncsiságból elolvastam azt. Voltak, vagyis inkább vannak a könyvben 

egyes fejezetek, melyeket többször is elolvastam; annyira érdekesnek 

találtam.  

Gondolva, hogy te is ráérsz olvasgatni, elküldöm neked is, hogy 

olvasd el te is. Egy kissé nehézkes fordítása biz ez az eredetinek: de mégis 

                                            
369 Verhovay Gyula (Nátafalva, ma Nacina Ves, Szlovákia, 1849. január 21. – Battonya, 1906. 

április 20.) földbirtokos, újságíró, ellenzéki, majd antiszemita politikus. Középiskolai 

tanulmányait Kassán és Sárospatakon végezte. Jogot végzett a pesti egyetemen, utána 1875-

ig a hadügyminisztériumban volt alkalmazásban. Ezzel párhuzamosan az Ellenőr lapban 

(1875-ig), majd (ekkor munkájával az új pártalakulást megtámadva), belépett az Egyetértés 

szerkesztőségébe), ahol 1879-ig dolgozott. 1875-ben írta első művét: A magyarországi 

conzervativismus és liberalismus címen. 1877-ben a lovardában a kormány törökellenesnek 

mondott politikája miatt tartott népgyűlésen, a tömeg a miniszterelnök budai palotája elé 

vonult, hol Verhovay szónokolt, aminek tüntetések lettek a következményei. 1878-ban 

Ferenc Józsefnek Kassán mondott toasztja alkalmából az Egyetértésben cikket tett közzé, mely 

miatt sajtóperbe fogták, de fölmentették. 1878-tól függetlenségi párti programmal ceglédi 

országgyűlési képviselő. Eötvös Károllyal történt összetűzése után 1879. december 14-én 

megalapította a Függetlenség című politikai napilapot. 1879. január 10-én a kisbirtokosok 

földhitelintézetének ügyéből eredett affér folytán párbajt vívott Majthényi Izidor báróval és 

megsebesült, ami a kaszinó ellen való tüntetéseket vonta maga után. Magatartása és 

lapjának hangja miatt a Függetlenségi Párt megszakította vele a kapcsolatot 1880-ban (a lap 

antiszemita nézete miatt). 1878–1887-ig Cegléd városát képviselte az országgyűlésen; 

függetlenségi párti volt, de a tiszaeszlári pertől kezdve antiszemita elveket vallott. A 

tiszaeszlári per után szélsőséges antiszemita nézetekkel lépett fel. 1884-ben sikkasztás címén 

vád alá helyezték, de fölmentették. 1884–1887 között Istóczy Győző antiszemita pártjának 

képviselője (ugyancsak Cegléden). 1892-ben megházasodott és haláláig visszavonultan élt 

felesége (rétháti Kövér Amáliának) battonyai (Csanád vm.) birtokán. Sírja ma is látható a 

battonyai római katolikus köztemetőben. – Művei: M. Liberalismus és conservativismus 

(Budapest, 1875); Védbeszédek politikai sajtóperekben (Budapest, 1884); Az álarc korszaka 

(politikai karcolatok, Budapest, 1889); Az ország urai (Budapest, 1890) – ÚJ ÉLETRAJZI 6. 

kötet, 1200–1201. p.; MAGYAR ÉLETRAJZI (elektronikus változat) és Wikipedia alapján. 
370 Leövey Klára, lövői és lövőpetri (Máramarossziget, 1821. március 25. – Budapest, 1897. 

április 8.) pedagógus, írónő.  
371 Teleki Blanka, gróf, széki (Kővárhosszúfalu,  Szatmár vm., ma Satulung, Románia, 1806. 

július 3. – Párizs, 1862. október 23.) író, festő, a nőnevelés támogatója.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
http://hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rospatak
http://hu.wikipedia.org/wiki/1875
http://hu.wikipedia.org/wiki/1892
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jobb, mint a milyenek a többnyire zsidó gyerekek által fordított franczia 

regények.372 

Ha elolvastad a könyvet; tedd könyveid közé, oda ajándékozom Dani 

fiadnak.   

Két hónap óta tegnap kaptunk először annyi esőt, hogy beillett egy jó 

harmatnak. 

Az én istenem áldása legyen rajtatok! Szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. június 26. B-384. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jun. 26-án 

 

Kedves barátom! 

 

A carlsbadi vízkúra elengedhetetlenül megkívánja, hogy szabad ég 

alatt sokat mozogjunk, de csak csendesen, sétálgatva s nap közbe künn 

töltsük az időt a szabad ég alatt; tehát olyan kívánalom ez, a mit nekem 

teljesítnem éppen nem terhes. Hisz a kura megkezdése előtt sem tettem 

egyebet nap közben, mint folyvást a kertben támolyogtam egyik fától a 

másikig. Most is azt teszem naponta. Kóválygok fák közt megmegállva itt 

is, ott is vagy azért, hogy nem mozog-e a föld szinén egy-egy vakondok, a 

melyet nyakon csiphessek vagy azért, hogy a fán mutatkozó gyümölcsökön 

nem látok-e eszelényeket, a melyekből Június elejétől fogva, naponta, 

egyre-másra száz vagy 150 darabot pusztítottam el lelkiismeretesen 

megolvasva az elfogott gonosztevőket, – vagy azért, hogy haldokló vagy 

elhalt fajaim fölött szánalmasan fölsóhajtsak s igy bucsuzzam el tőlök, 

szegényektől! 

Nos hát az ilyen életmódnak és a carlsbadi víz ivásának köszönhetem 

azt, hogy az erőm lassan kezd már öregbedni, hogy – három hosszú hónap 

óta most már kezdem jó ízűnek találni azt a keveset, a mit én eszem, szóval, 

szemlátomást veszem észre, hogy lábadozom, hogy reménységem lehet 

egészségem helyreállásához.  

                                            
372 Az aláhúzott részek az eredetiben is ceruzával utólagosan vannak aláhúzva. 
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Hát bizony most csak szökés-képen tekintgetek napközben a 

szobába! Folyvást a kertet buvom, a miben engem most még az égető 

forróság sem bir meggátolni. Csak akkor kullogok vissza a szobába; a 

mikor már nem birják lábaim lesoványodott testemet sem czipelni. 

Pihenőül aztán nehány mondatot papirra vetek itt számodra addig-addig; a 

mig a többszöri belekezdés és abbahagyás után mégiscsak kikerül aztán 

számodra egy levél.  

F. hó 19-20-dika közti éjjel végre valahára, tavasz kezdete óta 

megkaptuk mi is a várva várt esőt. Hatalmas zápornak is beillett ez az eső! 

Földünk, mint mondani szokták „leázott borozda fenékig”: hanem azóta 

ismét szakadatlanul forrók a nappalok. Nem csuda, ha már ismét ott 

vagyunk a hol az eső előtt voltunk! Lankad a növényzet, öli őt a szomjuság 

ismét. Szerencse, hogy éjelenkint jó harmatok járnak! –  

Almánk, ugy látszik, – daczára az eszelények pusztitásának, – lesz 

elegendő a házi szükségre. Némely faj annyit kötött, hogy ha mind rajta 

maradna; letördelné súlyával a fa ágait. Legtöbb, legszebb és legfejlettebb 

gyümölcsöt látok a Téli piros pogácsa almafámon. Igen; mert ennek édes 

hazája a forró-nyarak szárazságának kitett alföld. Ő itt vígan él; mig társai 

hűvösebb vidékekről került fajok ugy sínylődnek, szenvednek mellette, 

mint az ember, a ki a mérsékelt égöv alul, a forró égöv alá került. 

Körte fáim közül az épségben maradt fajok közül a Napóleon 

vajoncza hoz jónak nevezhető termést; míg a többieken csak itt-ott 

mutatkozik gyümölcs. Tanulmány körtéket is látok és pedig szépen 

megtermett példányokat a Szűz körtén, a Nyári tojás körtén; egy ép 

gyümölcsöt látok a Szép hajadon körtefámon is. Ezek most termenek 

először. Szilvám is bőven kötött: de az eszelények már is lelegelték mind, a 

mi fáimon csak található volt. 

Termett csaknem valamennyi cseresznye fajom. Maj. 20-dika óta 

csaknem naponta került asztalunkra annyi a mennyi nekünk elég volt. 

Most esszük (de én nem!) az utolját. 

Kajszibarack fáim épségben kiállották a telet, de nem virágzottak s 

gyümölcsöt nem hoztak.  

Diófáim termő és nem termő vesszei mind elfagytak; sokáig 

kopaszon álltak; mintha kifagytak volna: hanem aztán későn-későn az 

idősebb ágak kihajtottak s most még sűrűbb lombozattal vannak 

beruházva, mint taval voltak. – 

Orbai alma gyökeres csemetém ezernél több van már. Áldott egy faj 

ez! Ugy nőnek csemetéim, mintha huzgálnák. Ojtványaim, melyeket 

haldokló fajaimból rajtok neveltem, gyönyörű szép vesszőket hajtottak az 

idén. Vadonczon, ugyanezen fajok, az elmult tél után és a mostani tavaszi 
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nagy szárazság folytán is, bizonyára sárgaságba estek volna mind, sőt nagy 

részök végképen is kiveszett volna! Az Orbai alma napnál világosabban 

bebizonyította előttem, hogy az alanynak milyen nagy a befolyása a fa 

életére, víg tenyészetére? Igen; ha rajta édes dajkájára talál a ráojtott faj; de 

ha mostohára talál alanyában; ugy jár, mint az árva gyermek, a ki szivtelen 

mostoha kezére jutott. Gyönyörködöm naponta mind-mind jobban az 

Orbai csemetékben s az Orbaira ojtott fácskáimban. Ez is jó jel nálam! mert 

betegségem kezdete óta ugyszólván semmi, de semmi sem érdekelt.  

No de száz szónak is egy a vége; tehát istentől mindnyájatoknak 

minden jót kivánva ezennel bevégzi levelét 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U. i.: Midőn e levélre nevemet aláirtam; éppen akkor érkezett haza 

küldönczünk a postáról és hozta f. hó 25-ről irt meleghangu, baráti 

leveledet. A f. hó 6. 7. 11. és 19-ről szólókat is megkaptam.  

B.M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. július 11. B-385. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Júl. 11-én 

 

Kedves barátom! 

 

Hasztalan reménykedtem, bíztam a carlsbadi vizben! Ez uttal nem 

gyógyított meg. Ittam egy álló hónapig, reggelenként hűségesen betartva a 

kivánt étrendet: de a hónap bevezető napján, – sajnos! – megint csak ágyba 

kerültem. F. hó 3-tól elkezdve 9-ig nyomtam az ágyat s aztán egy jó csomó 

keserű gyógyszer bevétele után megint elhagyhattam azt.  

Most már csak annyi erőt igyekszem gyűjteni, hogy Aradra 

bemehessek s ott újra consultálhassak értelmesebb orvosokkal a felől, hogy 

lehet-e még belőlem ember, ki tudnak-e gyógyítani bajomból vagy sem? 

Olyan már az én gyomrom, kedves barátom, mint a száraz-malom. 

Nem akar az többé magától őrölni semmikép, hanem csak akkor indul meg, 

ha az erős gyógyszerek lovait akasztom bele. Ilyen malom pedig az emberi 
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élet föntartására nem ér egy pitykét sem. Önmagától kellene járnia, 

működnie: de, mikép látom, erre már nem akar vállalkozni többé! 

Majd tudósítani foglak aradi kirándulásom eredményéről, mihelyt 

hazajöttem vagy még előbb is, egyenest Aradról.  

M. hó 29. 30-ról és f. hó 1. 5-ről szóló leveleid találom ez uttal 

iróasztalomon. 

Az én istenem áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! Szivéből 

kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. július 15. B-386. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jul. 15-én 

 

Kedves barátom! 

 

Valami keserű cseppeket rendelt számomra az orvosom. D[él].előtt, 

11 órakor be kell venni belőle, naponta 15 cseppet. Ez az orvosság, a mint 

tapasztalom, szemlátomást segít a bajomon. Ébren tartja gyomrom 

működését és kezdi máris élénkíteni étvágyamat. Kezdek ismét erőhöz 

jutni: tehát nehány nap mulva, hiszem, hogy bemehetek Aradra 

consultálni. Addig is, hogy teljes tétlenségben ne töltsem az időt; szép 

csendeskén szedegetek szemző-vesszőt az atyafiaknak, a kik a végett már a 

mult hónapokban kopogtattak nálam. Kettőt közülük már ki is elégítettem 

tegnap, közel 100 fajról küldöttem nekik egy-két vesszőt. Ugy látom, hogy 

ez a kis mozgás föl-élénkíti levert kedélyemet. Aztán, ha más teendőt nem 

találok, elhatároztam, hogy elhalt, kiszáradt, fiatal fáim koronáját 

lefűrészelgetem apródonként, minden két órában egy-két karnyi vastag 

ágat teremtek csak le s aztán ismét pihenhetek egy-két óráig. Ily módon 

aztán remélem, hogy kevés idő mulva eltakarítom kertemből a szemsértő 

hullákat, melyek valahányszor rájok vetem szememet, mindannyiszor fájó 

érzést keltenek szívemben.  

Az a kemény gümő, a mit f. hó 13-ról írt leveled szerint a 

gyomrodban érzesz, aligha sérülés eredménye. Epe-kiömlés lesz az csak. 

Tudom ezt magamról. Gyakran érzem azt gyomromban én is: de 

valahányszor a keserű gyógyszerek kitisztítanak az epétől, elenyészik az 
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megint s nem érzem többé. Most, legutóbb is éreztem gyomromban ilyen 

gömő-félét, mely minden mozdulatra, erősebb lélegzet vételre olyan érzést 

támasztott bennem, mintha egy tüzes vas golyó lett volna gyomromban s 

minden mozdulatra megégetné azt az eleven részt, mely hozzá érintkezik. 

Hála az égnek ez is elenyészik maholnap végképen: de ez ellen már nem 

volt elég a keserű gyógyszer. Kívülről is kellett ellene dolgoznom. 

Kezdetben mustárpapírt ragasztottam arra a helyre, a hol legélénkebben 

éreztette velem a fájdalmat, aztán esténként vizes lepedőt göngyöltem 

magamra s ezt a göngyölést még most is használom, mert látom, hogy 

segít.  

Azért irom e levelet, hogy miattam ne csinálj magadnak fölösleges 

aggodalmat. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. július 25. B-387. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Jul. 25-én 

 

Kedves barátom!” 

 

A jóságos isten talán megadja érnem azt az örömet, hogy benneteket 

legalább egyszer még láthassalak. A sok keserűség, melyet orvosom belém 

dictált, használt máris annyit, hogy az a kellemetlen szájíz, mely két 

hónapja minden ételt undorítónak éreztetett velem, lassanként elmulik. 

Kevéskét birok enni még folyvást: de, a mit megeszem, azt többé már nem 

találom undorítónak. Erőm növekvőben van. Reggel 9 óráig, este felé pedig 

7-től 8. óráig kisded faiskolámban ojtogatok már. Napközbe csak néha néha 

bátorkodom kikukkanni: de ekkor is fűrészt viszek kezemben s egy-egy 

száraz ágat lecsiffentek az utamba eső fákról. 

Aradra most már csak akkor szándékozom bemenni; a mikor annyi 

erőt érzek magamban, hogy onnét Túrra is bátorságom legyen elmenni. – 

Alighogy föltápászkodtam legutóbbi fekvő betegségemből; ime! 

beállít hozzám egy királyi tanácsos [Fehér Miklós] kiséretével együtt, a kit 

kertem megszemlélésére küldött ki a ministerium. No hiszen! jókor jött!! 

Még akkor egyetlenegy elszáradt fám sem volt eltüntetve szem elől. 
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Képzelem, hogy milyen relatiót373 fog most adni kertemről ministerének, ez 

a laikus ember látva itt a sok elszáradt, a sok sárga lombozatú, a sok meddő 

fát! Neki, mint laikus embernek csak ezek tűntek itt a szemébe. Mit is 

gondolna ő a többivel, hiszen, a mint láttam, annyit sem ért a 

gyümölcsészethez, mint a csizmám talpa. Ide jövetele előtt, képzelem, el 

volt egészen telve kertem hírével s hitte, hogy itt bizonyosan valami 

nagyszerűt, szokatlant fog látni. És mit látott?! Egy zsufolt kórházát a 

beteg, a haldokló fáknak! – Nos tehát, ha a ministerium mit sem fog tenni 

kertem, gyűjteményem megmentése tekintetében; most már Fehér Miklós374 

miniszteri tanácsos relatiójával takarózhatik az ország közvéleménye előtt. 

– Hát isten neki! ezért nekem nem igen fáj a fejem többé, mert látom, hogy 

az enyészet angyala már is itt ólálkodik, hogy a mező-kovácsházi 

gyümölcs-telepre a megsemmisülés éjjelét borítsa.  

A mi meg van írva a sors könyvében; teljesedjék! Én a multé vagyok; 

a jövendőért aggódjanak azok, a kik utánam jönnek. Csukják ők be az ajtót, 

a mit én nyitva hagytam! 

„Mikép hallom, principálisomat, Tóni öcsémet, 1890-ig meghagyják az egész 

bérletben: de akkor a bérlet lejár s a birtokrészlet felét kiosztják a m. kovácsházi 

parasztoknak, a másik felét pedig Tóni öcsém becsáron tarthatja meg s e részben 

már nyilatkozott is, hogy meg fogja tartani.” E nyilatkozat nélkül már ezen az 

őszön el lett volna adva az egész birtokrészlet s mehettünk volna innen, a 

merre szemünk lát. – 

Hála az égnek! most igen jó termése van Tóni öcsémnek, a milyen öt 

év óta nem volt. Ez bátorította őt föl arra, hogy a birtok fele részének 

                                            
373 relatio, onis, f. (latin) = msz. [műszó, terminus technicus] jelentés, jelentéstétel, ajánlat, 

indítvány, melyet küln.[különösen] tisztviselő tesz a tanácsban.  
374 Fehér Miklós miniszteri tanácsos. Pontosabban: Fejér Miklós László, szajoli (Recsk, Heves 

vm., 1837. március 11. – Bp. 1909. október 16.) országgyűlési képviselő; földművelésügyi 

államtitkár. Házasságkötés: Szodoray Gizellával (1842–) Tiszavárkonyban, 1863. I. 11.-én, 

gyermekük Aladár (kincstári főtanácsos) – Középiskoláit Szolnokon és Pesten végezte, 

Bécsben politechnikai végzettséget szerzett. 1858-tól egy ideig szajoli földbirtokán 

gazdálkodott, és különböző gazdasági egyesületek munkájában vett részt. Az alkotmányos 

idők beköszöntésével Szolnokon megválasztották tisteletbeli megyei aljegyzőnek. 1867-ben 

a szolnoki kerületet képviselte balközép programmal. 1876-ban a pénzügyminisztériumban 

lett kataszteri hivatalnok. Még ebben az évben kinevezték kataszteri központi felügyelőnek. 

1881-ben mint osztálytanácsos a kataszterügy vezetését formailag is átvette. 1884-ben az 

ország kataszteri felmérését befejezve az Országos Kataszteri Bizottság egyhangúlag 

elfogadta munkáját. Ezt követően mint miniszteri tanácsos átvette az államjavak kezelését. 

1889-ben a földművelésügyi minisztérium és az Országos Kataszteri Hivatal különválása 

alkalmával állmtitkárként irányította az önállóvá vált hivatalt. Már ebben a minőségében 

lett országgyűlési képviselő a letenyei választókerületben, majd 1892-től a huszti 

választókerületben. – Szajoli, és felesége révén tiszavárkonyi földbirtokos is volt. – 

[Irodalom: SZINNYEI; NEMES CSALÁDOK 1905. https://bit.ly/2E9v74b ; GULYÁS PÁL; 

STURM-FÉLE 1892. 218–219. p. https://bit.ly/2BR0IM9  ] TISZAVÁRKONY 2007. 

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Tiszavarkony/pages/00

6_a_kastelyok_uj_lakoi.htm  

https://bit.ly/2E9v74b
https://bit.ly/2BR0IM9
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Tiszavarkony/pages/006_a_kastelyok_uj_lakoi.htm
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/100_falu/Tiszavarkony/pages/006_a_kastelyok_uj_lakoi.htm
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megvételébe bele merjen vágni. „A bérjószág azon része, melyet a m. kovácsházi 

parasztoknak apró részletekben adnak el, puszta szántóföld, kertem és az összes 

tanyai épületek azon részen vannak, a melyet Tóni öcsém vállalkozott meg venni. 

És így remélem, hogy életem végéig megmaradhatok itt a ministérium támogatása 

nélkül is.  

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté”375 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. augusztus 1. B-388. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Aug. 1-én 

 

Kedves barátom! 

 

Ugy rémlik előttem, hogy m. 25-ről hozzád írt levelemben nem 

jeleztem, hogy ugyanazon hó 17. 19 és 21-ről írt leveleidet megkaptam. 

Azóta ismét érkezett tőled két levél hozzám; t. i. 24-ről és 27-ről keltezett. 

Most, ebben az egyiptomi forróságban látom csak igazán, hogy 

mennyire elvette az erőmet a betegség?! Seholsem találom helyem; 

mindenem fáj, a mire támaszkodom; nem birom elviselni saját testem 

sulyát. Nincsen hus rajtam, csak bőr tapad a csontomhoz; nem is csuda 

aztán, ha kemény tárgyon nem ülhetek, nem fekhetem fájdalom nélkül. – 

Alig várom, hogy enyhüljön ez a fene meleg; azonnal kimozdulok innen: 

mert hát az a kevés étel, mit megeszem, jól esik már. Reggel és este a 

hüvösön nagyon jól esik a csendes kerti munka is. Tudok aludni, és 

nyugodtan alszom, tehát, hiszem, hogy lesz erőm is kibirni az utazást: 

hanem ebben a kutya melegben nincs bátorságom kimozdulni fészkemből. 

Várakoznom kell az enyhébb napokra.  

Budai József öcsémnek lejegyeztem azon fajaimat, a melyek itt már 

végkép elpusztultak. Ő e listát visszaküldötte mindenik faj után 

megjegyezve, hogy »él« vagy pedig nála is »elhalt« az illető faj. Szerencsére 

sok él még nála elveszett fajaimból. Kék plajbásszal megkereszteltem 

azokat a fajokat, a melyek nálam is, nála is elhaltak. Ezeket majd be fogja ő 

szerezni külföldről.  

                                            
375 A dőlt betűvel szedett szövegrész megtalálható SZABÓ 1995-a. 205. p.  
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Megküldöm a listát neked is, és egyúttal elküldöm neked elolvasás 

végett Budainak legutóbbi levelét376 is. Hiszem, hogy mindkét tárgy 

érdekelni fog téged is. – 

Nekem napról napra mindinkább megtetszik ez a fiatal ember, a kit 

Petrovay olyan fekete színben akart előttem föltüntetni. Most már 

határozottan meggyőződtem, hogy Petrovay nem volt méltó arra, hogy 

bizalmamba fogadjam. Hitvány jellemre mutat mind az, a mit Gobóczy 

Karcsival377 tett legujabban s a mint ez előtt elbánt Budaival is.378 Meglásd, 

mi még megérjük mindketten Petrovay bukását, a mit rendetlen életével 

maga okozand magának! 

Adandó alkalommal majd visszaküldheted a listát is, a levelet is, 

melyekre még bizonyára szükségem leszen.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

E levélhez tartozik Dörgő Dániel külön lapon írt feljegyzése a következő 

szöveggel: 

                                            
376 Lásd a 7. kötet A-106. számú iratot. 
377 Gobóczy Károly (1825, Váncsod, Bihar vm. – Berettyóújfalu, 1899. október 13. ), 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. 

Cikkei jelentek meg a nagyváradi lapokban. A Borászati Lapok rendes munkatársa volt 1880-

tól. A Falusi Gazda (1862), a Kertészetünk (1865[1863!]), a Kertészgazda (1869), a Földmívelési 

Érdekeink (1874), a Pesti Napló közgazdasági rovata s más szaklapok jelentették meg cikkeit, 

melyek főként a mezőgazdaság, a kertészet, a méhészet kérdéseiről szóltak. A Vasárnapi 

Újságba, a Magyar Színházi Lap-ba (1860. Petőfi haláláról) is írt. Szerkesztette a Népgazdasági 

Naptárt [„Népgazdasági naptár : gazdák, földmivesek, kertészet-, szőlészet-, méhészet-

kedvelők stb. számára, kiválóbb vezér-szakemberek arczképeivel, tanulságos működéssel 

teljes életrajzaival, s a főbb teendőkben irányadó – a jók javát mindenütt feltüntető – 

közhasznu közleményekkel ellátva”.] (Bp., 1886–1990-re, öt évben) SZINNYEI. 49 különféle 

kiállításon vett részt, melyeken arany-, ezüst-, bronzérmeket és dicsérő okleveleket nyert. 

Halálhíre és rövid nekrológja: A kert,  1899. 22. szám, 1899. nov. 12. Hírek rovat. 1888 körül 

Petrovay György nagykörűi földbirtokosnál is állt alkalmazásban. 
378 Budai József írásával a következő megjegyzés található a levél alján: „Részemről soha semmi 

olyannal nem vádoltam Petrovay urat, a mi jellem hiba. Ezt ha tette Gobóczy tette, a ki őt szintén 

alaposan ismerte s kivel – mint jó forrásból tudom – Petrovay nemcsak csúnyán, de embertelenül is 

bánt el. MezőTúr, 1895. febr. 25. Budai József” 
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„Jegyzéke azon gyümölcsfajoknak melyek ugy Bereczki Máté kedves 

Barátom – mint Budai József urnál (Bodos, Erdély) kivesztek, de a mi 

vízközi kertünkben még feltalálhatók.  

Körték 

Aranyos Császárkörte 

Darmstadti bergamot 

Juliusi színes 

 

Cseresznye 

Villeneuve hólyagja”379 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. július 27. A-106. számú irat 

 

Budai József levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat380 

 

„Bodos381 1888. Július 27. 

Kedves bátyám! 

 

Levelét, melyben a Jób hirek382 egész özönével meglepett, 

megkaptam. Véghetetlenül sajnálom, hogy kedves bátyám még mindig 

betegeskedik, én meg türhetően vagyok; a szénsavas viz helyre hozott. Az 

éjelenkinti hideg vizes kötözést gyomorhorut ellen saját tapasztalatomból 

ajánlhatom én is Kedves bátyámnak. – Erre egy uri ember tanitott engemet, 

ki 3 évig szenvedett gyomor hurutban; összejárta Pest és Bécs leghiresebb 

specialistáit, s a végén ez az egyszerű szer használt neki. – Egy alkalommal 

Tokajban oly czudar roszul[!] vóltam, hogy a felgyógyulást sem reméltem; 

s három éjeli hideg vizes kötözés helyreállitott. Csakhogy a vizes lepedőt jó 

erősen ki kell csavarni, s e mellett legalább is kétszeresen körül kell kötni 

szárazzal: mert a száraz burkolat alatt kifejlődő nedves-meleg az, mely a 

hatást előidézi. Igen örvendenék ha Kedves bátyámnak is ez az egyszerü 

szer használna! A raphiát megkaptam s legközelebb köszönetem mellett 

megküldöm. Az oltások most már biztositva vannak. – 

                                            
379 A „Jegyzéke…” kezdetű szöveget Dörgő Dániel írta. 
380 Feltehetően Dörgő Julianna kézírásával készült másolat. 
381 Bodos = Erdély, Háromszék vm. miklósvári járás. Ma: Bodoş, Románia 
382 Jób hír (Hiób hír) = rossz hír, vészhír, lesújtó hír (a bibliai Jób nevéből).  
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Tehát mégis csak eladták Mező-Kovácsházán azt a pár holdat, hol a 

bátyám telepe áll?! Szomorú, véghetetlen szomorú dolog ez; nagyon 

érdekesen megvilágítja közéletünknek nyomoruságait! Midőn az ifju 

Amerika a gyümölcstermelésnek akkora fontosságot tulajdonit, hogy azt 

azt383 a gabona termeléssel párhuzamba állitja: akkor mi nem hogy 

fejlesztenők ezt a fontos iparágat, hanem csirájában igyekszünk megfojtani. 

– Mert hát az isten hazánkat nagyon megverte szüklátókörü 

Miniszterekkel, s a sok haszontalan között bizonyára leghaszontalanabb 

Széchenyi, 384 a ki mandátumát nem is pénzen vette, de sikkasztotta. – Mig 

németországban[!] a Reutlingeni, Klosterneuburgi, Potsdami pomológiai 

intézeteket az állam tartja fenn, addig mi a magán szorgalom létesitette 

hasonló vállalatot is megöljük csirájában. – Vigasztalja magát azzal Kedves 

bátyám, hogy a kik nemzetünket nagygyá tették, kik egy önzetlen életet 

szenteltek egy ügynek vagy eszmének: azoknak sorsa örökös szenvedés 

vólt! Nézük csak Révay Miklóst,385 nyelvészetünk megalapítóját, Virágot386 

vagy a classikus iskola megalapitóját, Kisfaludi Károlyt,387 Kazincit,388 

Kosuthot389 és mindazt ki nemzetünket naggyá tenni segélett, kiknek 

köszönhetjük, hogy nem állunk a Balkán népeinek szimvonalán. – Mint 

veres fonál huzódik ezek életén át küzdés, szenvedés és a nélkülözés; 

mindenkinek kijutott a töviskoszoruból. – A jelen lehet méltánytalan s 

igazságtalan, de a történelem igazságos biró. – A történelem míg egyrészt 

méltányolni fogja bátyámnak, mint gyümölcsészetünk megteremtőjének 

érdemeit; másrészt elfogja itélni azokat, kik kedves bátyámnak ilyen 

roppant méltatlanul bántak. 

De hát mi lesz mező-kovácsházából és a bátyám kertjéből egy év 

mulva? talán ki fógják a fákat is? Meddig fog kedves bátyám még ott 

maradni? A Sármezey-család itt marad-é vagy máshova fog menni?  

Ha már igy van a dolog, nyugodjék meg kedves bátyám a 

változhatatlanban. El képzelem, hogy mennyire fájhat megválni kertjétől és 

                                            
383 Az „azt” az eredeti levélben is kétszer szerepel.  
384 Budai József feltehetően gróf Széchényi Pálra gondolt (Gyöngyösapáti, Vas vm., 1838. 

november 6. – Budapest, 1901. október 28.), aki földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 

miniszter volt Tisza Kálmán kormányában 1882. október 12-től 1889. április 9-ig.  
385 Révai Miklós Mátyás János (Német-Nagyszentmiklós, Torontál vm. ma Sânnicolau Mare, 

Románia, 1750. február 24. – Pest,  1807. április 1.), nyelvész, piarista szerzetes.  
386 Virág Benedek (Dióskál, 1754. – Buda, 1830. január 23.) költő. Római katolikus pap.  
387 Kisfaludy Károly, kisfaludi (Tét, 1788. február 5. – Pest, 1830. november 21.) író, költő.  
388 Kazinczy Ferenc, kazinczi (Érsemjén, ma Șimian, Románia, 1759. október 27. – 

Széphalom, ma Sátoraljaújhely része, 1831. augusztus 23.) író, költő.  
389 Kossuth Lajos,  udvardi és kosutfalvi (Monok, 1802. szeptember 19. – Torino 

(Olaszország), 1894. március 20.) államférfi, kormányzó-elnök (1849).  
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kedves fáitól, de hát Kossuth is, Rákóczy390 is szerete a hazát s mégis 

megtudott tőle válni örökre! Én azokatt a fajokat, melyeket kedves bátyám 

a gondjaimra bizott, lelkiismeretesen igyekezem a hazának fentartani: az én 

kezemben biztos helyen vannak azok, innen ki nem üz engemet semmiféle 

kormány s én meg magam jószántából el nem hagyom őket soha! 

Kormányhivatalnok s egyáltalában olyan helyzetü ember, ki másoktól 

függ, nem leszek soha, mert sokkal inkább hajtom le fejem a szabad 

szegénység kőszikláira, sem mint a függés bársony pomádéjára! 

Azt hiszem, a jövő őszön és tavaszon teljes lesz a gyüjteményem. 

Miként a sorozatból látom, nálam azoknak a fajoknak legnagyobb része él, 

melyek bátyámnál elvesztek. Utána jegyeztem a neveknek, hogy melyek 

élnek, melyek vesztek el. – Mint láthatja bátyám, kevés az elveszett. A mely 

fajok gyengék, azokról is mind tudok veszőt szedni, s a jövő tavaszon 

vesszős szemzéssel elóltom a gyengéket, ekkor aztán tudom, uj erőre 

kapnak. – A legtöbb elveszet fajból akár most ősszel is adhatok bátyámnak 

vesszőt. Azokat az elkésve rendelt jó madaraknak, kiknek – mert későn 

rendeltek, bátyám már nem adhat vesszőt, ha épen ugy tetszik az idén már 

hozám is bátran utasithatja. – Az almák igen nagy részéből még nem, de a 

körtékből, szilvákból cseresznye - meggyből tudok oltógalyat nekik adni.  

A kópé körte nálam egy oltásban meg van. Egy-é a Schelmbirnével 

(Pendár)? kiktől kapta bátyám és tette ismertté ott már? Leirásában miért 

nem emliti fel? Miként kedves bátyám a visszaküldött listából láthatja 

kevés van a kiveszettek között, mely nálam ne lenne. A „kinlódókból” vagy 

7 fajt ++ jelöltem, ezeket jó volna, ha bátyám valahová elszorítaná, a korai 

pirók ki is maradhat, én nálam még elég jó erőben van, ugy hogy kapok 

róla 5-6 vesszős szemzésre valót. Ha egyáltalában nem tudja hová oltani, 

akkor legyen szives ezeket nekem megküldeni, de jobb szeretném, ha 

kedves bátyám oltaná el, mert nekem a vesszős szemzés minden oltás közt 

legjobban, a közönséges szemzés legkevésbé sikerül.  

Kedves bátyámat melegen üdvözölve és gyógyulást kivánva 

maradok szerető öcscse 

Budai József 

Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

                                            
390 Rákóczi Ferenc, [II.] rákóczi és felsővadászi (Borsi, 1676. március 27. – Rodostó, 

Törökország, 1735. április 8.) erdélyi fejedelem és a magyarországi szövetkezett rendek 

vezérlő fejedelme (1703–1711).  
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1888. augusztus 10. B-389. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Aug. 10-én 

 

Kedves barátom! 

 

Tegnap este kaptam f. hó 8-ról irt leveled a mellékletekkel együtt. 

Sietek e leveledre válaszolni, hogy megnyugtassalak, mert, a mint látom a 

Budai és Nagy Zsiga391 levelei aggodalmakat keltettek lelkedben. 

Az ide mellékelt levélből, melyet Törs Kálmánnak vasárnap vagy 

hétfőn fogok elküldeni, aki akkor lesz Pesten; most még faluzik valahol – 

mely levelet másolatban, de azért visszavárás mellett neked előbb meg 

küldök,392 hogysem Törs Kálmán azt olvashatná, – e levél másolatából 

mondom teljesen meggyőződhetsz a felől, hogy én nyugodt lélekkel várom 

a történendőket. Légy meggyőződve, hogy még a legrosszabb esetben sem 

fogok én kétségbeesni; mert az istennek hála! nem kell attól félnem, hogy 

földönfutóként, idegenek kerítése mellett pusztuljak el. 

Nagy Zsigmondnak is, Budainak is akkor irtam a panaszos levelet, a 

mikor Tóni öcsémnek a birói fölmondás megérkezett, a mikor egész lelkem 

föl volt háborodva.  

Most már megnyugtattam őket is. 

Vasárnap már szabad leszek. Lehet, hogy a jövő héten már Turon 

láthattok.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
391 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 (utóbbi 1883-ban Hódmezővásárhelyre tette át 

székhelyét – PALLAS). 1883-ban az „ország felső megyéibe méhészeti vándortanárrá” 

nevezte ki az FM. (Protestáns egyházi és iskolai lapok, 26. évf. 1883. július 8. 27. szám). 

Mezőgazdasági szakcikkei a Kerti Gazdaságban; az Alföldben; a Földmívelési Érdekeinkben; a 

Magyar Gazdában és a Kertész Gazdában jelentek meg, melyek részletes adatait lásd 

SZINNYEI! 
392 Lásd a 7. kötet A-107. számú iratot. 
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1888. augusztus 12. A-107. szám irat 

 

Bereczki Máté levele Törs Kálmánhoz 

Másolat393 

 „Mező-Kovácsháza, Aug. 12. 1888. 

 

Kedves Öcsém!”394 

 

Abból ítélve, hogy f. évi Áprill 18-án önnek írt levelemre mai napig 

nem kaptam választ, arról győződtem meg, hogy kormány mostani 

kezelőinél nincs számomra irgalom, kegyelem; mert föl nem teszem 

Kedves Öcsémről; hogy velem ne közölte vólna, ha valami jó hírt lehetett 

vólna közölnie. Bele is törődtem már, hogy meg adással, békével tűrjem a 

csapást, mit végzetem jónak lát rám mérni s zugolódás nélkül mondjak le 

mind arról, a mi elöttem még kedves vólt, vagy lehetett volna az életben, de 

sehogysem tudtam lemondani arról a reményről is, hogy uj princzipálisom, 

az én vólt tanítványom, ifju Sármezey Antal395 – ne részesüljön legalább 

annyi kedvezményben a kórmány részéről, mint a mennyiben más bérlő 

társai részesülnek. Számítottam arra, hogy meg hagyják őt is, mint a 

többieket, legalább 3 évig a bérlet birtokában. 

Azomban f. hó 3-dikán princzipálisomnak már hivatalosan 

fölmondották a bérletét, s így jövő évi Augusztus elején a bérleti szerződés 

értelmében tartozik is azt át adni. „E felmondás menykőcsapásként hatott rám.” 

Mint a vízbefuló kapkodtam minden szalmaszál után mi előmbe 

akadt. Személjesen akartam fölrándulni azonnal önhöz, kedves öcsém, 

kinek önzetlen pártfogásáról meg vagyok győződve; de eszembe jutván, 

hogy ön az ország gyűlési szünet alatt nem szokott Pesten tartózkodni, 

jobbnak láttam előbb tudakozódni a felől, hogy hol is tartózkodik ön tehát 

vólta képpen?  

Ha sürgönyömre rögtön kapom kedves Öcsémtől azon választ, mely 

f. hó 7-én délután érkezett hozzám; az óta tán már itthon is lehetnék pesti 

utamból: de mert a feleletre való várakozásban, fölháborodott lelkemnek 

                                            
393 A levél másolata Dörgő Dániel kézírásával maradt fenn. 
394 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 206. p.  
395 Sármezey Antal (II.) Zsigmond Aladár (Mezőkovácsháza, 1860. szeptember 13. – 

Kunágota-Puszta,  1927. december 5.) földbérlő, földbirtokos, id. Sármezey (I.) Antal 

kincstári haszonbérlő fia, tehát Bereczki Máté „principálisának” a fia, Bereczki tanítványa. 

Az ifjú Sármezey Antal édesapja nyugalomba vonulása után átvette a birtok bérletét. A 

továbbiakban ő engedte át Bereczki Máténak – volt házitanítójának – azt a földterületet 

használatra, amelyen a gyümölcsösét, gyümölcsfa-iskoláját gondozta. Id. Sármezey, 

nyugalomba vonulása után Kürtösre (Kurtics, Arad vm. Ma Curtici, Románia) költözött, 

ahol saját birtokán gazdálkodott. 
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elég ideje maradt le csillapodni, – most már jobbnak látom, jelen soraim 

utján, csak szellemileg keresni föl kedves öcsémet s nem koczkáztatni meg 

roncsolt egészségemmel a pesti utat. 

Elgondoltam azóta, Kedves Öcsém, hogy nekem a kórmány jelen 

intézkedése ellen, semmi jogom sem lehet zugolódni; mert már kertem 

alapításakor jól tudtam én azt, hogy „qui in alieno aedificat, non sibi 

aedificat”,396 és így erre az eshetőségre, nekem minden pillanatban el kellett 

készülve lennem. El is vóltam én arra készülve, a mit eléggé bizonyithat 

azon lázas igyekezetem, mellyel egészségem is több ízben koczkáztattam, 

hogy addig, a míg innen ki nem kergetnek, minél több hasznosat tehessek 

hazámnak. – „Hálával tartozom leg előbb is a jó istennek és ő utánna a hazafias 

Sármezey családnak, melynek kebelében ekkoráig meghuzódhattam, hogy 

segítségökkel, ha annyit nem is tehettem, mint a mennyit tenni szerettem vólna, de, 

leg alább nyomaimat maradandólag megjelölhettem hazai gyümölcsészetünk parlag 

mezején.”  

Felénnyire sem ütköztem volna meg a bérletnek törvényes 

felmondásán; ha e földmondás akkor történt volna, a mikor még 

princzipálisom a bérjószágnak becsár szerinti, legalább fele részben való 

megvételére nézve óhajtását, szándékát a ministeriumnak be nem 

terjesztette vala, de most, miután princzipálisom csak pár héttel ezelőtt, a 

bérjószág azon felének, „melyen kertem” is „fekszik”, megvételére 

vállalkozott s annak elnyerhetése neki, „Fehér Miklós min. tanácsos ur által 

meg is ígértetett”, – lehetetlen volt lelkemnek a hivatalos fölmondáson föl 

nem háborodnia. –  

Hát igen; Kedves Öcsém! „princzipálisom vállalkozott a bérjószág felének 

megvételére;” mert isten különös kedvezése folytán, az idén, reménységen 

felül jó termése van, melynek jövedelméből reméli, hogy jó részét 

kiteremtheti azon összegnek, a mit a jószág vétel árából előre le kell tennie.  

Kedves Öcsémmel való, személjes találkozásomnak tehát csak az lett 

vólna a czélja, hogy a hatalom befojásos emberei utján, a kikkel ön jó 

ismeretségben van „legalább annyinak kieszközléséért esedezzem önnél” 

élőszóval, „hogy princzipálisomnak ne kelljen innét eltávoznia, hanem, mint a 

többi bérlő, ő is meg kaphassa becs-áron bérletének azt a részét, melynek 

megvételére vállalkozott,” ne adják el azt is másnak árverésen. (A 

princzipálisom által jelenleg bírt bérjószágnak másik fele részét a kórmány 

– ugy hallom – apró részletekben a mező-kovácsházi falusi 

földművelőknek adja el becsáron.) 

„Ennyi mind össze is az én kívánságom, melyet a kórmánynak könnyű 

szerrel lehetne teljesítenie.” 

                                            
396 Aki idegennek épít, az nem önmagának épít. (latin) 



LEVELEZÉS 

 

 

141 
 

Hazámtól és annak kórmányától én a magam részére nem kívánok 

semmit; mert érdemet nem tettem azért, hogy valakitől kedvezményt 

várhassak. „Amit én életemben cselekedtem, azt nem azért cselekedtem, hogy érte 

valakitől jutalmat várjak, hanem tettem azon szent kötelességből, melyet lángoló 

haza szeretetem parancsolt reám.” Ennélfogva szégyenleném azt is, hogy a 

nyilvánosság piaczára kiállva panaszoljam el; mennyi az én károm a sok 

költséggel, fáradtsággal s életidőm legszebb részének föláldozásával 

alapított kertem és gyüjteményem elvesztése esetén?; mert részemről 

elenyésző csekélynek tekintem azt a kárt, a mit én vallanék ahhoz a kárhoz 

képest, a mit kertem elvesztésével hazám fog vallani. „Én” ugyanis „azon 

czélom, melyet kertem alapitásával magam elé tüztem, jó formán elértem már; mert 

magam is megismertem, másokkal is sikerült körülményessen megismertetnem a 

gyüjteményemben levő gyümölcsfajokat, melyek közül az értékesbeket széltére el is 

terjesztettem már a hazámban, de hazám még csak most venő[!] igazán hasznát 

kertem gyüjteményének;” a midőn ugy az én szerény igyekezetemnek, mint 

élő szaktársaim igyekezetének „sikerült a gyümölcsészet áldásos voltáról 

honfitársaink nagy részét meggyőzni és a gyümölcsészet iránti kedvet a hazában 

széltére fölébreszteni. 

Kertem elvesztése esetén meglesz fosztva hazám egy oly hiteles 

gyümölcsészeti forrástól, a milyen, – ne adja isten, hogy igazam legyen! évtizedek 

mulva sem fog nyílni többé a hazában.”397 Kertem elvesztése esetén, mind azok, 

a kik most vagy ezután szomjazzák a gyümölcsészetet, oda lesznek ismét 

utalva, hogy szomjukat oltandók idegen forrásokhoz zarándokoljanak, 

amint én is zarándokoltam és zarándokoltak azok is, akik én előttem a 

gyümölcsészet mezején szolgálták a hazát.  

Hazámért igen, de nem magamért sajnálnám, mélyen sajnálnám 

kertem elvesztését. –  

Ha azonban mégis kieszközölhetnék önnök kedves öcsém annyit, 

hogy princzipálisom megkaphassa becs-áron azt a részt, melynek 

megvételére válalkozott: nyugodtan fogom türni a csapást, mit végzetem 

rám mért. 

Igen! mert akkor továbbra is megmaradhatok princzipálisom 

házánál, s végnapjaimat ezután is hazai gyümölcsészetünknek 

szentelhetem: minthogy ez esetben a princzipálisom irányában való, 

köteles hálám egy részét legalább, helyettem a haza által leróva tudhatnám 

de, ha a hatalom mostani kezelőinél még ennyit se eszközölhetnek ki, akkor 

nekem egy óráig sincs helyem a Sármezey családnál, ha csak ugy nem, 

hogy magam nem gondoskodom hálámnak legalább némi részben való 

lerovása iránt. Ez utóbbi esetben aztán nem tehetek mást, mint 

                                            
397 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 206. p.  
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végrendeletemet, – melyet 1886. Június 1-én398 helyeztem el a közjegyzőnél 

Aradon, – megmásítom s mind azt, a mit abban a hazai gyümölcsészetünk 

emelésére hazámnak adományoztam, egy ujabb végrendeletben ifj. 

Sármezey Antal öcsémnek hagyományozni, mert nélküle és általában a 

Sármezey család nélkül, – melynek tagjai közül a jelenlegi princzipálisom 

tette magát segítségemre legérdemesebbé – mit sem lehetett volna 

gyüjtenem, keresnem az életben. – Mind azt pedig, a mit én életemben 

kerestem nélkülözéseim árán és fáradságos munkával kerestem. A mim 

van, apródonként gyüjtögettem azt össze, és ugy tekintettem azt, mint nem 

sajátomat, hanem azon haza tulajdonát, melynek javára életem minden 

tehetségét szenteltem volt. Szerény tőkémnek még a kamataihoz sem 

nyultam csak akkor, ha egy-egy olyan szegény barátom szorult segítségre, 

a ki inkább éhen halna meg, hogy sem kezét alamizsna után nyujtaná ki. És, 

hála égnek! ilyen módon – minthogy teljes ellátásomról a Sármezey család 

gondoskodott eddig – mégis összegyült aztán számomra annyi, hogy 

kamataiból már megélhetek szegényesen, hátra levő napjaimban és anélkül, 

hogy másra szoruljak.  

Röviden és szárazon csak annyit akartam kedves öcsémmel élő 

szóval is tudatni. Levélben mondottam ezt el; mert rám nézve, a ki tavasz 

óta csaknem folyton folyvást betegeskedtem és igy módnélkül 

elgyengültem, a Pestre menetel könnyen végzetessé válhatott volna.  

Bocsánatát kérem, kedves öcsém, gyakori alkalmatlanságomért, s 

azon reményben, hogy erre önök399 mindenkor számíthatok is, önek és 

kedves családjának istentől minden jót kivánva maradok 

Szerető bátyja 

Bereczki Máté 

Nagyságos 

Törs Kálmán országgyülési képviselö urnak 

Budapest 

(Üllői ut Köztelek)” 

 

 (Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az augusztus 10-i B-389. levél után bekötve] 

 

*** 

                                            
398 A végrendelet aradi közjegyzőnél történt elhelyezésének dátumából a nap a levélkötet 

gerincének szoros kötése miatt pontosan nem olvasható. 
399 Tollhiba, helyesen: öntől 
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1888. augusztus 17. B-390. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Aug. 17-én 

 

Kedves barátom!  

 

Azt hittem, hogy f. hó 11-ről d. előtt és d. után írt s aztán 14-ről kelt 

leveledre is, már személyesen vihetem meg a választ: hanem hát látom, 

hogy „Ember tervez; isten végez”. 

E hét első napjaiban az éhezőket és szomjazókat kellett kielégítenem 

ojtóvesszővel és pedig sürgetőleg; mert meglehetősen megkéstek már is az 

alvóra való szemzéssel. Most pedig nyakamba zúdult egy terhes munka, 

melyet halogatnom veszedelmes volna.  

Az a kis ház, melyet az öreg Sármezey gyermekeinek és nekem 

készítetett lakásul, összeomlani készül, nagy repedések támadtak falain, 

melyek felső részökkel már egy tenyérnyivel hajlottak el az egyenes, 

függélyes irányból. Nem kell már ennek több, csak egy hirtelen támadt 

szélvész s menthetetlenül összeomlik: innen tehát mielőbb takarodnom 

kell, ha életemet nem akarom továbbra is koczkáztatni. Át kell 

hurczolkodnom ismét abba a szűk szobába, melybe idejövetelemtől fogva, 

mintegy 14 évig laktam volt. 

Nagyon, de nagyon sajnálom elhagyni ezt a csendes, nyugalmas, 

kellő tágas épületet, melyben vázlataim három kötetét irtam meg: de 

hasztalan; most már lehetetlen itt maradnom.  

A hurczolkodás bizonyosan eltart legalább egy hétig; mert holmimat 

abban a rendben akarom uj lakásomon elhelyezni, melyben jelenleg 

vannak: tehát csaknem mindent én magam, személyesen akarok végezni. 

Egy-egy szekrényt előbb kiürítek s átvitetem s aztán, amit belőle 

kiürítettem; magam hordogatom apródonkint vissza a szekrénybe. Sok és, 

mondom, nagyon unalmas munka ez: de másra bíznom nem volna 

tanácsos.  

Eladatlan könyveimmel vagyok csak megakadva; mert ezeknek nincs 

hely az uj lakásban; itt kell hagynom a ház leomlásáig vagy addig, a míg e 

tanyáról végkép el nem kell hurczolkodnunk. Sok könyv van még a 

nyakamon! 16 nagy deszka láda van tele könyvvel, mely ládáknak 

mindenike súlyosabb egy méter mázsánál. Fel kellene hordatnom a nagy 

lakás padlására: de oly szűk a feljáró, hogy ilyen terhet csak ugy lehetne 

szintén felhordani, ha a ládák tartalmát előbb kiüríteném s aztán 

kosarakban, apródonkint hordatnám föl a ládákba. Erre vállalkozni egy 
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csepp kedvem sincs, inkább vesszenek el mind a lerogyni készülő házban; 

semhogy véghurczolkodáskor megint apródonkint kelljen őket lekosarazni 

a padlásról! 

Kérlek ne zúgolódj, hogy igéretem teljesitését mindig továbbra és 

továbbra kell halogatnom. Nem rajtam mulik az: láthatod jelen soraimból 

is. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. augusztus 28-a után A-108. számú irat 

 

Dörgő Dániel feljegyzése Bereczki Máté mezőtúri látogatásáról400 

 

1888. Aug. 25-én délután 4 órakor az Arad felől jövő vaspályán 

átjött Bereczki Máté kedves Barátom látogatásunkra, Dani fiam kocsin 

elébe ment, akkor este Dörgő Lajos Kedves vőm név estéjére családom 

összes tagjaival el mentünk Rózáékhoz vacsorára. Másnap délbe az összes 

család nállunk ebédelt, 3-dik nap meg látogattuk Mariékat kocsin. 28-dikán 

vissza ment Mező-Kovácsházára. 

Áldás kísérje utain! 

Hozott 4 darab amerikai találmányu gyümölcs szedőt. Egy a 

Lászlóé, egy a Lajosé, 2-tő pedig a miénk lett.  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
400 Az 1888. augusztus 17-én kelt, B-390. számú levél üresen maradt oldalára írta a 

feljegyzését Dörgő Dániel. 
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1888. augusztus 29. B-391. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Aug. 29-én401 

Kedves barátom!  

 

Szerencsésen haza érkeztem tegnap d. után öt órakor. „Tóni öcsémtől 

hallom, hogy távol létem alatt, azon folyamodványa, melyben a bérlet felének 

becsáron való megvehetését kéri, visszaérkezett avval a hátirattal, hogy kérelme 

nem teljesíthető: tehát jövő ilyenkorra már verjük innen a takarodót. Ugy látszik, 

szegény Tóni öcsémet is csak azért ütik, hogy engem végkép agyon üthessenek! de 

nem érnek czélt. Megmutatom csak azért is!! Csak azt sajnálom, hogy az ütést, a 

mit Tóni öcsémre s vele én reám is mérnek, első sorban is hazám fogja megérezni. 

Verje meg őket ezért a magyarok istene! Amen 

Ide mellékelem neked Porzsolt Ádámnak, egy erősen pesszimisticus levelét. 

Nagyon sötét az ő szemüvege! Az én lelki szemeim előtt, nemzetem jövőjét illetőleg 

még elég lombosnak látszik a remény zöld fája.  

Majd észre tér még kábultságából nemzetem, mint észre tért már a multban 

is több izben. Bízom az ő jövőjében halálomig.  

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté”402 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. augusztus 13. A-109. számú irat 

 

Porzsolt Ádám levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat403 

 (Nagyszereda, augusztus 13.) 

 

„Kedves jó emberem, barátom! 

 

Folyó év Február 22-én kelt becses levelének éppen utolsó mondata 

szólt a melléklet vissza küldéséről. Ez figyelmemet elfutotta, és az iratot 

                                            
401 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 207. p. A Szabó Pál által 

közreadott levél keltezése hibás, mert „1888. augusztus 19.” szerepel 29 helyett. 
402 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 207. p.  
403 A másolat Dörgő Dániel kézírásával maradt fenn. 
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eltettem aviticum404 gyanánt. Az óta még 3szor olvastam el, de mindig csak 

ugy találtam, miszerint szép beszéd és elrepül, mint annyi sok 1867 óta. Én 

már egyik képviselőnek sem hiszek, mindenik bár mit beszéljen csak magát 

hizlalja saját becses énjét hizlalja, a nagy közönséget szép szóval ámítja. 

Törs Kálmán sem teszen külömbséget. Mit nekik? csak csufolkodnak a 

nemzettel, köz véleményünk pedig nincs. A magyar ilyent nem is tud 

csinálni. Csak egy-egy bolond ember van még olyan, mint én, ki 48-ban 49-

ben lövette magát, hogy később a nemzet bóldog legyen. Ime! még ezután 

39 évet éltem, értem, de a nemzet nem bóldogabb, hanem sokkal 

nyomorultabb lett. A mi képviselőink, a mi sajtónk közvetve vagy 

közvetlen az uralkodó házra hallgat, annak a füttye után tánczol, annak 

pedig az intentiója ma is az a mi 1526-ban, csak ma a nemzet által simán 

viszi keresztül, a mit régebben erőszakkal nem lehetett. Az elv ma is áll. 

„Faciamus Hungariam miseram katholikam, et infinem Germaniam.”405 És 

a nemzet kormánya, képviselőtestülete el van a dús fény által szédítve, 

mely fejére a döntő köröktől kiszivárog. Már minden totum factum406 

magyar be adta avval a derekát, ha csak egyszer is a hívásra megjelent. Óh 

kedves elámított bolond magyarom, be nem látod megsemmisíttetésedet; 

be nem akarod észre venni, hogy neked nem jó a berezinai bunda.407 

Speciális nemzet vagy, kórmányzásodnak is speciálisnak kellene lenni, a mi 

                                            
404 Aviticum (latin) = tulajdonképpen ősi szerzeményt, ősi birtokot jelent, ami a fölmenőktől 

a lemenőkre száll a törvényes öröklés rendje szerint, de itt a levélíró a megkapott iratot az 

emlékei közé helyezte, és erre utalt az „ősi szerzemény”kifejezéssel.  
405 Faciamus Hungariam miseram, katholikam, et infinem Germaniam = Magyarországot 

katolikussá végül németté fogjuk tenni. [fejedelmi többes]. – Gróf Kollonich Lipót 

bíborosnak tulajdonított mondás. „Ha a hitbuzgó Rákóczi Ferencznek hitelt adhatni, 

többször hallották tőle e szavakat,” írta Kerékgyártó Árpád a Magyarország történetének 

kézikönyvében (IV. kötet 125. p.) A Brenner Antal szepesi préposttól, II. Rákóczi Ferenc 

hívétől eredő Histoire des révolutions de Hongrie (à la Haye, 1739; I. kötet 424. p.) ezt írta 

Kollonichról: „Il entrait, par rapport à la Hongrie, dans toutes les idées, dont le conseil 

d’Autriche étoit imbu: c’est ce qui lui faisoit dire quelquefois, lorsqu’il se livroit à sa sincérité 

naturelle: Faciam Hungariam captivam, postea mendicam deinde catholicam [Ford.: 

»Magyarországot előbb fogollyá, aztán koldussá, végül katolikussá fogom tenni.« – 

PALLAS]” Fessler Kollonich mondásának tartja. Thaly Kálmán feltétlenül annak ítéli. 

Kossuth Lajos szerint (Irataim az emigrációból, II. kötet 248. p.) I. Lipót (1640–1705) jelszava 

volt. Walter Rogge (Oesterreich von Világos bis zur Gegenwart, Leipzig und Wien, 1772–

1773; I. kötet 136. p.) e szállóigét így tudja: „Reddere Hungariam miseram, deinde 

catholicam, denique germanicam.” [Magyarországot szegénnyé, aztán katholikussá, végül 

németté tenni.] Tény, hogy I. Lipótnak a tanácsadói jezsuiták voltak, akik ezt a jelszót 

többször hangoztatták. – [TÓTH B.  1895. 43–44. p.] 
406 Tótumfaktum (latin elemekből, bizalmas) = 1. mindenes; valakinek a jobb keze. 2. 

mindennek a mozgatója, aki mindent megtehet.  
407 Bérézina (francia) = „fejvesztett menekülés, katasztrófa” jelentéssel bír a francia nyelvben. 

[„C’est la Bérézina” – tragikus, nagyon kellemetlen szituáció]. Bonaparte Napóleonnak 

oroszországi téli hadjárata során a be nem fagyott Berezina folyónál bekerített francia–

lengyel serege (1812. november 26–29. között zajlott), érzékeny veszteséget elszenvedett 

csatájából ered. 
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más országban az igazgatást jó czélfelé vezeti, p. o. a monopóliumok, az 

nállunk lassankint a nemzet élet fonalát vagdalja. Az erőssek[!] a nagy 

humanitás mellett nem akarják megérteni, hogy már most is mindenünk 

német. Igy esett el a felkelhetetlenségig Lengyel ország, így fog elesni 

Magyar ország. A költő szava ma is igaz: „Nem, nem az ellenség, ön fia 

vágja sebét.”408  

Sötét dolgok ezek, de lelkem egészben elborult, már hallom miszerint 

huzzák nekünk a lélekharangot.  

Óh hová tévedt Törs Kálmánról levelem baráti hangja. Rosz[!] időket 

érünk, gonosz idők járnak, Isten óvja sok gonosztól szép magyar 

hazánkat.409 … ... 

Ide zárom a gyorsírói jegyzetet. A jövő 89 évi Februárban oltó ágért 

fogok írni, ha élek, mert itt közelben sehol sincs erre nézve biztos kéz, mert 

a Lukafalviaknál410 mások kellenek most, mások lévén itt a viszonyok, 

pedig csak 10 km ide.  

Hallom, hogy azok a gyümölcsök, melyekről 260 év előtti iratok 

emlékeznek, itt a környékben ma is meg vannak, kerestem őket, de meg 

nem találom. Az a „bak-bűz” körte – rút a neve – igen jó, valami különös 

illatja mellett. A sis almára senki sem bír rá igazítani. Nem is tudom e 

pillanatban mik vannak ott, mert a régi okiratot vissza adtam az illető 

urnak, még egyszer nem másoltam le magamnak.  

Nálunk most nincs gyümölcs. Gyümölcsfa virágzáskor nem volt 

hideg, de hüvös idők vóltak, néha csepergett, a méhek nem jártak ki. Szöllő 

szépen van. Nagyon jó bor lesz ez évben, ha korán nem lesz hideg. Ez év 

mindenben hasonlít Erdélyben 62-hez, mikor itt nállunk az a híres jó bor 

vólt, hogy mindég ittuk olyan jó vólt sok is vólt, hogy nem győztünk eleget 

inni. E napon még nincs lágy szöllő szem.  

Ha rongyos kóldus nem volnék, még egyszer vénségemre 

beszaladnám Magyar országot, mert mikor én jártam, akkor még nem vólt 

vasut, akkor zu fusz411, golyó fütty és ágyú dörgés közt tettem, s biz az nem 

vólt kényelmes.  

Áldja meg a lélek, kedves barátom uramat lelki, testi egésséggel, bár 

akkora türelemmel, mint a világosi vár domb.  

88. Aug. 13. 

Porzsolt Ádám 

                                            
408 „Nem! nem az ellenség, ön fia vágta sebét.” Kisfaludy Károly: Mohács (1825) 74. sor.  
409 A levélíró Arany János: Zács Klára című balladája utolsó versszakának soraira utal: 

„Rossz időket érünk,/ Rossz csillagok járnak: / Isten ója csapástól / Mi magyar hazánkat!” A 

pontsor a mondat után a másolt levélben így szerepel.  
410 Lukafalva = (románul Gheorghe Doja, korábban Lucafalău) községközpont Romániában 

Maros megyében. 1941-ben ideiglenesen egyesült Lukailencfalvával. 
411 Zu Fusz (német) = gyalog.  
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Tekintetes 

Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1888. augusztus 29-én kelt, B-391. számú Bereczki levél után bekötve.] 

 

*** 

 

1888. szeptember 10. A-110. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Törs Kálmánhoz 

Másolat  

„„Mező-Kovácsháza, 1888. Sept. 10.  

 

Kedves Öcsém! 

 

Most már világos, hogy vége a mező-kovácsházi gyümölcstelepnek! Nincs is 

arra semmi szüksége az államnak, és az ő szolgáinak. A hazának ugyan kárt 

tesznek, ezen telep elpusztulásával, de hát mát mit nekik a haza? Ők nem a hazát, 

hanem az államot szolgálják; nem a haza, hanem az állam érdekét tartják szem 

előtt. Nagy a különbség pedig a haza és állam között. A haza édes anyja a 

nemzetnek, mely a hazát alkotja; míg az állam egy telhetetlen folyton éhes bálvány, 

mely irgalom nélkül pusztítja a nemzetet, mely őt kénytelen a hátán hordozni.  

A kórmánynak pénz kell és nem gyümölcsfa, gyümölcs telep.”412  

Értesítem kedves öcsémet, hogy princzipálisom abbeli kérelmét, hogy 

bérletének fele részét becsáron megvehesse, a kórmány elutasította, és 

sietett eladni a Mező-Kovácsházi földmíveseknek, azt a részt is, melyen 

kertem fekszik. Meg is vették azok, a mint hallom és az előleget a 

kincstárnak már le is fizették. E szerint parasztok pénzét becsesebbnek 

találta kormányunk, mintsem azon bérlőét, a kinek apja és nagy apja közel 

egy fél századon át kifogástalan bérlője volt a kincstárnak. Hjah nagy bűne 

van a Sármezey-családnak, nagy bűne az állam és annak szolgái irányában! 

– hogy is ne volna? hiszen ez a család csak a hazát szerette, imádta: de a 

szerencsétlen fátyol vetés óta, a midőn t. i. államot ültettek a haza trónjára, 

– soha sem pártolta, támogatta az állam kórmányának politikáját!! Ilyen 

szörnyű bűn aztán nem is maradhat büntetés nélkül. Meg kell azt bosszulni 

minden áron. Akarták is már több ízben, de nem volt rá kedvező alkalom. 

                                            
412 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a.208. p. 
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Eljött végre a kedvező alkalom is. Siettek is azt a bosszu kielégítésére 

fölhasználni. Elűzik princzipálisomat szülő földjéről törvényesen, vele 

elüznek engemet is arról a térről, a hol hazámnak még hasznosan 

szolgálhattam vólna: de hát mit tegyünk? ha így kívánja azt az állam 

érdeke?  

Tudatom kedves öcsémmel, hogy „én már” nyugodt rezignatióval 

„tűröm a csapást, a mit sorsom rám mért, megyek csendes buval szívemben a hova 

princzipálisommal együtt a sors szele vet.  

Nagy hatalom van most az állam szolgái kezében! E hatalom ellen hijába 

való vólna most minden rugdalózás.”413 Isten most ezen hatalom: tehát legyen 

az ő akarata szerint! 

Bízom istenemben, hogy nem hagy engemet sokáig bolyongani élő 

halottként ezen a világon, melyet már évek óta ugy sem tartottam annak a 

világnak, a hova én is beilleném.  

Bucsuzásul arra kérem kedves Öcsémet, hogy, mint eddig tette, 

ezután is védelmezze előszóval azt a szent ügyet, melyet én csak is irótollal 

és kertész ollóval szolgálhattam. Ne veszítse kedvét: ha látszólag, most, 

még sikeretlen a küzdelme! bízzék a jövőben! Kell, hogy egyszer még is 

csak sikere légyen küzdelmének. 

Fogadja kedves Öcsém irányomba tanusított nagy jóságáért leg 

hálásabb köszönetemet! 

Kísérje Önt és kedves családját mindig és mindenütt az isten áldása! 

Szívéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté 

Nagyságos 

Törs Kálmán országgyülési képviselő urnak 

Budapesten” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1888. szeptember 12-én kelt, B-392. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

                                            
413 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 208. p.  
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1888. szeptember 12. B-392. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Sept. 12-én 

 

Kedves barátom! 

 

Legutósó levelemhez, melyet Törs Kálmánnak írtam, daczára annak, 

hogy a levelet tértivevény mellett küldöttem, még egy levelező lapot is 

mellékeltem kérve őt, hogy irja azt alá és azonnal küldje vissza nekem. Igy 

akartam teljes biztosságot szerezni arról, hogy valóban kezeihez jutott 

levelem. E levelező lap, melyet ide mellékelek, vissza is érkezett tőle, mikép 

láthatod, avval az igérettel, hogy pár nap mulva kimerítő választ küld: de a 

válasszal máig is adósom maradt. Most tehát elbúcsúzom tőle is. Többé 

nem fogok neki leveleimmel alkalmatlankodni; mert látom, hogy hasztalan. 

Ő sem tehet semmit.  

E búcsúzó levelem is ide mellékelem414 neked eredetiben a történelem 

számára. Másold le és aztán küld vissza, hogy legyen az meg az én irataim 

közt is. F. hó 9-én irtam neki azt a levelet: de nem küldöttem el csak 

másnap, a mikor némi javitásokat tettem rajta s igy ujra letisztáztam s ugy 

küldöttem el neki ajánlat mellett. – 

A mult hetet egészen Unghvárynak415 áldoztam. 400 faj gyümölcsről 

küldöttem neki szemző vesszőt és így most már ő is birja, néhány faj hijján, 

teljes gyűjteményem. Említém nálad létemkor, hogy Unghváry kritikus 

helyzetbe került. Most már, a mint irja, meg van mentve; mert 7 élő 

testvérének beleegyezésével jót állt érte az édes apja és az édes anyja. Most 

már teljes buzgalommal neki feküdt ujra a munkának, kertjét 

megnagyobbította s igy remélhető, hogy nehány év mulva az ő fa iskolája 

                                            
414 Lásd a 7. kötet A-110. számú irat. 
415 Unghváry László (Cegléd, 1856. június 6. - Cegléd, 1919. augusztus 1.) ceglédi faiskola 

tulajdonos. – Régi ceglédi iparos családból származott. Az elemi iskola elvégzése után a 

Vincellér- és Kertészképző Gyakorlati Tanintézetet végezte el Budán. Tanárait – Entz 

Ferencet, Gábor Józsefet – nagyon megszerette, képeiket megfestette. Cegléd városa 

kertészként alkalmazta 1879-től. 1883-ban öt hold földet vásárolt és facsemetéket kezdett 

termelni. Első árjegyzékét 1886-ban jelentette meg. A telepet fokozatosan bővítette. 1896-ban 

már 40 kat. holdon terült el a faiskolája. Ugyanakkor szőlőtelepítéssel is foglalkozott. 1902-

ben már 300 hold szőlője volt. Kitűnő kertész és vállalkozói szellemű üzletember is volt. 

Ugyanakkor a város közművelődési tevékenységét anyagilag is támogatta. Ezek mellett 

örökösei egymillió koronát adományoztak a Magyar Tudományos Akadémia megsegítésére 

Főbb munkái: A gyümölcskertészet alapismereti. Kecskemét, 1878.; Unghváry László 

gyümölcsfaiskolája. Cegléd, 1895.; Faiskolai árjegyzék 1886-tól 1918-ig. – [MAGYAR 

AGRÁRTÖRTÉNETI 3. kötet, 522–526. p.] 
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lesz Magyarországon a legjobb hírnek örvendő faiskola. Ha akadnak, 

bízvást hozzá utasíthatod a vevőket. –  

Az ideji szemzéseimről, – melyek listáját neked is megmutattam, – 

már mind lebontogattam a kötőléket. Él valamennyi, sőt legtöbbje a 

kedvező időjárás folytán, még ki is levelezett.  

Ezeket én magammal viszem; ha jövőre innét eltávozunk, de 

magammal viszem Orbai alma csemetéimet is és uj lakásunkon 

szándékozom minden értékesebb fajom egy-két fában ujból megszerezni, 

föntartani s róluk, a mig mozogni birok, ojtóvesszőkkel ellátni az 

érdeklődőket. – Pihenni nem megyek sehová: lesz a pihenésre ugyis elég 

idő, – egy egész örökkévalóság! tehát akkorra hagyom a pihenést. A míg a 

jó isten képességet ad a munkára; munkálkodni fogok ezután is 

folytonosan, de csendesen, a mint azt a hajlott kor kívánja. – 

Nálad létemkor érkezett leveled is, aztán a m. hó 30 és 31-ről és a f. hó 

4 és 7-ről irt leveleid is megkaptam s olvasván azokat ugy képzeltem, 

mintha nálad volnék s élő szavaid hallgatnám. Helyesen teszed, ha gyakran 

irsz olyan levelet, a mire választ sem kivánsz. Igy legalább folyvást 

társaloghatsz velem.  

Isten áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. szeptember 19. B-393. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888, Sept. 19-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 15-ről szóló leveled, valamint a 17-ről szólót is a mellékletével 

együtt megkaptam, és minthogy ugyan az napon kaptam meg a „Bolond 

Istók” 416 f. évi Sept. 16-diki, vagyis 30-dik számát, a mikor leveled 

                                            
416 Bolond Istók (1878. január 6-tól 1919-ig): társadalmi és politikai élclap, képes hetilap. A 

Bolond Miska (megszűnt 1875-ben) utódjaként indította meg Bartók Lajos függetlenségpárti 

élclapját, amelynek ő volt a szerkesztője, kiadója és tulajdonosa is. A lapot a Schlesinger és 

Wohlauer, 1883-tól pedig a Franklin Társulat nyomdája adta ki. Célja a népszerű Borsszem 

Jankó című kormánypárti lap ellensúlyozása, valamint a Függetlenségi Párt erejének és 
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megérkezett; meg nem állhatom, hogy válaszként ne figyelmeztesselek 

ezen élczlap egy versére, melyben az író a főeszmét mintha csak az én 

levelemből böngészte volna ki. „Legújabb kor” a czíme e versecskének. 

Sajátszerű, ez eszme csaknem egy időben pendül hangra két olyan ember 

ajkán, a kik egymást nem ismerik!  

A természet kezd már bennünket szoktatni a tél hidegéhez. Olyan 

hűvösek az éjszakák, reggelek, mintha telet éreznének.  

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

A „Bolond Istók” 1888. Sept. 16. számából 
 

A legujabb kor 
 

Az Istent régen el tagadták,  

Arra most senki se szorul; 

Guny és nevetség tárgya az, ki 

Nevét említi jámborul. 

 

A földi élet vad harczában 

Egy van, mi még föntartana, 

Mi szeretettel egybe füzne, 

Egy van csupán még: a haza. 

 

De a hazát, a nagy fogalmat, 

Ma már hiába keresik, 

A szent oltárra nem találnak 

Mely lángra gyujtsa kebleik. 

 

Ma nap az állam és a kincstár 

Lett a mindenható nagy ur; 

Jaj annak, a ki e kettőnek 

Hódolva porba nem borul. 

 

Ez a két modern földi isten 

Mindent magának követel; 

Nincs szíve, nincs vallása, nincsen 

Ki nálla irgalomra lel. 

                                                                                                               
befolyásának növelése volt. Támadta a közös hadsereget, Ausztriát, egy-egy kormánypárti 

képviselőt. Bartók halála (1902) után szerkesztője Baróti Lajos volt.  
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Darwin törvényét igazolja 

Az ádáz élet küzdelem,  

Hol legerősb az önző érdek,  

A gyöngének nincs kegyelem! 

 

Hol az erény, az elv, az eszmény 

Nem más mint lelki gyöngeség; 

Ily fegyverekkel szállni síkra 

A leg biztosabb vereség. 

 

Nehány javíthatatlan költő,  

Ki a dicső eszméknek él,  

Lantjának hurján a hazáról 

S a hon szerelméről regél. 

 

Míg őt dicsfénnyel koszorúzzák 

A szeretett, a szent hazát: 

Az állam, a hatalmas, nékik 

Jutalmul koldus botot ád! 

 

Censorius417 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. szeptember 20. A-111. számú irat 

 

Budai József levele Bereczki Mátéhoz 

 

Másolat 

„Bodos, 1888. Sept. 20. 

 

Kedves Bátyám! 

 

A Törs K-nak418 küldött levelet, a hozzá mellékelt commentárral 

együtt lemásoltam, és köszönetem mellett itt küldöm. Érdekes adatokat 

tartalmaz az hazai gyümölcsészetünk történetéhez! Tehát! a Sármezeyek 

                                            
417 Censorius = Baráth Ferenc (1844–1904) pápai tanár írói álneve.  
418 Törs K = Törs Kálmán 
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annyi kedvezményben sem részesültek a kórmány részéről, mint a többi 

bérlők! Majdnem hihetetlen, hogy ilyen őrültséget elkövessen egy állam 

kórmánya; hogy így tegyen tönkre egy nemzeti kincset; melynek, ha másé 

is a megszerzés dicsősége, de legalább az övé lehetne a megtartás érdeme! 

Ilyen tetteire a mi kórmányunknak nagyon rá illenek Shakspere419 ezen 

szavai: „…vadállatokba szöktél óh ítélet s az ember ész nélkül maradt…”420 

– 

S mind ezt csupán azért, mert a Sármezeyek és bátyám is ellenzékiek! 

Hát így van ez nálunk! Itt az apagyilkosnak is megbocsátanának, ha Tisza-

párti. S a ki előtt még az ellenségnek is kalapot kellene emelni, azt üldözik, 

ha ellenzéki. Nagyon találóan mondá egyik lapunk, hogy Magyarország 

ma hólnap egy nagy táp intézet lesz a kórmánypárti emberek számára, a 

hol mindenkinek van hivatala, ha a jelenlegi kórmányt kész szolgálni. 

Mindent hittem, de hogy Mező-Kovácsházát elliczitálják, arra még 

sem volt elég hitem, és íme, megtörtént! 

De hát meg másíthatatlan-é az eladás, és nem lehetne é azon segiteni?  

S hozzá még a bátyám szép vagyona is elvész hazai 

gyümölcsészetünkre nézve, pedig mennyire hasznos dolgot lehetett volna 

tenni ilyen szép összeggel! A kórmány ugyan nem tesz semmit, nem áldoz 

semmit gyümölcsészeti czélokra! Vándor tanítókat nem alkalmaz; törvényt 

a községi fa iskolák életbe léptetésére nem alkot. A gyümölcs tenyésztés 

mostoha gyermeke a mai vak kórmánynak; egyesek a mit tehetnek, tesznek 

érte, de a kórmány egészen közönyös ügyünk iránt! 

Ha fiatalabb vólnék és családom volna, melynek jövőjéről 

gondoskodnom kellene, itt hagynám e szerencsétlen országot, mennék a 

szabad Amerikába, hisz itt a gazok sáska hada ugy elszaporodott, hogy 

mahólnap kimarják a becsülletes[!] embert! 

Tehát nincsen egy olyan folyóiratunk vagy szaklapunk, melyben a 

kórmány intézkedését megbírálni lehetne? Érdekes ezt is tudni. No, hát én 

akkor soha sem veszem a tollam a kezembe, azért, hogy a kórmány 

zsoldosainak a lapjába írjak, de egy árva betűt is! Sokkal inkább gyűlölöm 

és megvetem őket, hogy sem közelíteni tudjak hozzájok! –  

Ha nem a külföldi folyóiratokba van szándékom dolgozni; 

nevezetesen a Pom. Monats.421-ben szeretnék írogatni, a fiatal Lucas422 

                                            
419 Helyesen: Shakespeare.  
420 „Vadállatokba szöktél, ó, ítélet, / S az ember ész nélkül maradt!” Shakespeare: Julius 

Caesar. Fordította: Vörösmarty Mihály. III. felvonás, 2. szín. Antonius.  
421 Pom. Monats. = Pomologische Monatshefte  
422 Fiatal Lucas = Lucas, Friedrich [Frigyes] (1842–1921) az egyik legjelentősebb német 

pomológus, Eduard Lucas fia. 1841. november 9-én Eduard Lucas feleségül vette 

Regensburgban Rueff, Walburgát (1821–1903), Joseph Rueff (1791–1840) legidősebb lányát. 

1842. október 30-án megszületett az első gyermekük, Friedrich, aki később apja kertészeti, 
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lapjába. Csak hogy ennek némileg utját állja, hogy a német nyelvben még 

nem vagyok egészen biztos.  

Az idén a Mosolygót423 és a Kék muskotályt424 bemutatom nékik, 

minthogy ezek az idén szép példányokat termettek, s hozzá mellékelem a 

leírást is a bátyám munkájából fordításban. Hanem arra kérem kedves 

Bátyámat, hogy a fordítás kéziratát legyen szíves át nézni és esetleg 

kijavítani, mielőtt elküldeném. –  

A Mosolygó leveleinek a leírásába aligha hiba nem csuszott be, Bodor 

P. 425 tojásdad leveleket említ, holott azok túlnyomólag kerülékesek.426 – 

A Kék Muskotályra nézve az a megjegyzésem volna, hogy azt jó 

volna egyszerűen Kék almára röviditeni, és pedig azért, mert az ős 

gyümölcs (kár vólt, hogy Bátyámat erdélyi szakembereink nem 

figyelmeztették erre) s mint ilyent Erdély minden részében Kék alma néven 

ismerik. A muskotály jelző csak zavart okoz legalább itt Erdélyben, de 

másutt is, mert a gyümölcs ízében valóban nincsen semmi muskotályos íz. 

– Nézetem szerint leghelyesebb lett volna Erdélyi Kék Alma (Blauapfel 

Siebenbürger) néven nevezni, megkülönböztetve a külföldi Kék almáktól.  

                                                                                                               
gyümölcstermesztési és pomológiai tevékenységét Reutlingenben folytatta. A párnak még 

három leánya született: Luise, Julie és Agnes. https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Lucas  
423 Mosolygó alma 
424 Kék muskotály (alma)  
425 Bodor Pál – Bereczki levelezésében ifjabbként és idősebbként emlegetve, mindketten 

„legidősb” lécfalvi Bodor Pál (1773. január 31. – 1828. máj. 30.)  matematikus és neves 

pomológus leszármazottai (a Bodor család szokása szerint ugyanis az elsőszülött mindig Pál 

nevet kapott). Bereczki Máté Gyümölcsészeti vázlatok 2. kötetében a Borsos alma 

jellemzésénél így ír: „Nagyon valószinű, hogy e jeles alma is egyike Erdély ős gyümölcseinek. A 

gyümölcsészeti, nemes szenvedélyéről ismeretes Bodor-család mintegy 100 év előtt, már birta és 

terjesztette a Borsos almát, mely nevét onnét kaphatta, hogy pontozata ugy van a gyümölcsön 

elszórva, mintha borssal volna az behintve. Ojtóvesszejét 1881-ben kaptam idősb Bodor Pál, tisztelt 

barátomtól, Kolozsvárról, aki szives volt leírásra alkalmas, ép gyümölcspéldányokat több ízben is 

küldeni hozzám. BM.” BERECZKI 2. 1882. 261. p. Lécfalvi Bodor Pált 1812-ben létesített 

gyümölcskertjében a régi gyümölcsfajták megmentőjeként emlegették, az első erdélyi 

magyar nyelvű faiskolai katalógus kiadója volt: Eladó válogatott gyümöltsfa – oltoványok 

lajstroma, 1812. (AMBRUS L. 2012). Jénában (1795), Göttingenben (1796–1797), majd Bécsben 

tanult matematikát. Bolyai Farkas barátja volt. Hazatérve pénzügyi tisztségviselőként 

helyezkedett el Kolozsváron, s emellett „üzletileg” foglalkozott oltványszaporítással. 

„Kolozsvári gyümölcsészeti kísérleti kertjét (melyet a család később a szomszédos temető 

bővítésére az egyházra hagyott) tán ma is Bodor-kertnek nevezik az öreg kolozsváriak.” 

(Bodor Pál: Önkényes szülőföldteremtés. Utunk Évkönyv, ’74. 248. p.) A kertalapító „apa 

hajlamát ifj. Bodor P. örökölte s ez utóbbi 20 év alatt Kv. [Kolozsvár] szinte egyedüli 

tekintélyes pomológusává emelkedett.” Őt emlegette Bereczki, mint idősebb Bodor Pált.  
Nagy Ferenc: Értesítés és még valami a Kolozsváratt 1852. December napjaiban tartott 

gyümölcskiállításról, Kolozsváratt, a rom. cath. Lyceum betűivel, 1853. – Idézve NAGY-TÓTH 

2006. 66–67. p. – Idősebb Bodor Pál gyászjelentését lásd Gyászjelentések: 

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/349927 
426 Ellipszis alakú, a közepesnél a legszélesebb, de általában mindkét végén kihegyezett 

levél, levélke vagy sziromlevél.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Lucas
https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/349927
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Tegnap kaptam a „Sós” körtéről Udvarhely megyéből egy pár ízlelni 

valót, – Megérdemli a terjesztést! Két változványa van; a piros, mely 

zömök, csiga alakú, napos felén ragyogó piros, széles talapu körte, és a 

fehér, mely tojásdad körte alaku, nyílt kelyhű, sárgás zöld színű (pirosság 

nélkül) körte, fehér hussal, mely pezsegve olvadó, igen kellemes jó ízű, 

szára hosszu egyenes zöld. – A két gyümölcs csak alakra és színezetre 

különbözik, de íze annyira egyező, hogy a ki nem látná és ugy ízlelné a 

gyümölcsöt azok ízében különbséget tenni nem is tudna. – Különben ez 

Erdélyi ős faj, melyet emberi emlékezetet meghaladó idő óta tenyésztenek 

Udvarhely megyében. Etéd427 és Kibéd428 környékén az utolsó földmives is 

ismeri. –  

Az óltó gallyakra a listát még nem állítottam össze, de szombatra 

okvetetlen összeállítom és elküldöm. – 

Kedves Bátyámnak minden jót kívánva maradok szerető öccse 

Budai József 

Tekintetes Bereczki Máté úrnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1888. szeptember 22-én kelt, B-394. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

1888. szeptember 22. B-394. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Sept. 22-én 

 

Kedves barátom! 

 

Budai Józseffel is közöltem a Törs Kálmánnak írt levelem, melyre, – 

bárha levelezőlapon megigérte, – máig se válaszolt és valószinűleg nem is 

fog válaszolni egyik levelemre sem. Közlenem kellett azt Budaival, a kit a 

gyümölcsészet irodalmának művelésére egy ízben avval is biztattam, hogy 

alapot hagyok annak számára, a ki utánam, az én modoromban a 

gyümölcsészeti vázlatokat folytatni fogja. Minthogy most már ugy áll a 

dolog, hogy ezen igéretem nem teljesíthetem; nehogy szószegéssel 

vádolhasson Budai, szükségesnek láttam őt eleve értesíteni arról, hogy 

                                            
427 Etéd (Udvarhely m.), ma Románia, Atid (Hargita m.) 
428 Kibéd (Maros-Torda m.), ma Románia, Chibed (Maros [Mureş] m.) 
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mért nem tarthatom meg szavaimat. Hogy inkább megérthesse Budai, a mit 

Törs Kálmánnak irtam, commentárral kitártam a T. K. levelét.  

Budai válaszát ide mellékelve429 elküldöm neked is, hogy 

szórakoztassalak s egyúttal az én válaszomat is küldöm, melyet neki irtam. 

Kérlek, a szokott módon továbbitsd el.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. szeptember 22. A-112. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Budai Józsefnek 

 

Másolat430 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Sept. 22-én 

 

Kedves Öcsém! 

 

F. hó 20-ról hozzám írt sorait tegnap este kaptam meg.  

Nagyon sajnállom[!] azon elhatározását, hogy a magyar lapokba csak 

a miatt nem akar írni, mert köztük nincs egy is, mely kormány párti 

emberek kezében ne volna. A nagy közönség nem tudja ám azt, hogy még a 

gazdasági lapok is politikát űznek suttyomban. Azt hiszi, hogy a gazdasági 

lapokba lehetetlen is politikát űzni. Magam is azt hittem sokáig: hanem 

aztán később az ellenkezőről kellett meggyőződnöm. Elég az hozzá, hogy 

írtam én csaknem minden gazdasági lapba s ennek folytán lett nevem 

országszerte ismeretessé. Most már nem írok én sem, egyik lapba sem, mert 

megismertem a lólábát valamennyinek: de azt tudom, hogy a 

nagyközönség nem vehet róllunk[!] tudomást, ha a fennálló lapokba nem 

mozgatjuk a fülünket. Elég sajnos ez! de hijjába! Ott kell találkoznunk 

közönségünkel, a magyar közönséggel, a hol lehet, a hol tudjuk, hogy ez 

idő szerint nagy tömegben feltalálhatjuk őt.  

Én csak a mondó vagyok, kedves Öcsém, hogy írjon minél 

gyakrabban, minél több lapba a gyümölcsészetről és, ha ír ne a szerkesztők, 

                                            
429 Lásd a 7. kötet A-111. és A-112. számú iratok.  
430 Dörgő Dániel kézírásával maradt fenn a másolat. 
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hanem a nagy közönség lebegjen szemei előtt, melyel magát meg akarja 

ismertetni. Ne gondoljon a kórmányra, az ő talpnyalóira, hanem folyvást 

arra a közönségre, melyet szent ügyünknek meg akar hódítani. És, ha így 

cselekszik, higyje el, nem lesz terhére az írás, és bizonyára nagy hasznára 

válik igyekezete; mert ismeretessé lesz neve széles e hazában a mit 

mondani és írni fog, mindenki hitelt fog annak adni; míg, ha nem ismerik 

csak külföldön: kötve fognak hinni szavának, mint a magyar közmondás 

szerint a komának.  

Első dolgának tartsa magát a magyar közönséggel megismertetni ott, 

a hol lehet. Majd eljő az idő, midőn önálló munkával léphet közönsége elé, 

hol aztán senkisem fogja önt meghazudtolhatni abban, hogy a kórmányra 

és az ő talpnyalóira ráteríti a vizes pokróczot; de addig a míg neve 

ismeretlen nem adnának hitelt szavainak még akkor sem, és munkáját nem 

olvasnák sem sokan sem kevesen, s elhangoznék beszéde, mint a pusztába 

kiáltó szava.  

Jó azt önnek tudni, a mit én a lapokról önnek elmondtam, most 

legalább tudhatja magát tájékozni, hogy hogyan és miképp viselkedjék; de 

a kinek nagy czél lebeg szemei előtt, ugy kell annak tenni, mintha 

legkissebb tudomása sem volna ezen dolgokról. Lám! ha én ezt kezdetben 

mindjárt tudtam volna; bizonyára óvakodtam vólna politikám elárulni egy 

árva szóval is. Mi köze az én politikai gondolkozásomhoz annak a nagy 

közönségnek, kiket én a gyümölcsészet ügyének akarok meg hódítani, és 

nem a politikának, melyet én vallok? És ha politikai színezetű 

expectoratiokkal431 nem spékeltem432 vólna meg czikkeimet; talán még is 

beszélhetnék folyvást minden lapba közönségemmel, s ébren tarthatnám 

benne a gyümölcsészet iránti érdeklődést (mely a mint látom, már is 

lankadóban van) és sokkal többet lehetett volna az ügynek használnom, 

mint a mennyit eddig használhattam.  

Legyen, kedves öcsém, első sorban gyümölcsész, és csak másod vagy 

harmad sorban politikus! Saját érdekében én azt javasolnám önnek. És ha 

szereti az édes hazát, mint én szerettem és szeretem is azt; hiszem, hogy 

annak így viselkedvén százszor többet fog használni, mint néma 

hallgatásával. – 

Az én német nyelvbeli tehetségemre vonatkozólag áll az: a mit 

biográphiámban433 én írtam meg arról, s nem áll az a mit boldogult Lucas 

nagy jószívűségében rám fogott. Fordítani tudtam csak kissé magyarból 

németre, de németül fogalmazni nem tudtam, nem is vagyok képes. Ne 

                                            
431 Expectoratio (latin) = kiafakadás, lelkendezés, ömlengés. 
432 Spékel (német) = (konyhai) szalonnával megtűzdel (húst), (átvitt értelemben) tarkít, fűszerez 

(beszédet pl. tréfákkal, szellemes bemondásokkal).  
433 Biográfia (görög-latin) = életrajz, élettörténet, életírás.  
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gondoljon, kedves Öcsém avval, hogy hány hibát ejt a német írásba! majd 

kiigazítja azt a szerkesztő, kiigazította az én hibámat is. Csak ugy írjon, 

hogy megérthessék, ez a fődolog. Könnyebb a kész írásban a hibákat 

kiigazítani, mint az iratot magát egészen ujból készíteni.  

Minden esetre nagyon lekötelezve érzendi magát az ifjú Lucas, ha 

öcsém is írni fog lapjába. Erről én bizonyos vagyok.  

A Kék muskotálynak németben „Siebenbürger Blau apfel” nevet adni 

helyeslem. Bár én is tudtam volna azt, a mit Öcsém erről az almáról tudat 

levelében velem; bizonyos hogy akkor nem neveztem volna az 

„muskotálynak”. Lucus a non lucendo.434 

A „mosolygó” levelei, miképp a magához jött, s szép hajtásokat 

eresztett több éves próba ágamról látom, nem egyszerűen csak tojásdadok, 

hanem széles tojásdadok vagy (de ritkábban) széles kerülékesek, de a 

gyümölcs peczkeken inkább kerülékesek, mint tojásdadok. Saját 

észrevételekép ezt külön is meg említheti közleményében, vagy akár ugy is 

feltüntetheti, mintha könyvemben így írtam vólna le; ha magam írtam 

vólna le a növényzetet s nem más közlötte volna velem annak leírását.  

Örülök rajta, hogy kikutatta kedves Öcsém a Sós körte hazáját. Jó 

lesz; ha le is írja e fajt körülményesen.  

Az én istenem áldja meg minden jóval, szivéből kivánja szerető bátyja 

Bereczki Máté 

Tekintetes Budai József urnak 

Bodoson” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1888. szeptember 22-én kelt, B-394. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

                                            
434 Lucus a non lucendo. (latin) = A berek neve azért „lucus”, mert nem vílágít. („non lucet”) 

– [TÓTH B.  1895. 255. p.] Erőltetett, fonák szómagyarázat, ill. értelmetlen, zavaros 

magyarázat (ti. az erdő – lucus – szót azzal próbálhatná valaki magyarázni, hogy sötét, nem 

világít – lucet). PALLAS.  

Quintilianustól eredő szójáték, amely az erőltetett, fonák eredetmagyarázatot gúnyolja ki. 

Értelme: az erdő (lucus) nem fénylő (lucendo). PONTICULUS HUNGARICUS – kifejezések 

feloldásai http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/fuggelek/magyarazatok.html  

http://members.iif.hu/visontay/ponticulus/fuggelek/magyarazatok.html
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1888. október 1. D-384. számú levél 

 

„Mező-Túr, 1888. Octóber 1. 

 

Kedves Barátom! 

 

Ha kerted sorsa a kórmány intézkedése következtében roszra dől el, 

és az a fait accompli435 lesz: jó vólna, ha Budai József az ifjú Lucas lapjába 

azt simán közölné. Ezen tény a – mívelt Német közönség előtt – a Magyar 

országi viszonyokat fényesen világítaná meg; és szégyenpadra állítaná a 

kórmánypárti – szabadelvű pártot, hatalmaskodó vezér férfiait.  

Isten vélled 

szerető barátod 

Dörgő Dániel” 

 

Bereczki Máté megjegyzése a levél alján: 

 

„NB Hogy az ezen leveledre írt válaszomat jobban megérthesse az 

utókor; jónak látnám, hogy leveled is oda köttetnéd, a hová az én 

válaszomat.  

 

Bereczki” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. október 2. B-395. számú levél 

 

Mező-Kovácsháza, 1888. Oct. 2-án 

 

Kedves barátom! 

 

M. hó 26-ról irt leveled a mellékletekkel együtt megkaptam. Helyesen 

tetted, hogy lemásoltad ama leveleket. Hazai gyümölcsészetünknek egykor 

megirandó történetéhez becses adalékul fognak azok is szolgálni.  

                                            
435 Fait accompli (francia) = befejezett, megmásíthatatlan tény.  
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Tegnap írt leveledet pedig ma kaptam meg. Erre már nem akarok a 

válasszal késlekedni mindaddig, a míg vagy 3–4 leveled össze nem gyűl 

íróasztalomon.  

Válaszolnom kell pedig arra; mert a mi ritkán történik, sőt nem is 

igen emlékszem, hogy megtörtént volna, a leveleidben fölvetett eszmék 

csaknem mindig találkoztak helyeslésemmel; míg az Okt. 1-ről írt 

leveledben kifejezett eszme sehogysem tetszik nekem.  

Isten őrizzen meg attól, hogy akár én, akár másvalaki az én 

életemben, a külföld ítélőszéke elé vigyük nemzetünk szennyesét. – Elég 

ellensége van a külföld előtt hazánknak, nemzetünknek: vétkeznénk; ha mi 

is beállnánk nemzetünk gyalázói közé. A gyalázat, melyet kertem 

megsemmisítése miatt a jelenlegi, mindenható ministeriumra hárítanánk a 

külföld előtt, – első sorban is nem a ministeriumot érné, hanem a magyar 

nemzetet, a ki törvényhozásában beleegyezett abba, hogy a ministerium 

még azt a kincstári birtokrészletet is, melyen kertem fekszik, tetszése 

szerint, sebbel-lobbal eladhassa. Hiszen a törvényhozó testületnek 

tudomására hozta Törs Kálmán a történendőket! Mért nem akadályozta 

meg tehát a ministeriumot abban, hogy azt a nemzeti kincset, melyet 

kertem képvisel, ne prédálhassa el?! Bármiért nem tette; övé a gyalázat és 

azon nemzeté, a ki ilyen értelmetlen s a haza javával mitsem törődő 

képviselőket választott a törvényhozásba. 

Szégyenlem én nemzetemnek ezt a gyalázatát s óhajtanám, hogy 

rajtunk, magyarokon kívűl bár soha, senki se venné azt észre! 

Megbocsáss tehát, kedves barátom, ha Budainak meg sem említem 

eszmédet, sőt; ha ő magamagától is ilyen eszmét pendítene meg előttem; 

még akkor is kérve kérném őt, hogy addig legalább, a míg én élek, 

hallgasson el a külföld előtt eszméjével. Hiszen addig, a míg én élek, 

könnyen ráfoghatnák a ministerium talpnyalói, hogy az eszmét Budainak 

én sugalmaztam, s belőle, Budaiból, az én sértett magán érdekem beszél 

csak! Nem; nem akarom; hogy engemet magán érdekkel vádolhassanak s 

gyalázatukat avval takargathassák.  

Hadd itéljen fölöttünk, köztem és ő közöttük, az igazságos 

történelem! Én bizom benne, hogy ez igazságot fog nekem szolgáltatni.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 
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Az 1888. október 2. B-395. számú levél után bekötött nyomtatvány-küldemény
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1888. október 13. B-396. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Oct. 13-án 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 4-ről keltezve két levelet is írtál: de azóta hallgatsz. Bizony nagy 

igazat mondasz leveleid egyikében, midőn az elsatnyulás okát abban 

találod, hogy a legépebb fiukat nem emberi rendeltetésök czéljára, hanem 

pitykefényesítésre használja föl a telhetetlen bálvány, a kit „állam”-nak 

neveznek. Hanemhát nekünk nem érdemes már effélékről gondolkozni 

sem. Az utánunk következőkre marad ezen a bajon segíteni.  

Küldöm megint a Budai levelét,436 melyet válaszul írt az előtted már 

ismeretes levelemre. Ismét kap tőlem egy kis leczkét válaszul ezen ujabb 

levelére is. Küld el aztán neki a szokásos módon. Azért küldöm ezeket; 

mert most különben sem olvashatsz érdekesebb dolgot a gyümölcsészetről. 

– 

Kezd a correspondentiám437 szaporodni. Naponta több levélre is kell 

már válaszolnom. Nagyon szeretem ezt a dolgot. Jól eltelik vele az unalmas 

idő. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. október 7. A-113. számú irat 

 

Budai József levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat438 

„Bodos, 1888. Oct. 7. 

Kedves Bátyám! 

 

A napokba nem vóltam otthon s ez az oka, hogy becses levelére 

késett a válaszom. Elsőbben is, igen köszönöm, hogy a fiatal Lucasnak 

                                            
436 Lásd 7. kötet A-113. számú irat. 
437 Korrespondencia (latin elemekből áll) = összeköttetés, kapcsolat, régen levelezés. Bereczki 

ez utóbbit értette alatta.  
438 Dörgő Dániel kézírásával és helyesírásával maradt fenn a másolat. 
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figyelmébe ajánlani szíves volt, hisz azt is csak nehezen érhettem el itthon, 

hogy észrevegyenek a pomona napszámosai között. Annál kevésbé 

érhettem volna ezt el külföldön.  

Most még nem tudom, valjon képes leszek é legyőzni az undort és 

utálatot a kórmány emberei iránt, annyira, hogy ezek szerkesztette lapokba 

írhassak, mint azt kedves bátyám óhajtja. – De miért is írjak? Hisz ez az 

ország ma már nem Magyar ország! Kipusztult és pusztul innen az a 

férfias, nyílt, egyenes jellem, mely a magyart magyarrá tette s a világ összes 

nemzetei fölé emelte. – A jelen kor magyarjáért én nem lelkesedem; e 

nemtelen fajnak kár az isten legnagyobb áldása: a nemes gyümölcs! – Azt 

sem hiszem már, hogy közállapotainkba olyan fordulat állhasson be, hogy 

a tisztességes elem fölül kerekedhessék. Minek dolgozzunk és kinek 

dolgozzunk tehát, hisz a költő szerint „idegen lett a magyar itthon”.439 

Nagyon szomorú dolog ez, de sajnos, igaz.  

A kedves bátyámon elkövetett gazság nem nagyon buzdító arra, 

hogy a közjóért áldozzuk életünket. Mint Törs Kálmán mondja: ”Ha lesz 

fiam, ki arra számít, hogy a honának éljen, oda fogom (Kovácsházára) 

küldeni buzdításul.”440 E feletti keserűségemnek hangot adtam már az 

„Ellenzék”-ben,441 az Erdélyi részek legtekintélyesebb lapjában, a hol 

érdemük szerint elbántam két számban a kórmány gazaival. A czikk 

eredetileg olyan volt, mint egy ellenére ugró oroszlán, hanem a szerkesztő 

lenyírta a serényét, levágta a körmét, kitépte a fogait, mind a mellett még is 

maradt benne annyi paprika, a mennyitől prüszkölhetnek. – Sokat 

könnyített a lelkemen, hogy e czudar, hitvány faj elé tükröt tarthattam, 

melyből a saját undok pofáját megszemlélhette. 

Kedves Bátyámnak minden jót kívánva maradok szerető öccse 

Budai József 

 

Tekintetes Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
439 „Birtok nem vala már, idegen lett a magyar otthon;” = Kisfaludy Károly: Mohács. 81. sor.  
440 Törs Kálmánnak Bereczki Mátéhoz írott levelei között a hivatkozott idézetet nem találtuk 

meg. 
441 Ellenzék = Kolozsváron (1880–1944) megjelenő politikai, közgazdasági, társadalmi napilap. 

Alapítója és szerkesztője Bartha Miklós. 
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Budai József cikke kivágva és behajtogatva a levelezés forráskötetének 189–190. 

oldalán (Szövegét lásd jelen kötet FÜGGELÉK részében!
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1888. október 13. A-114. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Budai Józsefnek 

 

Másolat442 

 „1888. Oct. 13.  

 

Kedves öcsém! 

 

Tegnap este kaptam meg f. hó 7-ről irt levelét. Erősen vártam azt, 

remélve, hogy meggyőztem önt annak szükséges voltáról, hogy maga 

megismertetése végett okvetlenül irnia kell a lapokba, ha mindjárt maga a 

Lucifer volna is annak vagyis azoknak szerkesztője: de látom, hogy 

öcsémben a politikai ember háttérbe szorítja a hazafit, kinek szemei előtt 

mindig a haza oltárképének kellene lebegnie. A politikus meggyőződés 

igaztalan itéletre birja önt nemzetünk jövőjét illetőleg. Hisz a történetből 

tudhatja, hogy százszor deprabáltabb443 volt a magyar némely 

korszakokban mintsem jelenleg: de azért mindannyiszor észre tért az! Csak 

legyenek bármily kevesen igazi hazafiak, a kik időről időre figyelmeztessék 

a bekövetkezendő veszélyre s kik ne engedjék, hogy tudatlanságba vesszen 

el a nemzet.  

Jó; ha nem akar kedves öcsém irni a jelennek: hát írjon, mint én is 

cselekedtem a jövő nemzedék számára. Ne törődjék vele, hogy mit ir, sokan 

olvassák-e, vagy kevesen! Elégedjék meg vele: ha csak néhányat is 

megnyerhet annak az ügynek a melynek szolgálatára vállalkozott! Eljő 

majd az idő, bizonyára eljő, a mikor az általunk elvetett mag ki kel és idő 

jártával terebéjes fává növekedik; a mikor aztán egy hálásabb utókor áldani 

fogja a kezet, a mely a magot elültette. Ne tegyünk ugy mint némely apa, a 

ki gyermekeit, mert rosszak, eltaszitja magától, szóra se méltatja őket, 

hanem tegyünk ugy, mint a jó szülő, a ki folyvást szeretettel igyekszik jóra 

tanitani vásott gyermekeit. Ezeknél fogva én csak a mondó vagyok, hogy 

irjon öcsém a gyümölcsészetről, minél többször és minél több helyt. Meg 

lássa, hogy akkor nem lesz panasza a végett, hogy észre sem veszik! Észre 

fogják venni bizonyosan: mig ha duzzogva elzárkózik a világtól, biz 

                                            
442 A másolat feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával maradt fenn. 
443 Deprabáltabb – helyesen depraváltabb. Depravált = romlott, züllött, elfajult, lásd 

depraváció (depravatio, latin): leromlás, rosszabodás; romlottság, züllöttség. 
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elkallódig[!] az ön élete is, mint elkallódott azon millióké, a kikről azt 

mondja a római, hogy nem mások mint „froget consummere nati”.444 

Rázza le magáról a politika hálóját, mely lelkét most fogva tartja! 

vesse magát teste lelke minden tehetségével a gyümölcsészet karjaiba! irjon 

szeretettel, lelkesedéssel a gyümölcsészetről! Képzelje magát a mikor ír a 

jövőbe! a mikor százon és ezeren hálás figyelemmel lesik az ön ajkairól a 

lelkesitő szót! Ne gondoljon, a mikor ir, a jelenre, mert tudhatja, hogy most 

alig egy-két ember figyel szavaira, és ilyenkor lehetetlen lelkesedéssel irni 

bár mily szent tárgyról is. Ha igy teszen, a mint én tanácslom, magára fogja 

vonni okvetlenül a közfigyelmet, ha kerüli is a világot a nyilvánosságo[k]t 

mint kerültem s kerülöm én is, a kiről mikép láthatja kedves öcsém, széltére 

tudják már ez hazában, hogy ki vagyok és mit tettem a haza javára. Hogy 

irányomban nem ugy jár el a ministerium, mint kellene eljárnia! az az ő 

bűne melyért lakolnia fog ugy a jelen mint a jövendő itélő széke előtt.  

Bizom benne, hogy nekem ad igazat a közvélemény és nem a 

tudatlan vagy rosszakaratu kormány tagjainak. A kormánynak ez a hibás 

eljárása csak hasznára válik annak a szent ügynek, a melynek én életemet 

szenteltem, mert a közfigyelmet hathatósan tereli ismét a gyümölcsészet 

ügye felé. Lám, már ön is megkezdte ütni a dobot a közfigyelem 

fölébresztésére! Írt az „Ellenzékbe” (a mit én is szeretnék ám látni). Lesznek 

még többen is jók, […a pretoratium „deceus”[decens]]445 bizonyára lesznek! 

Nyer ezzel a hazai gyümölcsészet bizonyára, tehát inkább örvendjünk rajta, 

mintsem haragudjunk érte.  

Aki a hazáját szereti az nehagyja magát a haza javára irányzott 

törekvésében lehangolni soha. Ha tudja, hogy jó uton indult meg és jó uton 

járt, ne tekingessen jobbra, balra, hátra, hanem haladjon előre a kitűzött 

irány felé. Példája csak igy leszen ragadós, követőkre igy teszen szert 

legbiztosabban. – No, de száz szónak is az a vége, hogy irjon kedves öcsém 

a gyümölcsészetről – ha máshol nem lehet – még a garamanduk446 lapjába 

is. Én ezt mondom önnek Ámen!  

                                            
444 Másolási tollhiba, helyesen „fruges consumere nati” (latin) = akik csak arra születtek, 

hogy kenyeret (gyümölcsöt) fogyasszanak. Jelzése a henye embernek, aki csak született, 

hogy élvezze a mások által megtermelt javakat. 
445 A másolatban a latin szöveg értelmetlen, a betűtévesztések miatt kiolvashatatlan. Talán a 

római jogban szereplő preatori jogrendszerről (a méltányosság, a szokásjog 

figyelembevételéről) szólhat Bereczki e kijelentése. Papinianus jogtudós szerint a praetori 

jog az, amelyet a praetorok vezettek be a civil jog szabályainak kisegítése, kiegészítése vagy 

kijavítása céljából. (Cicero már egyenrangúként említette őket). Így a ius civile – mely a 

merev, régi, szigorú jogot jelentette (ius strictum); és a ius praetorium – mely hajlékony, 

rugalmas, méltányos (ius aequum – igazságos, méltányos elbírálás) volt – párhuzamosan 

érvényesült évszázadokig.  
446 A garamantészek vagy garamantok ókori berber törzs voltak. Belső-Líbia déli területén éltek 

a mai Tibboszban, Szudán és Bornu egy részében egészen Dárfúrig. Részint földművelésből 
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Ma szedtem meg önnek a tisztájában kijegyzett körte fajokat. Csak a 

Szép Juliáról nem szedtem még, mert nincs itt a háznál, két óra járásra kell 

érte mennem. A megszedett körte vesszők között van vagy tíz faj, a 

melyekről alig-alig találtam egy-két alkalmas peczket. Élnek pedig a fajok; 

de vesszőket nem birtak hozni. A Leroy-féle nagy mandula körte nem 

valódi: hanem rendkívüli edzettségének s vegetatiója sajátszerű 

ritkaságánál fogva (érdemes tovább tanulmányozni). Erről is küldök tehát 

vesszőt.  

A Kis fehérke haldoklik nálam a próba ágon. Csak egy ojtásra való 

silány peczket találtam már rajta. Ezt is el küldöm. Legyen rá gondja, hogy 

jó helyre oltsa és megmenthesse.  

Legalább is 200 orbai csemetére biztosan számithat, hát csináljon neki 

helyet. Lehet hogy valamivel többet is küldök. Azért kináltam meg vele 

elsősorban is kedves öcsémet: mert ön már fel fogta annak a becsit, míg 

másokat előbb capacitálnom kellene a felől. Ezt pedig nem tehetem főképp 

azok után, a miket már az Orbairól két könyvemben is elmondtam. – Ha 

nem hiszik – ők lássák. Nekem most több dugványról készült Orbai 

csemetém van, melyek a fának eredeti, sugár növését éppen ugy 

megtartják, mintha magról kelt csemeték volnának. Még nagy és sűrű fák 

közt is jegenyefa-szerüen rugaszkodnak fölfelé és helyzetük mostohaságát 

észre venni sem látszanak. 

A napokban küldöztem szét a gyászjelentéseket, mely a kertem 

halálát tudatják.  

 

Sok jót kiván 

Szerető bátyja 

Bereczki Máté 

 

 

                                                                                                               
és állattenyésztésből (pl. marhatenyésztés), részint kereskedelemből éltek. Kifinomult 

földalatti öntözőrendszert építettek. Fővárosuk Garama, a mai Jarmah helyén állt. 

Háborúikban négylovas hadi szekeret alkalmaztak. A görögök – Hérodotosz – az i. e. 5. 

században tudtak a létezésükről, bár már az i. e. 9. században azon a területen éltek. A 

rómaiak Lucius Cornelius Balbus hadjárata (i. e. 19) és Tacfarinas felkelése kapcsán kerültek 

érintkezésbe velük. Livius, Tacitus és Sztrabón is említi őket. Államuk helyi nagyhatalom 

volt az 5. századig. Régészeti bizonyítékok szerint városaikban fórum, piac és 

szórakozóhelyek is voltak. Sokan úgy gondolják, hogy a líbiai sziklarajzok tőlük 

származnak. Ellenőrizték a szaharai karavánutakat; a só, a rabszolgák és az arany 

Egyiptomból és a szub-Szaharai Afrikából ide áramlott. A birodalom a fejlett 

vízgazdálkodásnak köszönhette fennmaradását, amit a garamantok a földalatti vízkészletek 

csatornázásával oldottak meg. Földfelszíni vízkészleteik nem voltak. A régészek nagyszámú 

földalatti csatornát tártak fel, ezek neve: foggara. A földalatti vízkészletek túlzott használata 

miatt a víz elfogyott és a birodalom az 5. században összeomlott. – [WIKIPÉDIA 2012. 

augusztus 18.] 
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U.i.: A raphia árát megkapta. B.  

 

Tekintetes 

Budai József urnak 

V. i. Baróth 

Bodos 

Erdélybe” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. október 23. A-115. számú irat 

 

Budai József levele Bereczki Mátéhoz 

 

Másolat447 

„Bodos, 1888. Oct. 23.  

 

Kedves Bátyám! 

 

Becses levelét megkaptam és arra a következőkben válaszolok: Ha 

Kedves Bátyám kívánja, hogy csekély tehettségemmel munkálkodjam az 

irodalom terén is, szívesen megteszem, lévén a’ bátyám kívánsága reám 

nézve parancs. Ha hazámnak használhatnék vele, jó vólna, de meg bocsát 

kedves bátyám nekem, ha hazánk és nemzetünk helyzetét nem láthatom 

abban a kedvező színben, jobban mondva tűrhető színben melyben bátyám 

látja. – Külellenség és elnyomatás soha sem képes egy nemzetet megölni, 

példa rá a Cseh nemzet, mely az elnyomatás alatt izmosodott meg, a 

melynek az elnyomatás daczára is olyan ipara van, melyet a német az ő 

elnyomója méltán irigyelhet, tudományos irodalma pedig oly fejlett, hogy a 

Magyar hozzá képest Kis Miska sem lehet. – Míg nállunk meg történik az, 

hogy Dr. Nendhwich448 egy nagyobb szabásu chemiai munkát nem tudott 

kiadni s kedves bátyám is házalt a magáéval: s utóvégre is maga adta ki, 

addig a csehek az olyan munkát nemcsak kiadják, de honorálják is. – A 

csehek jövőjében hiszek, a mienkben van okom kételkedni.  

                                            
447 Dörgő Dániel kézírásával és írásmódjával készült a másolat. 
448 Nendtvich Károly Miksa, cserkúti (Pécs, 1811. december 31. – Budapest, 1892. július 5.) a 

magyar kémikusok nesztora, műegyetemi tanár, az MTA tagja. Wikipedia 
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„Most lassu méreg, lassu halál emészt”449 ezt mi is elmondhatjuk 

Berzsenyivel. - A tehetség nem érvényesülhet, a jót nem ismerik el jónak, az 

igazságot üldözik, az önzetlenséget nem hogy nem méltányolnák, de nem 

is értik, sőtt, üldözik, mint a bátyám esete is eléggé mutatja, az anyagiság 

az emberek vezérelve lett, a ki eszményi czélokért rajong, annak lelkét 

lenyűgözik a máról holnapra élhetés gondjai. Pedig ha minden ember 

eszményi czélokat tűzne maga elé (az anyagiak mellett) keresni lehetne az 

absolut igazságot. Már most a kórmány pártiak is beismerik, hogy a 

corruptio terjed, de ők azt mondják „emberekben a hiba”. Én meg azt 

mondom, az intézményekben „piscis a capite”,450 mert hát a bűn csak 

felbátorító lehet, ha nem csak nem büntetik, de jutalmazzák is annak 

elkövetőit. Egy Jász-Kun megyei kortes főnök hivatalnok sok sikkasztást 

követ el, és nem elcsapják, de promoveálják451 tanfelügyelőnek. Az ember 

lelkében ugy meg gyökeresedett már a cynismus, hogy nem szégyenlik az 

alávalóságot. Róma fél ilyen romlott sem vólt a bukás korszakában, mint 

hazánk jelenleg. A gazság már elérkezettnek tartja az időt, mikor ledobhatja 

az álarczot, és szemtelen pofáját felmutathatja. Van-é a világon jog állam, 

hol nyíltan hirdeti az igazság szolgáltatás, hogy párt czélok aljas eszközévé 

lett, mint nállunk? Nos ez nállunk oly közönyös lett, hogy már fel sem 

jajdulunk érte. – 

Máskülömben én figyelemmel kísérem az eseményeket, de közüggyel 

és politikával nem foglalkozom többé soha. Az emberek nem értenek 

bennünket, miért beszéljünk hát nekik s hozzájuk?  

Szerető öccse  

Budai 

Tekintetes 

Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz). 

(Az 1888. november 4. B-398. számú levél után bekötve) 

 

* * * 

 

 

                                            
449 „Most lassú méreg, lassú halál emészt,” Berzsenyi Dániel (1776. május 7. – 1836. február 

24.) „Kesergés” című vers 7. szakasz 1. sora (1796 körül). Ugyancsak Berzsenyi „A 

magyarokhoz” című verse 7. szakaszának 1. sora [„Most lassu méreg, lassu halál emészt.”] 

(1796–1810 között. Végleges formája 1810).  
450 Piscis a capite (latin) = „a capite foetet piscis” – „fejétől bűzlik a hal” mondás töredékes 

idézése. 
451 Promoveál (latin, régies) = előléptet, kinevez.  
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1888. október 29. B-397. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Oct. 29-én 

 

Kedves barátom! 

 

A mióta beállt a vénasszonyok nyara; folyvást szedegetem az 

ojtóvesszőt. Most még ugyan alkalmatlan ez a munka; mert még levelesek a 

vesszők, de ez mit sem tesz nálam; mert a vesszők kellőleg érettek. A 

leveleket lenyirbálom róluk. Gyorsan megy ez nálam; jól bele gyakoroltam 

már magamat. Minden megrendelőnek az érkezés sora és rende szerint 

külön szedegetem most még a vesszőket és pedig azért külön; mert 

szükségét érzem a mozgásnak. Ide-oda járva aztán, naponta tízszer is át 

meg át barangolom az egész kertet. Így aztán jól kifárasztom magamat; 

mire aztán jól esik az éjszakai pihenés.  

Sok fajról nagyon kevés a vesszőm, pedig sok kellene; mert becses 

fajok azok és keresettek. 

Kérlek, ha teheted, menj ki a kertedbe és szedess számomra legalább 

azokról a fajokról, melyeken szép vesszőt találsz. Igy a Bordeauxi 

herczegnőről, Giffard vajonczáról, stb. de csak azon fajaidról, a melyekről 

már tapasztalásból meggyőződtél magad is, hogy becsesek és terjesztésre 

méltók. Aztán küld el azonnal, a mit össze gyűjtöttél: de előbb vagdaltasd 

le te is róluk a leveleket.  

A legbecsesebb fajokról, ha van fáidon bőven szép vessző (25–30 cm 

hosszu) vághatsz 40. 50. szálat; a kevésbbé becsesekből 2–3 szál is elég lesz 

fajonkint.  

A mely fajokról aztán te látsz el készlettel; azon fajokról nem kell 

aztán nekem készletről gondoskodnom itthon.  

Vagy tán jobb lesz ugy; ha kimégy a szöllőbe s számba veszed előbb, 

hogy mely fajokról küldhetsz szép vesszőt s aztán elküldöd hozzám ezen 

fajaid névsorát. Én aztán posta fordultával értesítlek, hogy melyekről és 

mennyit küldj vagy melyekről nem kell semmit se küldened; mert nálam is 

van bőven. Megeshetik ez a dolog 5–6 nap alatt. Addig találok más dolgot.  

A jövő hó 10-dikéig mégis nagyon szeretném, hogy vessző dolgában 

mennyire számíthatok kisegítésedre.  

Nagyon sajnálom, hogy kivesztek nálam végképen a következő 

szilvafajok: 

Csucsos szilva, 

Esperen arany szilvája, 

Lawrence ringlója, 
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Mas császárja, 

Októberi violaszínű; mert ezek mindenikéről már eddig is többen 

rendeltek vesszőt és hiszem, hogy még ezután is fognak rendelni: de hát ha 

nincs; – nincs! punktum. Ha nálad lesz; akkor az illetők szerencséje lesz.  

Budai megint írt egy desperát452 levelet. Esős időt várjon; hogy 

válaszolhassak arra. Most más a dolgom.  

Ha járatja casinótok a Kolozsvárt megjelenő »Ellenzék« czímű lapot 

kerestesd ki a Sept. 27. és 29-én, 227. és 224. f. évi számokat. Ott olvashatod, 

hogy mit írt Budai. Érdekes az! Van tehetség a fiúban: csak az sajnálatos, 

hogy mértéken fölül pesszimista.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

U. i.: F. hó 13. és 16-ról irt leveleid meg kaptam. B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. november 4. B-398. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Nov. 4-én 

 

Kedves barátom!  

 

Itt küldöm Budai levelét, melyet a mult hóban írt hozzám és ide 

mellékelem a választ is,453 melyet ez uttal kap tőlem levelére. Hiszem, hogy 

érdekesnek fogod találni, a mit a világtól elbujt két pomológ fecseg egymás 

között.  

Ebben az áldott jó időben most folyvást kint dolgozgatok; csak a mai 

eső (egy szép futó zápor) szorított be: tehát ráértem írni is. Egy halom 

levélre kellett válaszolnom. Te maradtál utolsónak, mert legkevesebb 

munkába került m. hó 29-ről irt leveledre válaszolni, mivel ezen leveled 

ugyis olyan volt, a mire nem kivántál választ.  

A sok, egyfolytában való irás következtében kezd már a nyakam 

meredni: tehát sok jót kiván mindnyájatoknak 

                                            
452 Desperát helyesen desperált (latin) = kétségbeesett, elkeseredett, reményvesztett (ember).  
453 Lásd 7. kötet A-114. és A-115. számú iratok. 
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igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. november 7. B-399. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Nov. 7-én 

 

Kedves barátom! 

 

Három nap óta nem voltam künn a kertben. Vasárnap esett, azóta 

pedig komisz hideg éjszaki szél fujdogál. Ma már fagyott is. Ablakomról a 

jégvirág – daczára annak, hogy szobám jó meleg, – még most, 11 órakor 

sem olvadt le. Ugy látszik a tél már is be akar köszönteni. Ha igy tesz; 

korán érkezik; az ördög sem várt rá! 

Hétfőn, vagyis 5-én irt leveled az ojtóvesszőkkel együtt megkaptam. 

Fogadd érte megrendelőim nevében is, őszinte köszönetem! 

Ide mellékelek egy catalogot, melyet magadnál tarthatsz; mert nincs 

rá szükségem. Ebben „0” jeggyel jelöltem meg azon fajokat, a melyekről 1-2 

szál vesszőt szeretnék kapni; mert nálam ezekről egy szál sincs, legnagyobb 

részök végkép kiveszett nálam, a melyek pedig élnek; azok betegek és nem 

hoztak vesszőt. – Fajgyűjtő megrendelőimnek (ilyenek már ketten 

jelentkeztek) szeretnék még mindenikről egy-egy vesszőt juttatni; ha 

kapnék tőled. Két, legfölebb 3 szálnál több nem kell fajonkint: de a 

következőkről jó volna, ha többet is kaphatnék: 

De Jonghe vadoncza 

Ecully szépe 

Huntington454  

Josse Smeth kolmárja 

Koninck téli vajoncza 

Maria-Luiza 

Mas Alexandrina. Az itt fölemlegetett fajokról majd minden 

megrendelőm rendelt egy-két szálat már eddig is. A Mas Alexandrináról 

pedig már eddig is 40 szál van rendelve: de én, sajnos! egyet sem adhatok 

nekik haldokló próbaágamról. 

                                            
454 Huntington körtéje  
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A Jegyzékben veres plajbásszal kipipáztam azon fajokat, a melyekről 

már szives voltál ez uttal vesszőt küldeni.  

Azon fajok neve elébe pedig, a melyekről későbbre igértél vesszőt 

szintén veres plajbásszal irom ki, hogy hány szálra volna szükségem. A 

mely fajokról, az igértek közül nekem is bőven van vesszőm; az után 

kiírtam, hogy nem kell küldened. A többiek nagy része él ugyan nálam is, 

de vagy kevés vagy hitvány, éretlen vesszőt látok rajtok, s igy szivesen 

veszem, ha te egészségesebb vesszőt küldhetsz, de csak annyit, a mennyit 

számmal a név elébe jegyeztem. – 

Most már alig hiszem, hogy tavaszig expediálhassak vesszőt 

valakinek: tehát rá érsz a legjobb időt bevárni, a mikor vesszőszedés végett 

kimehetsz szöllődbe. Nem sürgős a dolog. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. november 5. és 10. D-385. számú levél 

 

Bereczki Máté Barátomhoz küldött ojtó vesszők neve, száma. 1888. 

november 5. és 10. napjain. 

 

Angoulèmei herczegnő 46 szál 

Bivort pirókja  3 szál 

Bollvilleri vajoncz  2 szál 

Bordeauxi herczegnő 35 szál 

Bronzos vajoncz  2 szál 

Cacaudière-i ízletes  8 szál 

Charneu-i ízletes 20 szál 

Clapp kedvencze 52 szál 

Courtray-i ananász 23 szál 

Csíkos Vilmos  4 szál 

Csíkos Armin körte 23 szál 

Darmstadti bergamot  2 szál 

Delehaye alelnök  1 szál 

Douillard Alexandrina  5 szál 



LEVELEZÉS 

 

 

175 
 

Favrené körtéje 11 szál 

Fetel apát kobakja 15 szál 

Giffard vajoncza 22 szál 

Hosszú, fehér császár körte  4 szál 

Hosszu száru fehérke  3 szál 

Huntington 11 szál 

Jodoignei bergamot 11 szál 

Juliusi esperes 26 szál 

Kis fehérke (petit blanquet)   3 szál 

Koninck téli vajoncza  18 szál 

Lewis körte  3 szál 

Liegel téli vajoncza 42 szál 

Maria-Luiza 11 szál 

Mas Alexandrina  3 szál 

Mas elnök  2 szál 

Mérode esperese  3 szál 

Nantesi Mária  2 szál 

Nina  4 szál 

Pap körte 20 szál 

Saint Ghislain-i körte 10 szál 

Stuttgarti pirók 24 szál 

Szép Julia   2 szál 

Társulati esperes  9 szál 

Társulati vajoncz  6 szál 

Téli esperes 36 szál 

Toulouse-i kései  4 szál 

Treyvené 20 szál 

Udvari tanácsos  6 szál 

Vauquelin körtéje  5 szál 

Verténé körtéje  5 szál 

   

Ananász renet  3 szál 

Asztrakáni fehér 21 szál 

Daru alma 33 szál 

Mihálfy pepinje  5 szál 

Nyári daru 24 szál 

Orosz vas renet  4 szál 

Moldvai alma  4 szál 

Téli piros pogácsa 25 szál 

Török Bálint 20 szál 
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Barna Luiz 23 szál 

Biondeck korai szilvája 15 szál 

Burdett Angelina 27 szál 

Chalonsi kései  3 szál 

Cochet szilvája 35 szál 

Csucsos szilva 32 szál 

Dániel 21 szál 

Esperen arany szilvája 19 szál 

Hartwiss sárga szilvája 23 szál 

Jefferson 19 szál 

Lawrence ringlója 14 szál 

Mas császárja  1 szál 

Montfort  2 szál 

Sárga uri szilva  1 szál 

Späth Anna 29 szál 

Tarka perdrigon  1 szál 

Victoria királynő  2 szál 

Viola színű király szilva 15 szál 

   

71 fajról összesen 1 075  szál 

 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. november 10. B-400. számú levél 

 

Mezőkovácsháza, 1888. Nov. 10-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 5-ről és 8-ról irt leveleidben ismételve irod, hogy „Osztom 

Budai nézeteit”. Nem jól hangzik ez az én puritán fülembe. Hisz a te 

korodban menthető a pesszimizmus, míg a Budai korában nem lehet azt 

eléggé nem kárhoztatni! Mi lenne a világból; ha annak fiatalsága a vének 

pesszimizmusában növekednék föl. A fiatalságnak hinnie, remélnie és 

szeretnie kell! rá ér megunni az életét, elveszteni szívéből a szeretetet, 

lelkéből a hitet és reményt vénségében is. Ne kezdje ott az életet, hol a 

vének végzik! Szégyen volna ez rá nézve, és fölöttébb kárhozatos. Ne örülj 
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te annak, hogy egy fiatal ember, a ki még ugy szólván csak tegnap lépett az 

élet küszöbére és már is ugy gondolkozik a világ sorsáról mint te! Neked 

már nem lehet küzdened a világ gonoszsága ellen. Attól te elkéstél velem 

együtt, míg Budainak nem csak lehet, de kell is az ellen küzdenie. Vétkezik 

maga ellen, hazája ellen, sőt isten ellen, ha gyáva pesszimizmusával kitérne 

a küzdelem elől. Tollában nem ok nélkül adott neki a Teremtő olyan éles 

fegyvert, melylyel csak akarnia kell, fényes eredményt víhat ki! Küzdjön, 

ha szereti hazáját és az emberiséget. Ez az ő hivatása és nem a 

vénasszonyok világgyűlöletében duzzogni le az életét.  

Ezek után már most azt kérdem tőled, hogy, – ha már a csirke 

nézeteit osztottad – osztod-e a tyuk nézeteit? 

Sokkal jobban ismerem szivedet, lelkedet, hogysem előre ne felelnék 

én erre a kérdésre, hogy „osztod hát”! 

Kérlek is ez után, hogy mihelyt találkozol egy pesszimista fiatal 

emberrel; szidd le őt a föld poráig; mert az ilyen fiatal ember nem érdemli 

meg, hogy a föld a hátán hordozza. Férges gyümölcs az ilyen fiatal ember; 

szemétre való csak és nem arra, hogy a világ szeme elébe kerüljön.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1888. november 12. B-401. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1888. Nov. 12-én 

 

Kedves barátom! 

 

Az ujabb vessző-küldemény is megjött. Áldjon meg érte a jó isten! 

Kibontottam ugyan burkából a katulyát, de csak azért, hogy leveled 

megkeressem benne; hanem a vesszőkhöz még nem nyultam, mert komisz 

hideg van; aztán meg egy kissé penészes[?] is vagyok. Oda tettem 

katulyástól a többi vesszőim mellé, a ládába. Ha enyhe napot találhatok; 

majd számba veszem küldeményed. 
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Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. november 23. B-402. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Nov. 23-án 

 

Kedves barátom! 

 

Kérlek, légy szíves lemásoltatni azon levelemet, melyet Budai 

Józsefnek f. hó 4-én írtam, a mely levélben tőlem telhetőleg igyekeztem 

megmosni a fejét pesszimizmusáért. Ő ezt a levelet nem kapta meg; mert 

azóta már két levelet írt nekem, de egyikben sem jelzi, hogy a kérdéses 

levelet megkapta volna; sőt az egyik levelében kérdést is tesz, hogy 

megkaptam-e az Oct. 23-ról hozzám írt levelet? t. i. azt, a melyikre én f. hó 

4-dikén válaszoltam neki, de a melyet előbb neked küldöttem meg 

elolvasás végett.*  

Szedegetem csipegetve az ojtóvesszőt.  

Sok jót kíván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

* A másolatot majd elküldöm neki; mert jó leczke van abban számára. 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1888. november 26. B-403. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Nov. 26-án 

 

Kedves barátom! 

 

Tehát, ha elveszett a Budainak írt kérdéses levelem; se baj! Nem 

akarta a sors, hogy kigyógyuljon pesszimizmusából. Sajnos! a 
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pesszimizmus pedig nagy akadály abban, hogy nagyot művelhessen idővel 

egy, különben széptehetségű fiatal ember. 

Hát azon levelem nem kaptad meg, a melyet válaszul írtam azon két 

leveledre, a melyikben ismételve írtad, hogy »osztom a Budai nézetét?« 

Azért kérdem ezt, mert utósó, (nov. 24-ről kelt) leveledben szóval sem 

teszel róla említést.  

Hála az égnek már 1/3-t megszedtem ojtóvessző készletemnek.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

1888. december 7. B-404. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Dec. 7-én 

 

Kedves barátom! 

 

Megkaptam én a m. hó 11-ről írt leveled is a »mit eszel czigány?« 

anekdotával, de iróasztalomon elhányódott s csak később került ismét 

szemem elébe. Helyzetünkhöz nagyon jó hasonlat az: hanem azon 

csudálkozom, hogy azon levelemet, melyben állításod szerint »jól 

megmostam fejedet«, nem értetted meg ugy, a mint én óhajtottam. Hiszen, 

ugy emlékszem legalább, abban a levelemben, én a te pesszimizmusodat 

tiszteletben tartom. Téged abból kigyógyítani nevetséges dolognak is 

tartanám; mert hát a te pesszimizmusod nagyon indokolt; de azt, hogy egy 

fiatal, tehetséges embernél nagyon kárhoztatásra méltó a pesszimizmus, azt 

már mégis reméltem, hogy te is el fogod ismerni. Kérlek tehát, hogy olvasd 

el ujból ama kérdéses levelet; mert nagyon sajnálnám; ha engem félre 

értettél volna. – 

A nagy, vessző-szedési igyekezetben torokfájást kaptam. Két hét óta 

nem szabad kimozdulnom a szobából. Most már szűnni kezd bajom.  

Az én istenem áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! 

Szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 
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1888. december 22. B-405. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Dec. 22-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 9-dike óta elhallgattál! Tán csak megőrzött benneteket a jó isten 

minden bajtól és nem vagy beteg sem!? Nekem bezzeg kijut ilyen időtájt az 

irkafirkából! Hijjában! a gyümölcsészet barátainak csak ilyenkor, meg 

tavasz felé jutok én eszökbe. Az év többi szakában rajtad kivül, csak elvétve 

keres föl levelével egykettő a sok közül.  

Midőn magam előtt látom ezt a sok levelet híveimtől; elszorul a 

szívem, hogy mi lesz jövőre, a mikor majd eldobnak engem mint a kifacsart 

czitromot s hijjába keresnek hiveim levelekkel, itt Mező-Kovácsházán?! 

No de akkor sem leszen a világ végével! „Mundus se expedit”.455 

Bizonyára akad majd, a ki utánam becsukja az ajtót.  

Egy könyvecskét küldök neked ezuttal. A napokban lapoztam át s 

érdekesnek találtam. Rád gondoltam, a ki még képes vagy kegyelettel 

adózni a haza nagy vértanui emlékének.  

Olvasd el e könyvecskét s aztán add át emlékemül kis lányodnak, a ki 

neked az ősszel, az ojtóvessző-szedésben segédkezett. 

Van már 40 olyan megrendelőm, a kik hosszu listával jelentkeztek. 

Alig hiszem, hogy kellő időben teljesíthessem ezeknek a megrendelést. 

Nehéz feladat ez már nekem! Segítség kellene hozzá, ha volna, de nincs ám! 

Két nap óta az idő enyhére változott. Ismét kivaczkolódtam a 

szobából s szedegetem az alma-vesszőket. Még vagy 200. fajról kell 

szednem készletet s aztán kezdhetem az expediálást. Torok-fájásom két 

hétig tartott: de már teljesen megszűnt.  

Boldog ünnepeket kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

 

                                            
455 Mundus se expediet (latin) = A világ megtalálja a kiutat. 
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1888. december 31. B-406. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1888. Dec. 31-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 25-ről irt leveledben arról panaszkodol, mint uj felfedezésről, 

hogy szemeid látó képessége mindmind inkább gyengül. Hát te még azt 

sem tudtad volna, hogy ez a fogyatkozás a korral jár? Hiszen ezt egészen 

természetes dolognak kellene tartanod! Olyan dolog ez, a mi a te és az én 

életkoromban panaszra sem méltó. Könnyen segíthetünk rajta egy-egy jó 

pápa szemmel. Én még ekkoráig csak este, gyertyavilágnál használtam 

pápaszemet. Most már napvilágnál is használnom kell azt. Nincs ezen mit 

fölakadni. Természetes dolog. A ki annyi betűt hányt a papirosra és annyi 

betűn jártatta szemeit, mint mi, annak előbb, utóbb, de bizonyosan 

pápaszemre kell szorulnia, hogy tisztán láthasson.  

F. hó 29-ről irt leveledben fölveted, hogy szeretnéd tudni, hogy ki 

volt gr. Teleki Blanka első szerelmének tárgya? No már erre a kérdésre alig 

hiszem, hogy meg tudna felelni a grófné szenvedéseinek osztályos társa, 

barátja s legmeghittebb társalgónője Lövey Klára is. Ez a grófné titka 

maradt. Szülein és testvérein kívül, alig hiszem, hogy volt volna arról 

valakinek még csak sejtelme is. – 

Tehát Villási456 is elpályázott! Három neveletlen árvát hagyott maga 

után. Vénségére házasodott meg. Isten bocsássa meg neki ezen nagy bűnét! 

Mert hát bűn volt ez; miután tudhatta, hogy gyermekeit föl nem nevelheti, 

és anyagi helyzete mellett mit sem hagyhat maga után árváinak. 

Tegnap írtam ujból Törs Kálmánnak, hogy ezen árvákat vegye 

pártfogásába. Jól a szivére, lelkére beszéltem ez árvák ügyében a kik közül 

az idősebbiknek én vagyok a kereszt apja. Hiszem, hogy meg is tesz érte 

minden lehetőt; mert hát ő is apa, ő is hagyhat árvákat maga után.  

Még Hajós József457 is, a ki hűséges barátja volt hazai 

gyümölcsészetünknek, elpályázott közülünk! 

                                            
456 Villási Pál felesége Tatay Gizella volt, aki 1883. május 19-én, 32 évesen 

mellhártyagyulladásban meghalt. Gyermekeik: Gizella, Erzsi és Pál voltak. Lásd 

Gyászjelentés Gyűjtemény https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/603277#  
457 Hajós József,  dömsödi és hajósi (Dömsöd, Pest vm, 1819. november 11.–Budapest, 1888. 

december 28.) mezőgazda, országgyűlési képviselő, megyei bizottsági tag. Iskoláit 

Kunszentmiklóson, majd Pozsonyban végezte. 1843-ban ügyvédi vizsgát tett, 1845-ben Pest 

vármegye szolgálatába állt, 1848-ban másodfőjegyzővé és ugyanekkor országgyűlési követté 

is választották. 1849-ben a császári és királyi kormánybiztos első főjegyzője, majd bíró, de 

ezen állásáról 1851-ben lemondott és dömsödi birtokára vonult vissza. 1852-ben ismét Pestre 

költözött. A Pesti Hazai Első Takarékpénztárnak előbb választmányi tagjaként, néhány év 

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/603277
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Bizony, bizony gyászos napok járnak hazai gyümölcsészetünkre! Két 

hírneves embere alól a halál rántja ki a gyékényt, a harmadikat pedig a 

kormány butasága vagy rossz lelkűsége tesz élő halottá még életében! 

„Rosz időket élünk; rossz csillagok járnak” 

„Isten óvd meg minden rosztól mi magyar hazánkat!”458 

Boldog Uj-évet kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

(Ferdén ceruzával írva) Fordíts! 

U. i.: Ide mellékelem Budai legujabb levelét,459 melyből láthatod, 

hogy megkapta azt a levelet, a melyet én elveszettnek hittem: de láthatod 

még azt is, hogy mégis csak derék gyerek ez a Budai.  Lehet hozzá bízni. – 

Erzsike lányodnak mond meg, hogy, ha isten éltet, teljesíteni fogom 

kivánságát Túron. 

B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                                                                                               
múlva igazgatójaként 27 évig (1887-ig) sikeres tevékenységet fejtett ki. Az Országos Magyar 

Gazdasági Egyesület alapító tagja, 1864-ben választmányi tag volt, azután a Kertészeti, 

méhészeti és selyemtenyésztési Egyesített Szakosztály alelnökévé, 1870-ben pedig az 

egyesület másodelnökévé választották. Utóbbi állásáról 1876-ban betegeskedése 

következtében ugyan leköszönt, de a Kertészeti Szakosztálynak egész haláláig elnöke 

maradt. Hajós főtényezője volt annak, hogy 1858-ban báró Prónay Gábor elnöksége alatt 

Magyar Kertészeti Társulat keletkezett. Mindamellett, hogy buzgó férfiak állottak élén a 

társulatnak, rövid ideig állott fenn, de a vele kapcsolatos csarnokot, melyben 

magkereskedést is nyitottak, dr. Pólya Józseffel szövetkezve Hajós még néhány évig 

fenntartotta. A gyümölcskiállítások tartására és helyes rendezésére nagy súlyt fektetett, az 

1885. évi országos gyümölcs- és zöldségkiállítás bíráló bizottságának tagja, 1888 októberétől 

az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke. Dömsödi birtokán, a Somlyószigeten, a 

leányai után elnevezett Erzsébet- és Margittelepet két nagy gyümölcsöst létesített, ahol a 

legnemesebb gyümölcsfajokat gyűjtötte össze és azokat nagy szorgalommal és 

szakértelemmel kezelte. Az Erzsébet telepen konyha- és díszkertet rendezett be, 

dinnyetermesztése nagyhírű volt és a földiepret nagyban termelte, 24 holdnyi területen 

nemes asztali szőlőtelepet létesített és gyümölcsfacsemetéket nevelt és adott el. Fia, ifjabb 

Hajós József, dömsödi és hajósi (1853. szeptember 2.–1917. március 14.). Középiskoláit 

Budapesten és Stuttgartban, az egyetemet Budapesten és Berlinben végezte, 1878-ban 

segédszolgabíró, 1887-ben a Pestmegyei Hitelszövetkezet igazgatója lett. 1892-ben 

képviselőnek választották. A Pesti Hazai Takarékpénztár igazgatósági tagja. (PALLAS és 

PIM) 
458 Pontosabban: „Rossz időket érünk,| Rossz csillagok járnak: | Isten ója nagy csapástól | 

Mi magyar hazánkat!” Arany János:  Zács Klára (Énekli egy hegedűs a XIV-ik században) 

(1855) 
459 Lásd A-115.a. számú irat!  
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1888. december 24. A-115/a. számú irat 

 

Budai József levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat460 

Bodos, 1888. Deczember 4.  

Kedves bátyám! 

 

Minden eddigi levelét megkaptam, az is meg melyben megszapulta 

a fejemet, állítólagos embergyűlöletem és peszimisticus világnézeteim 

miatt. Hogy ki ne menjen az eszemből, hát előre bocsátom, hogy az 

„Ellenzék” két elküldött számára nincsen szükségem, – és így ha 

érdemesek tartja bátyám, megtarthatja magának. – Emberszeretet? Furcsa 

szó! Volt-e Krisztust kivéve ember a földön, a ki egyformán szerette volna 

embertársait; a ki a gonoszokért is imádkozott volna, mint Krisztus a 

keresztfán? Legyünk igazságosok: voltak Krisztus előtt is, Krisztus után is, 

– de kevesen. Egyrészt azért, mert ember feletti erő kívántatik arra, hogy a 

gonoszoknak meg bocsássuk gonoszságaikat; másrészt mert a 

gonoszoknak gazsága küzdelemre, harczja[!]; hívja a becsületesek seregét. 

Az emberek nagytömegének önzés a vezércsillaga; mások szabadságán, 

nyomorán, munkája verítékén akarja fölépíteni a maga boldogságát; 

kiváltságokat követel magának melyeket az ész nem helyesel, az igazság 

elítél; s mindezt mások rovására! – Az emberek egy kis tömege küzd 

amazoknak hullámcsapásai ellen. Számarányuk kisebb de részüken[!] az 

erkölcsi hatalom, mely az emberi nem küzdelmét megnemesíti s nem 

engedi az állatvilág létérti küzdelmének alacsony niveuajára sülyedni. – 

Kezdettől fogva foly az egyenetlen harcz, melyben a jók el elbüknek[!] 99 

szer, hogy 100. alkalommal győzenek! S ez utolsó győzelem végleges, többé 

nem emelheti fel fejét a gonosz abban az alakban melyben a győzelmet 

elveszítette, de felemeli 100szer meg ezerszer más alakban s a küzdelemnek 

soha de soha se lesz vége, míg ember és önzés, ember és igazságszeretet 

lesz a földön. – Minden igazság megköveteli a maga áldozatait, s a haladás, 

az emberiség boldogsága olyan hajó, mely vezérfolyamon461 uszik csak 

előre. – A ki az emberiség javát akarja legyen elkészülve rá, hogy épen azok 

fogják vérét ontani, akikért küzdött. – Tanú rá a Grachusok462 és a Krisztus 

esete. Hát a franczia forradalomban nem annak a tiszta nemes vére ömlött-

                                            
460 Feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával és helyesírásával másolva. 
461 Talán a másoló elírása. Feltételezhetően az eredeti levélben: vérfolyamon szó szerepelt. 
462 A Gracchus testvérek [Tiberius Sempronius Gracchus (i. e. 164–i. e. 133) és öccse, Caius 

Sempronius Gracchus (i. e. 153–i. e. 121)] néptribunusok voltak, a római kisbirtokos réteg 

felbomlásának megakadályozása és a hadsereg erejének visszaállítása céljából indított 

földosztó tevékenységük polgárháborút robbantott ki, végül mindkettőjüket meggyilkolták. 
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e ki először a ki a köztársaságot megteremtette? Igen. Vergniaudnak463 

kellett először elbukni mert vezér elve volt: Potius mori quam foedari;464 

mert a felbőszült néptömegnek megtagadta a mások vérét. És 

győzedelmeskedtek rajtok olyanok, mint a szamár és szörnyeteg Marat,465 a 

komédiás Danton,466 a lelketlen Robespiere.467 Aki milliók javáért küzd, 

legyen elkészülve milliók hálátlanságára; de a hálátlanság ne ölje ki 

szívéből soha az emberiség jobb jövőjében vettett magasztos hitet, és 

küzdelmeiben adjon erőt az a tudat, hogy a szent ügy, melynek mint 

névtelen közkatonát egy élet szenvedését vagy vérünket áldozatul hozzuk, 

egykor diadalt arat; s ha a jelen gazsága meg nem ért és elítél, a jövő 

igazságos lesz hozzánk. – Íme! az én pesszimizmusom alapja. Gyűlölöm a 

gonoszokat és az igazságot szeretem, a közjót imádom. – Az én istenem a 

szabadság, az én hitvallásom a közjólét, nekem nincs is más! Ezt mondá 

Vergniaud és ezt valom[!] én is.  

Mindenhez szerettem a történelmet és irodalmat, a lelkem ezekből 

szívott igazságszeretetet és becsületet magába. És talán ez is lett az én 

szerencsétlenségem! Ki tudja nem okosabb lett volna-e, ha falusi gazda 

maradok az apám világnézetével és lát körével? Mert mit nyertem vele 

hogy némi ismeretet tettem azért hogy bevésődött szívembe Petőfi ezen 

mondandása[!]: Százszorta inkább elvedet tagad meg mint magad, Hadd 

vesszen el az élet, ha a becsület marad!! Mit nyertem vele, hogy a 

közügyekben vezérelvül választottam Brutusnak468 Cassiushoz469 intézet 

ezen szavát: Ha közjót illet, tégy becsületet az egyik a halált a másik szem 

elő[!], s én mind a kettőt egy kedvvel tekintem, mert az istenek úgy 

                                            
463 Vergniaud, Pierre Victurnien, a nagy francia forradalom egyik legnagyobb szónoka, a 

Gironde-párt tagja, szül. Limogesban 1759. máj. 31. Lefejezték Párizsban 1793. okt. 31-én. 

Mint jónevü bordeauxi ügyvédet a törvényhozó gyülésbe választották (1791), ahol szónoki 

tehetségével rövid idő alatt a girondisták vezérévé lett.  
464 „Inkább a halál, mint a becstelen élet!” Vergniaudnak a karmelita kolostorban töltött 

rövid fogsága alatt a falra írt egyik mondata. 
465 Marat, Jean-Paul (Svájc, Boudry, 1743. május 24. – Párizs, 1793. július 13.) svájci 

származású orvos, természettudós, filozófus és francia forradalmár, a forradalmi terror és 

diktatúra szükségességének hirdetője. A girondisták elleni fellépése nyomán meggyilkolták. 
466 Danton, Georges Jacques (Arcis-sur-Aube, 1759. október 28. – Párizs, 1794. április 5.) a 

francia forradalom egyik kimagasló alakja. 
467 Robespiere, Maximilien François Marie Isidore de (Arras, 1758. május 6. – Párizs, 1794. 

július 28.), francia ügyvéd, politikus, forradalmár, a jakobinus diktatúra vezéralakja. 
468 Marcus Iunius Brutus Caepio, vagy Quintus Caepio Brutus (Róma, i. e. 85. – Philippi, i. e. 

42. október 23.) római politikus, a Julius Caesar elleni összeesküvés egyik főszervezője, a 

diktator egyik gyilkosa.  
469 Caius Cassius Longinus (i. e. 87 k. – i. e. 42. október eleje, Philippi) római republikánus 

politikus, hadvezér, a Julius Caesar elleni összeesküvés egyik főszervezője. i. e. 53-ban 

quaestor lett Marcus Licinius Crassus alatt Syria provinciában, és a carrhae-i vereség után 

megmentette a római sereg maradékait. 
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segéljenek, hogy amint inkább imádom a becsületet, mint félem a halált!470 

Azt, hogy midőn az iskola falait elhagyva az életbe léptem, tapasztalnom 

kellett miszerint az élet hangosan követeli tőlünk iskolai manierjaink471 

lerombolását. – Megtanultam Horácztől472 hogy Si fractus illabatur orbis, / 

Impavidum ferient ruinae473 Hát odaállítanak a választáskor a szavazó 

urnához, és követelik, hogy tagadjam meg lelkem jobb meggyőződéseit, 

vagy azt kívánják, hogy a szent közvagyont teszem olyan szemmel, mint 

mások! Szóval, az iskola szelleme, ezerféleképen jön összeütközésbe az élet 

úgynevezett reális felfogásával. Sokszor gondolkoztam róla, hogy az 

emberiség haladása csak látszólagos, csupán szenvedése örök. Az 

emberiség szenvedése csupáncsak alakot cserél, de lényegében sohasem 

változik. A Spártaiaknak szabad volt hellótákra vadászni; ők testbe ütötték 

a gyilkoló aczélt. A mi századunk eszményeket, nemcsak érzelmeket nevel 

az emberekbe, s ezekbe üti a gyilkoló aczélt, s ez a seb százszorta sajgóbb 

mint az, mely a Spártai hellóták halálát okozza. – 

De azért mégis halladunk az egyenlőség útján a nagy czél felé, s 

hova tovább pusztulni kell annak a fajnak, mely a munkát ismerni nem 

akarja. A méhek eszményi állama megtanítja az embereket sok okos 

dologra, – nevezetesen el fog jönni az az idő, mikor ezt fogják mondani: a 

föld nem születik senki számára, csak a munka. A föld csak munkával 

terem, ebből önkényt következik, hogy az ember nincs feljogosítva arra, 

miszerint más dolgozzék, hogy ő az életet élvezze. Mindenkinek magáért 

kell dolgozni, ez az igazság! Az én lelkem örül, ha arra gondolok, hogy 

hova tovább kevesebb lesz azoknak a száma, kik munka nélkül meg 

élhetnek. Munkában van az isten legnagyobb áldása. A ki szereti a munkát, 

nem irtózik tőle, annak nemes eszményeit az élet nem törheti össze, ő 

annak a mentsvára! A munka szabadságot biztosít annak aki szereti, a 

függetlenség birtokában nemcsak megőrizhetjük nemes eszményeinket, sőt 

alkalmunk is van érette küzdeni. A szolgaság fájdalmától egyeseket, úgy 

mint nemzeteket csak a munka óvhat meg. Az igazságszeretettel párosult 

munkásság nem csak vagyont, de befolyást is biztosít nekünk, még pedig 

jogos befolyást a közügyekbe. A munka verítékétől izzadó homlok jobban 

                                            
470 „Ha közjót illet, tégy becsűletet / Egyik s halált a másik szem elé, / S én mind a kettőt egy 

kedvvel tekintem. / Mert istenek úgy segítsenek, miként / Inkább imádom a becsűletet, / 

Mint félem a halált.” Shakespeare: Julius Caesar. Eredeti kiadvány: Julius Ceasar. 

Shakespeare; [ford. Vörösmarty Mihály] [Bp.] : Európa, RTV, 1984. MEK-be került: 1999-09-

09. I. felvonás, 2. szín – 7. p. http://mek.oszk.hu/00400/00488/00488.pdf  
471 Die Manier (német) = modor, modorosság, mód, stílus, viselkedés. 
472 Quintus Horatius Flaccus (Venusia, ma Venosa, Olaszország, i. e. 65. december 8. – Róma, 

i. e. 8. november 27.) római költő. 
473 „Ha romba dől is a világ, rettenhetetlenül fogok omladékain állni.”– Horatius: Az ódák 

III. könyve 2. szakaszának két utolsó sora. 

http://mek.oszk.hu/00400/00488/00488.pdf
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szónokol az igazság mellett, mint kedvencz költője Die Idaele474 cz. 

Gyönyörű költeményében elsiratva eszményeit, és végre fölteszi a kérdést: 

Von all dem rauschenden Geleite; /Wer harrte liebend bei mir aus?475 És 

milyen gyönyörű feleletet ad rá:  

 „Beschäftigung, die nie ermattet, 

Die langsam schafft, doch nie zerstört, 

Die zu dem Bau der Ewigkeiten 

Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht, 

Doch von der gorβen Schuld der Zeiten 

Minuten, Tage, Jahre streicht.”476 

Íme Kedves Bátyám! ezek az én világnézeteim, s elég rapsodicusan 

adtam elő, de még is azt hiszem, megérzi, nem mondom, hogy olykor 

olykor a pesszimizmus ördöge nem kerülgeti lelkemet, de elűzöm ezt, és 

újra visszatér lelkem vidámsága s az emberiség és nemzetünk jövőjébe 

vetett jobb hitem.  

És óriási varga betű után térjünk a’ gyümölcsészet mezejére:  

Az a bizonyos magoncz, melyet „magoncz” néven kaptam, s mely 

az egresfa tövében közel a Rózsapepin anya fához kelt, él e még magnemes 

anyafájában? Mekkora a magnemes anyafa? Ha életben van és nem nagy, 

az esetben, ha Bátyának szüksége nincsen rá, kérem nekem elküldeni. A 

„Szomorú” vagy is Vályi renettje azt hiszem nagyobb, hogy sem elküldeni 

lehetne.  

Magyarósi József barátom, a ki tanító Magyar-Láposon, felkért, 

hogy a „Gyümölcsészeti Vázlatokat” az ő számára rendeljem meg, még 

pedig olyan formán, hogy az utánvételes küldeményt Január elsejére, vagy 

az után pár napra kapja, minthogy akkor kap fizetést. Kérem tehát 

bátyámat, legyen szíves annak idején a könyvet a nevezettnek elküldeni.  

Régen írtam kedves bátyámnak, de annak is meg volt az oka. 

Véletlenül rá akadtam egy a század elején élt papunknak477 a verseire, a ki a 

classikus költők között méltó helyet foglal el. A kézírás másolat s én az 

                                            
474 Schiller, Friedrich: Az ideálok. Rónay György magyar fordításával: MAGYARUL 

BÁBELBEN 

http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Schiller%2C_Friedrich/Die_Ideale/hu/11668-

Az_ide%C3%A1lok  
475 „Hű szívvel a nyüzsgő csapatból; ki tart ki máig is velem?” (Rónay György fordítása) 
476 „[…] szorgos Munkálkodás, ki lassan / alkotsz, de nem rombolsz soha, / Igy építed az 

öröklétet, / porszemhez porszemet teszel, / s időnk könyvében napok, évek / adósságait 

törlöd el.” (Rónay György fordítása). 
477 Lukáts István (Ége, Udvarhelyszék, ma Ighiu, Románia, 1796. október 9. – Bodos, ma 

Bodoș, Románia, 1841. június 5.) református lelkész, költő. Részletes életrajza és 

szemelvények költeményeiből GÁLOS R. 1908. 

http://epa.oszk.hu/00900/00979/00181/pdf/EM-1908_25_03epa.pdf  

http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Schiller%2C_Friedrich/Die_Ideale/hu/11668-Az_ide%C3%A1lok
http://www.magyarulbabelben.net/works/de/Schiller%2C_Friedrich/Die_Ideale/hu/11668-Az_ide%C3%A1lok
http://epa.oszk.hu/00900/00979/00181/pdf/EM-1908_25_03epa.pdf
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eredetit keresem, több mint egy hónapja, de eredménnye még nem vólt, 

azomba akadtam egy másik másolatra, mely teljesebb mint az első. – 

Megjegyzem, hogy a másolók a vastag 3 kötetből csak azt írták ki, a mi 

nekik jobban tetszett. Ebben is sok igaz gyöngy van, de mennyi lehet még a 

hasztalan kutatott eredetiben! Íme egy pár vers mutatóul belőlle:  

A termő fához 

 
Csak fanyart termék az előtt, virágod, 
Lombjaid közt szarka lakott, tenyészett, 
És ki meg ízlelte gyümölcsöd arra  

undorodás ült. 

 

Im, hogy a kertész nemes ágat ólta 
A vadak helyére, becsülve zöldele: 
S a dühös zápor szele ellen izmos  

védelem őrzi. 

 

Fris gyümölcsid tiszta edénybe rakva 
Udvarok fényibe kerülnek és mint 
A narancs almák fejedelmi házba  

s kézbe mosolygnak. 

 

Így tesz a józan nevelés velünk is: 
Durvaságunk ágait elmetélli 
S a sötét elmék sivatag vadonját  

megkiesíti. 

 

József478 Egyiptomba király személyes 
A szegény Virgil479 nagy urak barátja 
S Palkerem kis gyermeke püspökké  

csak általa lészen. 

 

Tés barátom! hogy különös figyelmet 
Érdemeljen magzatod, a ragyogló 
Csillagok helyett az erény szemébe  

nézni tanítsad. 

                                            
478 József, Jákob és Ráhel idősebbik fia. Az Ószövetség szerint testvérei féltékenységből 

rabszolgának adják el, de kitartása és hite alapján Egyiptom fő urai közé emelkedik. A fáraó 

Józsefnek a héber neve helyett a Czafenát-Pahneákh egyiptomi nevet adományozta, 

amelynek a jelentése: élők eledele, élet kenyere, kenyérosztó. József története szerepel a 

Koránban is. 
479 Publius Vergilius Maro (Andes, i. e. 70. október 15. – Brundisium, ma Brindisi, i. e. 19. 

szeptember 21.) Vergiliusként, korábban Virgil, Virgilius néven ismert római költő. 

Legismertebb művei az Aeneis című eposzon kívül a Georgica című „tankölteménye” és a 

Bucolica avagy Eclogák néven ismert tíz eclogából álló bukolikus gyűjteménye a 

földművelés, a mezőgazdaság, a természet dicsőítése.  
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A halálnak meghajol a kemény térd 
Mályva rózsáink hamar elvirulnak 
A serény őz s a levegő királya 

Vérbe füröd majd. 
 

Nem rogy a szív kincse vakon gödörbe 
Érdemét nem fellegesíti álnok 
S a közönség kénye szerint nem ing nem 

Dűl pocsojába. 
 

Sőtt midőn azt számkivetésbe küldik 
Homlokán ott is kiderült öröm van 
S Sokrates480 méreg poharába kedves 

Ambre magot tölt. 
 

Vond ki hát őt a csapodár seregből 
Mert a gránát alma is elfajul ha 
A Szírasz gazdag mezején üröm közt 

Szívja az éltet. 
 

Vond ki, így nem leitez[?] Syrén körülte 
A szerénység s rózsa szemérem által 
Rátaláland a nemes érzeteknek 

Tiszta vizére. 

 

Az ifjakhoz 

 
Nincs pompás kikelet, nincs öröm a mezőn 
Hópelyhek fedik a berki lugast, sehol 
Rügy bokréta alatt, nem foly a csergeteg 
Nem nyujt illatot a virág. 

 
Nem pillangat az Olt tükrébe a fias, 
A Pisztrángosi481 lárma nem ömledez 
Mint a sír halom oly néma az erdei 
Kürt, sőtt hallgat az isten is 

                                            
480 Szókratész (i. e. 469 eleje – i. e. 399 májusa) ókori görög filozófus. Vele kezdődött a görög 

filozófia klasszikus korszaka, valamint őt tekintjük a nyugati filozófia és az autonóm 

filozófiai etika megalapítójának. Hirdetett elveihez híven a törvény által rá mért halálos 

ítélet szerint önként itta ki a méregpoharat tanítványai körében. 
481 Uzonkafürdő (románul Ozunca-Băi) falu Romániában, Kovászna megyében található. E 

kis fürdő a Baróti-hegység bástyája, az 1016 méter magas Nagy-Murgó északi lábánál, 

Uzonka és Pisztrángos patakainak völgyében található. A két patak nevét viselő ásványvíz-

forrás mellett hajdan két külön fürdő létesült, de ma csak az uzonkai források melletti 

létezik, a pisztrángosi fürdő közel egy évszázada megsemmisült. 

http://www.tusnadfurdo.ro/uzonkafurdo/  

http://www.tusnadfurdo.ro/uzonkafurdo/
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Ott hol kék violák, s vad liliom között 
Zengém a csalogány dallja után Linát 
Balzsam szag repesett fürtözetim körül 

Ott most sárga enyészet ül! 

 
Ah! Majd rózsa korunk napja is elvirít 
Majd dísz kellemeink a halovány halál 
Testékei viselik; majd kebelünkbe a 

Szív lassan, akadozva ver! 

 

No hát! Míg az idő engedi gondjaink, 

Jó bor, tréfa kaczaj közt eregessük el! 
A mindig ködösült homlokú ifjúnak 

Nyílj meg Kassea klastroma! 

 
S táncz zaj, csók viadal, s víg csevegés ölén 
Lakjunk. – A madarak reggeli zengzete 
Olvaszt a kikelet tarka szemöldöke 

Bájló! Ércsetek482 engemet. 

 

 

Jutalom 

 
Vágyjanak külső ragyogásra mások, 
Vágyjanak csillagra, arany keresztre 
Udvaroljon száz csapodár körültök 

Én nem irigylem. 

 
És mikor lantom verem, olyan édes 
Gerjedést érzek kebelembe égni 
Mintha a föld gőzköréből kikelve 

Menybe lakoznám… 

 
Érezni a szépség gyönyörét s örömmel 
Tenni a jót: az legyen életemnek 
A kegyes menny istenétől kiosztott 

Bére, jutalma. 

 
 

                                            
482 Értsetek 
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Kedves Bátyámnak jó ünnepi napokat kívánva maradok szerető öccse 

Budai József 

  

Tekintetet Bereczki Máté úrnak 

Mező-Kovácsháza 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. év elején. D-386. számú levél 

124-126. oldal 

 

A 262 és 263 lapok közzé való 

Bereczki Máté Kedves Barátomhoz küldött leveleim rövid foglalatja és 

kelete483 

 

1888 

Január 5. Oláh Gyula és Szaplonczay Miklós levelét ajánlva 

vissza. Rossz sejtelmek.  

Január 12. Becsületesség, munka és ideál. 

Január 14. Eddig tartott nyers gyümölcs. VI. kötet levele. 

Január 24. Szapullás. 

Január 25. Csanádi a vén Sas. 

Január 27. Porzsolt leveléről. Esperen arany szilva. Gyulafi alma. 

Február 2. Pipiske. [Lásd D-381. számú levelet!] 

Február 3. Vályi Elek és Porzsolt Ádám leveleit vissza, ajánlva. 

[Lásd D-382. számú levelet!] 

Február 9. Porzsolt levelét vissza. Sziklay és Porzsolt levelét útnak. 

[Lásd D-383. számú levelet!] 

Február 12. Törs Kálmán beszédéről lelkesült jó vélemény. 

Február 13. Petőfi dicsőítése. 

Február 20. Törs K.  levelét és gyorsírói jegyzetet ajánlva vissza. 

                                            
483 Azért tartottuk szükségesnek Dörgő Dánielnek ezt a feljegyzését közölni, mert Bereczki 

az 1888–1889. évi Dörgőtől kapott leveleket nem őrízte meg, holott Bereczki minden 

levelében visszaigazolta ezek kézhezvételét. Ezzel pótólni igyekeztünk a levelezésük 

teljességét ebben a formában is.  
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Február 21. Dr. Sommerwille,484 politika, ojtóvessző, nagy hó. 

Február 23. Julianna névnap. Sommerwille éneke: „Oh hallgass”485  

Február 25. Érdeme elismerése. Aradi Neumann. 

Február 29. Gobóczy levelét vissza. Szlovák Jenő.486 

Márczius 8. Tarka varju, ojtó vessző panasz. 

Márczius 15. Beteg vagyok. Patkós[?] Péter. 

Márczius 17. Huszár önkéntességről tudakozódás. 

Márczius 22. Lábfájás miatt ojtóvesszőt nem szedtem. 

Április 2. Árvízről. (Kinyírt cikk M.túrról.) 

Április 7. Fogyasztási adó, árvíz. (Kinyírt cikk.) 

Április 26. Panasz árvíz, fogyasztás. Halászati törvény. 

Április 27. Foszlányos felleg, jég eső. Bécs. 

Április 28. Miklovicz487 és Szeremlei488 urak. 

                                            
484 Somerville, Alexander Neil [1813–1889], skót hittérítő, „aki már 1843-ban nagy szerepet 

játszott a Skót Szabad Egyház megalakításában, a hatvanas évektől kezdve egyháza 

megbízásából evangelizációs utakat tesz előbb Európában, majd az egész világot bejárja. 

Nagyhatású szónoklataival a protestáns híveket akarja a gyakorló kereszténység, az 

evangélium szolgálatában megerősíteni. Evangelizációs útjai során különleges térítő 

tevékenységet is fejtett ki, a zsidókat akarta a kereszténységhez vezetni. Élete alkonyán volt 

már Somerville, amikor 1887 őszén unokája kíséretében keleteurópai missziós körútra 

indult. Először a cseh és morvaországi protestáns gyülekezeteket látogatta meg, ahol jórészt 

magyarnevű lelkipásztorokat talált. Somerville feljegyzéseiből is kitűnik, hogy a cseh-morva 

protestantizmus minő élénk kapcsolatot keresett és talált az angol protestantizmussal, 

aminek politikai következményei is voltak az első világháborúban és azt követően. 

Somerville 1887. december elsején érkezett Budapestre, ahol magyar tolmácsolásban négy, 

német fordítással pedig tizenkét evangelizációs előadást tartott, ez utóbbiakat 

legnagyobbrészt zsidó hallgatóság előtt. Január elején Somerville körútra indult. 

Debrecenben tíz napig időzik, majd Szeged, Hódmezővásárhely, Békés gyülekezeteinek 

meglátogatása következik. Gyoma, Mezőtúr, Mezőberény után Nagyváradra, majd 

Kolozsvárra, végül Nagyenyedre utazik. Mindenütt meglepi őt az iskolai és tudományos 

felkészültség, amivel szemben a hitéletet elhanyagoltnak találja. Erdélyből Somerville 

Aradra megy, onnan egy újabb mezőtúri evangelizáció után Nagykikindára, majd 

Nagybecskerekre.” Ismertetés: TÓTH L.  1944. – Bővebben MOLNÁR S. K.  2014. 
485 Somerville magyarországi látogatásához kötik az angolszász énekek megjelenését a 

protestáns egyházban.  
486 Szlovák Jenő Mezőtúron élő vízépítő mérnök. 1882-ben a Szentesi magyar királyi 

Töltésépítő Hivatal mérnöki karának tagja. Arcképe a Nagyváradi Horváth Gyula 

kormánybiztos és országgyűlési képviselő részére készített díszalbumban. 

http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/kiallitas_foepulet_diszalbum.aspx A Tiszavölgyi 

Társulatba 1882. december 17-én belépett Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat 1882. 

július 24-i közgyűlésén megválasztott tisztségviselőinek egyike. Elnök: Bolváry Antal, 

alelnök: Nagy Géza, főmérnök Szlovák Jenő, igazgató Szilassy Pál. Lásd VALÓCSIKNÉ 

GYÜRE A.  2010.  
487 Miklovicz Bálint (Újfehértó, 1832 – Hódmezővásárhely, 1896. június 13.). Református 

elnöklelkész, egyházmegyei tanácsbíró. 1864-ben Hegyközszentimrére választották meg 

lelkésznek, majd pár hónap múlva Hódmezővásárhelyre került. 1878-tól egyházmegyei 

tanácsbíró, tagja az 1881-es országos zsinatnak. KOVÁCS I.  2015. 

http://www.ativizig.hu/vizugyimuzeum/kiallitas_foepulet_diszalbum.aspx
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Május 3. Vadászat, halászat szabályozás, lelencz-ház, papi 

jószágok.  

Május 11. Boulangerről489 kinyírt cikk.  

Május 17. Pacsirta dal a zsidókról. 

Május 18. Betegségéről. Kövér Gáborról.490 

Május 23. Pacsirta dal a szerelemről s szabadságról. 

Május 31. Hő kívánság respublika. Petőfi czegléd, szatrapa[?]  

Június 4. Danihoz írt leveléről.  

Június 5. Gy. füzetek, nyúl, városi faiskola anyafái. Dani lev. 

Június 7. Lloyd  

Június 6. Pázmándy491  

Június 11. „A tenger” nem köszöntem. Boulanger, lavina. 

Június 18. Lagyár[?], Micheles I., Farkas Imre.492 

                                                                                                               
488 Szeremlei Sámuel (Gelej, Borsod vm.  1837. szeptember 4. – 1924. november 20.) lelkész, 

történész, az MTA levelező tagja. Ikertestvére Szeremlei Lajos volt. Református lelkész 

édesapja, Szeremlei Mihály 1844-ben elhunyt, azonban édesanyja, Igaz Sára mind a hét, 

felnőttkort megért gyermekét tisztességben felnevelte: Károly tanárként, Mihály orvosként, 

József és Sámuel lelkipásztorként, míg Lajos ügyvédként alkotott maradandót. Eszter és 

Zsuzsanna is jeles polgárcsaládokba házasodott. Bővebb életrajzát lásd még SZINNYEI. 

Hagyatékáról: 

http://mnl.gov.hu/mnl/csml/hirek/180_eve_szuletett_szeremlei_samuel_hodmezovasarhely_

monografusa_ertekes_hagyatekkal  
489 Boulanger, Georges Ernest Jean-Marie (Franciaország, Rennes, 1837. április 29. – Belgium, 

Brüsszel, 1891. szeptember 30.) francia katonatiszt, jobboldali politikus. 1888-ban Boulanger 

és a boulangista mozgalom volt a francia közélet domináns témája, és miután lemondott 

képviselői helyéről, tiltakozásul revizionista javaslatainak fogadtatása miatt, több 

választókörzet versengett érte, hogy saját képviselőjévé tehesse a katonatisztet. 

Wikipedia.hu 
490 Kövér Gábor, rétháti (Réthát, Temes vm., ma Tisa Nouӑ, 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 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 ERDÉLYI ÖRMÉNY VII. évf. 74. szám 2003. április. 21. p. 

Örmény gyökerű országgyűlési követek és képviselők. – Lásd még Bereczki Máté 1875. 

december 8-i (I. kötet B-31. számú) levelében! 
491 Feltételezhetően Szomori és somodori legifjabb Pázmándy Dénes (Kömlőd, 1848. július 

10. – Budapest, 1936. április 22.) országgyűlési képviselő, publicista. 
492 Farkas Imre (Máramarostécső [Técső], ma Tyacsiv, Ukrajna, 1863. jan. 13. –?) ev. ref. 

tanító. A Máramarosszigeti Tanítóképző Intézetet elvégezve 1882-ben Kisujszálláson vállalt 

segédorgonistaságot, majd Szatmármikolán segédtanítóságot. 1884-ben a viski (Máramaros 

vm.) ev. ref. egyház a felsőbb leányosztályok vezetésére hivta meg; 1885-ben a mezőtúri ev. 

http://mnl.gov.hu/mnl/csml/hirek/180_eve_szuletett_szeremlei_samuel_hodmezovasarhely_monografusa_ertekes_hagyatekkal
http://mnl.gov.hu/mnl/csml/hirek/180_eve_szuletett_szeremlei_samuel_hodmezovasarhely_monografusa_ertekes_hagyatekkal
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Június 25. Vallás és nemzetiség.  

Június 29. Orbai és Pogácsa alma.  

Június 30. Weisz Lázár. Kalg. Kisasszony, Kuncze orfű, Makó, 

Lloyd  

Július 1. Okos bolond.  

Július 5. Budapest, Dani utazása. László, szemes vesszők.  

Július 13. Kesergésem betegsége miatt.  

Július 17. Örömöm jobbléte felett, politika = kutya fésülés. 

Július 19. Fecske fészek. 

Július 21. Álmom véreresztés, köppöj (mimosa pudica)  

Július 24. II. Vilmos párizsi világkiáll. Petrovay, Pelsőczy  

Július 27. Tóni, Fehér Mállós, körte, férges. 

Augusztus 8. Budai József levelét és a listát vissza ajánlva. 

Augusztus 11.  Tücsök, sorsjegy, most is, 1848 ifijak  

Augusztus 14.  1836 J. Gyeronas, kanász, disznó hízlalás 

Augusztus 17.  Adóelengedés 36 frt. Pomológia, érzés. 

Augusztus 18.  Gyeplő. 

Augusztus 20.  Aug. 26-án várom, könyvei elhelyezéséről. 

Augusztus 24.  Érték papír, búza, kormány biztos 

Augusztus 30.  Köszönet látogatásáért. 

Augusztus 31.  Porzsolt levelét vissza. 

Szeptember 4.  Vak kisasszony K. Tarcsa, gujás, Iczik. 

Szeptember 7. Csóriék háza, álmom. 

Szeptember 15. Tekenős béka, kanári, zöldike 

Szeptember 17. Több száz ezer fái kiültetésével, elérte czélját. 

Szeptember 26. Budai levelét vissza, Budai, Kaas.  

Október 1. Kertje sorsát Budaival Lucas lapjába közöltetni. [Lásd 

D-384. számú levél!] 

Október 4. Újonczozás, Darwin. 

Október 4. 

délután 

Aki engemet hajint kővel 

Október 13. Gyümölcsészeti értesítés. Hála? jobb meghalni. 

                                                                                                               
ref. egyház választotta meg tanítójának. Pedagógiai jellegű és fiataloknak szóló történeti 

publikációi születtek. 1887 elején egyik kartársával együtt indították meg a Népiskolai 

Közlönyt. SZINNYEI 
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Október 16. Budai levelét ajánlva vissza. „Ellenzék”. 

Október 29. Petrovay, Rózsa vásár, a munka tisztessége. 

November 5. ojtó vesszők küldése 447, Dániel f. Budai. [Lásd D-385. 

szám alatt a levelet kísérő fajtalistát.] 

November 8. ojtó vessző 30 faj, „Ellenzék”, gummi harisnya 

November 10.  ojtó vesszők küldése 624 db, gyümölcs szedő, család 

[Lásd D-385. szám alatt a levelet kísérő fajtalistát.] 

November 11. Mit eszel czigány? 

November 24. Budai Józsefhez – Nov. 4-én írt levele nincs meg. 

November 28. Pesszimizmus – Fiam s véderőtörvény-javaslat. 

Deczember 9. Politikai nézeteltérés alkalmával. 

Deczember 25. Orgel493 hang 

Deczember 25. Erzsikétől „Teleki Blanka”. Köszönet. 

Deczember 29. Teleki Blanka életrajzáról, elmélkedés. 

 Összesen 79 levél” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. január 12. A-116. számú irat 

 

Törs Kálmán levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat494 

„Budapest, 1889. Január 12-én 

 

Kedves uram Bátyám! 

 

Nehéz dolog vólna csak valamennyire is igazolnom, miért nem 

válaszoltam oly sokáig Kedves Bátyámnak több rendbeli szíves soraira. Ha 

nem számítanék rá, hogy találok az én jó Bátyám szívébe valamire, a mi 

ügyvédemmé szegődik engem a hálátlanság vagy szeretetlenség vádja alól 

fölmenteni segít. Ebben bízva főként kísérlem meg e tettel okát adni hosszú 

hallgatásomnak. 

Szerettem vólna – Isten látja lelkemet – mennyire szerettem vólna 

olyan jó végre vezetni a mezőkovácsházi telep dolgát, mint azt Kedves 

                                            
493 Orgel (német) = orgona 
494 Dörgő Dániel kézírásával maradt fenn. 



LEVELEZÉS 

 

 

195 
 

Bátyám óhajtotta s talán azok is, a kiket ott kedves Bátyám annyira szeret. 

Megkísérlettem s a dolog jól indult, ugy hogy sikerében reményem 

vethettem Matlekovich, 495 a közgazdasági ministérium496 állam titkára 

iskola társam vólt, együtt végeztük a jogot. Egész biz[al]ommal fordultam 

hát hozzá, kifelytettem[!] előtte a helyzetet és a mit tudtam, mindent 

előhoztam a telepnek oly módon való megmentésére, hogy a Kedves 

Bátyám fáradsággal és egy ember-élet feláldozásával gyűjtött 

tapasztalataival egyetemben hazánk gyümöltsészeti szebb jövőjének 

továbbra is záloga maradhasson. Sikerült is keresztül vinnem, hogy a 

közgazdasági minisztériumtól hivatalosan át írjanak a 

pénzügyminisztériumhoz,497 mik alá a kincstári jószágok tartoznak, s 

kifejtették előtte is, hogy a mezőkovácsházi telep nem a féle gyümölcsös, 

miket termésének hozamáról kell becsében megítélni, hanem nagy gondal 

és lelkiismeretességgel, évek kitartó munkájával össze állított olyan 

gyűjtemény, mely fajainak ugy számára, mint megbízhatóságára nézve a 

két magyar hazában egyedül áll, sőtt a külföldön is ritkítja párját, miket 

tehát országos érdekünk parancsolja meg tartani s nem szabad a képp 

bocsékolni[!] el, mintha bár mely pillanatba teremthetnénk vagy 

találhatnánk másikat. A fölmívelési ministérium tehát, – így adták elő 

nekem, – fölhívta a pénzügyminisztériumot, hogy a telep megmentésére 

keressen módokat még az esetben is, ha az ottani birtokok eladásra 

kerülnének. Ily értelembe ment el az átirat. 

A pénzügyminisztériumnál gyakran jártam az előtt, mikor a 

szentesiek kincstári földeket akartak vásárolni. Azt sem sikerült kivinnem, 

mert ott azt mondták nekem, hogy a birtokok eladásánál a ministérium 

bizonyos elvek szerint jár el. Nevezetesen ezeken a birtokokon a mostani 

bérlők a kulturának olyan magas fokát folytatták, hogy annak külföld is 

csudájára járhat. Nem állana az ország érdekében, hogy e gazdag területen 

a kultúra nivauja megcsökkennék. Azért minden eladásra kitűzött birtok 

kompletum áruba bocsátásánál mindenek előtt a mostani bérlőket kínálják 

meg a vétellel, nekik mintegy elővételi jogot biztosítanak s csak ha ők 

vonakodnának, adják oda másoknak, s legelsőbben a közeli községek 

lakossainak. Ezért nem juthattak kincstári földhöz a Szentesiek.  

Én tudva ezt, nem kételkedtem benne, hogy a Mező-Kovácsházi 

birtoknál is ezt a principiumot fogják követni s ez esetre a mi ügyünk 

nyerve lesz. Az által sem hittem koczkáztatottnak a sikert, hogy kedves 

                                            
495 Matlekovich = helyesen: Matlekovits Sándor 
496 Pontosabban: Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium. A miniszter ebben 

az időben Széchényi Pál gróf volt.  
497 Pénzügyminiszter ebben az időben a miniszterelnök: Tisza Kálmán volt 1887. február 11-

től 1889. április 9-ig. Elődje Szapáry Gyula gróf volt 1878. december 5-től 1887. február 11-ig.  



LEVELEZÉS 

 

 

196 
 

Bátyám korábbi leveleinek egyikében arról értesített, hogy Sármezey498 úr a 

birtokot csak az esetben venné meg, ha még nehány évig bérletében 

hagyatnék. A magam sulyában nem bízván, az orsz. gazd. egyesület 

gyümölcsészeti szakosztályánál tettem előterjesztést, hogy a 

pénzügyminisztériumot ily értelemben keresse meg. Hajós,499 szegény, 

maga járt fön a kéréssel, de azt a választ nyerte, hogy a minisztérium az 

évek óta kész sorrenden változtatást nem tehet, a birtok áruba van 

bocsátva, ha vevője akad, eladják; de szívesebben adják el mai bérlőjének, 

mint másnak, ha az hajlandónak mutatkozik a megvételére. Azt is mondta 

nekem a jó öreg, hogy némi kilátást nyújtottak neki az iránt, hogy 

megkínálják a vásárral Sármezey urat. Megtették-e? nem tudom.  

Mikor azt a levelet kaptam kedves Bátyámtól, melyben értesít, hogy 

S. ur hajlandó vólna a birtoknak meg venni azt a felét, melyben a 

gyümölcstelep is van, a becsáron, magam kerestem Wekerle500 állam titkár 

urat Budán hetekig, míg végre rá akadtam, vólt tudomása a másik 

minisztérium át iratáról is, biztosított jó indulatáról – a mint ezeknél az 

uraknál szokás – s meg ígérte, hogy a telepet meg nézeti. Arra nézve 

azomban, mi lett S. úr ajánlatával, olyan formán nyilatkozott, melyből nem 

bírtam kivenni semmi tájékozást. Talán el is vólt már adva a birtok akkor, – 

vagy még most sincs? Igazán nem tudom. 

Mikor kedves Bátyámnak a „gyászjelentését” vettem, nem tudtam 

hova lenni tehetetlenségemben. Szerettem vólna a föld alá bujni 

szégyenletemben, hogy ilyen országos igaz érdeket meg védeni sem vólt 

                                            
498 Ifjabb Sármezey (II.) Antal (1860–1927). 
499 Hajós József, dömsödi és hajósi (Dömsöd, 1819. november 11. – Budapest, 1888. december 

28.) mezőgazda, országgyűlési képviselő, megyei bizottsági tag. Kunszentmiklósi 

gimnáziumi és pozsonyi jogi tanulmányok után 1843-ban Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1845-

től Pest vármegye tisztviselője, 1848-ban másodfőjegyzője s egyben országgyűlési követe. 

1849-től cs. és kir. kormánybiztosi kinevezéssel első főjegyző, majd bíró, mely állásáról 1851-

ben lemondott, dömsödi birtokára vonult vissza. 1852-től ismét Pestre települve a Pesti 

Hazai Első Takarékpénztár választmányi tagja, majd igazgatója volt 27 éven át. Az Országos 

Magyar Gazdasági Egyesület alapító, 1864-től választmányi tagja, a kertészeti, méhészeti és 

selyemtenyésztési egyesített szakosztály alelnöke volt. 1870–1876 között az OMGE 

másodelnöke. Az egyesület kertészeti szakosztálynak egész haláláig elnöke maradt. A 

Kertészeti Társulatot 1858. évi alapításában aktívan vett részt, Pólya Józseffel együtt 

működtette annak Kertészeti Csarnokát. A gyümölcskiállítások tartására és helyes 

rendezésére nagy súlyt fektetett. Az 1885. évi országos gyümölcs- és konyhakerti kiállítás 

bíráló bizottságának tagja. Dömsödi birtokán, a Somlyószigeten két nagy gyümölcsöst, a 

leányai után elnevezett Erzsébet- és Margittelepet létesített, ahol a legnemesebb 

gyümölcsfajokat gyüjtötte össze és azokat nagy szorgalommal és szakértelemmel kezelte. 

Az Erzsébettelepen konyha- és diszkertet rendezett be, dinnyetenyésztése nagyhírű volt és a 

földiepret nagyban termelte, 24 holdnyi területen nemes asztali szőlőtelepet létesített és 

gyümölcsfa csemetéket nevelt és adott el. (Wikipedia) 
500 Wekerle Sándor (Mór, 1848. november 14. – Budapest, 1921. augusztus 26.) politikus. 

1887. novembertől 1889. áprilisig a pénzügyminisztérium adminisztratív államtitkára.  
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erőm. Elmentem Matlekovichhoz. Azt mondta: lehetetlen, hogy a birtokot 

már eladták volna. Utána jár a dolognak.  

Már az országgyűlés megnyitásakor történt, hogy ujra elővettem. 

Hiszen ö nekik áll a kötelességükben gondoskodni, hogy a szakmájukba 

vágó téren más ministérium vandalizmust ne űzhessen. Azt mondta: hogy 

az eladás bizony megtörtént, de ipsissima verba501 – „a 

pénzügyministerium már bánja s szeretné vissza csinálni, ha lehetne!” 

Azonnal megrohantam Wekerlét (Tisza a praetor minima non curat,502 noha 

a legutolsó fináncz kinevezésébe is beleavatkozik, azt mondta: hogy ő azt a 

gyümölcs telepet megvizsgáltatta s arról magának jelentést tétetett s 

megírjam-e kedves Bátyám, mit jelentett a buta csinyovnyik503 az ön 

életének leg szebb évei árán annyi gonddal szeretettel és áldozattal alkotott 

művéről, megírom, mert tisztán kell állnia a dolognak, ugy szólt a jelentés, 

hogy az egész telep nem ér egy hajító fát „de – mondá nekem Wekerle – 

miután te (már mint én) ebben a dologban annyi galibát csinálsz, s miután 

ugy sem nagy jelentőségű dolog a kincstárra nézve: kiküldöm Fejér 

Miklóst, (vólt kataszteri főbiztost, most a kincstári birtok felügyeletével 

megbízott ministeri tanácsost) hasítsa ki azt a gyümölcs telepet. Én többet 

nem tehetek.  

Hogy én ennek a dolognak az egyes stádiumairól nem érezhettem 

magamban kedvet kedves Bátyámnak – rebus sic stantibus504 – jelentést 

tenni mikor én egészen kész eredménnyel szerettem vólna meglepni s 

reméltem is, hogy az lehettséges: azt Kedves Bátyám elképzelheti. Bosszus 

vóltam, haragoskodtam s szégyenkeztem kimondhatatlanul. Ön bennem 

bízott s attól tartottam, hogy most azt fogja gondolni: nem jártam el a 

dologban kellő buzgalommal avagy tapintattal, hogy elhanyagoltam, vagy 

elhibáztam, szóval, hogy én vagyok az oka. Ez a gondolat gyötört, nyomott 

s halogatta velem a levélírást, nem írhatván semmi biztatót s nem írhatván 

oly levelet, melyben a Kedves Bátyámat leginkább érdeklő dolog érintetlen 

maradjon.  

Van-e hát valami plauzibilitása505 annak, hogy oly sokáig maradtam 

néma gyerek? Hiszen ha azt tudathatom Kedves Bátyámmal, a miről 

tudom, hogy örömet szerez, nem levélben, de talán személyesen siettem 

volna megvinni. Így azonban meg próbáltam minden oldalról a dolgot 

mozgatni, hogy valami eredményt mégis csak fölmutassak, a mikor 

                                            
501 Ipsissima verba (latin) = a legsajátosabb szavai, annyi mint: szóról szóra ezt mondta.  
502 Praetor minima non curat (latin) = a praetort nem izgatják apróságok, a törvényhozó nem 

törődhet minden részlettel 
503 Csinovnyik (orosz) = 1. (történelem) cári hivatalnok. 2. (pejoratív) kicsinyes, korlátolt 

hivatalnok; bürokrata. 
504 Rebus sic stantibus (latin) = ilyen körülmények között; míg a dolgok így maradnak. 
505 Plaubizilitás (latin) = elfogadhatóság, valószínűség.  
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Wekerlének kijelentése szerint oda lyukadt ki a dolog, hogy a kórmány azt 

a „hajító fát” sem érő kertet kegyes nagy lelkűséggel talán kihasítani 

hajlandó lett, annyira elkeseredtem, mint még soha közügyben, s félve 

attól, hogy Bátyám talán engem okol, igazán olyan vóltam mint egy vétkes 

gyermek, a ki atyja szeme elébe kerülni remeg. 506 

De hát tépelődni kezdtem, hogy hát azért, mert ez a minden esetre 

életbe vágó jelentőségű dolog nem ugy sikerült, mint a hogy mi akartuk: 

szükséges-é, hogy az a régi viszony is meg szakadjon, melyet lelkeink a 

távolból szőttek? Láttam, hogy Kedves Bátyám nem akarja ezt, én már ugy 

vágytam lelkem terhén segíteni, egy hosszu, hosszu levélben melyben 

elmondjam, mit kísértettem meg az ügyben s meg kérdjem Kedves 

Bátyámat, gondolja-e még valami módját melyen lehetne a bajon segíteni?  

Annál inkább vágytam már az érintkezésre, mert hiszen én nekem is 

vólna annyi, de annyi elmondani valóm. Olyan is, a mi magamat illet, de 

olyan is, a mi közös ideálunkat, a magyar gyümölcsészetet illeti. Ez 

alkalommal csak az utóbbira szorítkozom.  

A jó öreg Hajós József kiszenvedett. Még az idén ősszel a 

gyümölcsészeti szak osztálynak több ülésén elnökölt s kóstolgatta velünk 

együtt a meghatározandó gyümölcsöket. September végén a Pestmegyei 

Dömsöd melletti Duna szigeteken, a mellyeket mind gyümölcs fákkal 

ültetett tele – rossz időben járván, meghűlt, az óta mindig sínylett s többé 

nem hagyhatta el a szobát, különben is rendkívül szikár, gyenge ember 

vólt, de rendkívül szívós és tevékeny. Sógorom, dr. Kétly507 egyetemi tanár 

vólt az orvosa, s az engem már hetekkel elébb figyelmeztetett, hogy 

mostani bajának rossz vége lehet. Alig hagyta el órákra a láz, s ő még is 

makacsul vonakodott ágyba feküdni. Halálos ágyán is dolgozott, dolgozott 

pedig a gyümölcsészeti magyar nomenclatúrán,508 melynek elkészítése 

életének utolsó ambíciója volt. Két évig jártunk hozzá, télszakán minden 

héten, Tóth Lőrincz,509 többször Szarvas Gábor,510 Villási,511 Baranyai512 az 

                                            
506 A mondat hosszú és a „legyen” szó miatt zavaros gondolatmenetelű is, de ragaszkodtunk 

az eredeti szöveghez.  
507 Kétly Károly dr. 1897-től csurgói, 1913-tól báró (Fehérvárcsurgó, 1839. szeptember 14. – 

Budapest, 1927. február 19.) orvos, belgyógyász. Az MTA tagja (1897), egyetemi tanár (1877).  
508 Nomenklatúra (latin) = valamely tárgyra vonatkozó összes szavak (elnevezések, 

megjelölések) gyűjteménye, általánosságban név- vagy szógyűjtemény is.  
509 Tóth Lőrinc = Elképzelhetőnek tartom, hogy Tóth Lőrinc (Komárom, 1814. december 17. – 

Budapest, 1903. március 17.) író, jogtudós, az MTA tagja, ügyésze és pénztárosa is részt vett 

a gyümölcsök névadásában. Hangsúlyozom, hogy ez csak feltételezés részemről, 

bizonyítékom nincs rá, de Tóth Lőrinc olyan sokoldalú munkát végzett, ezért elképzelhető, 

hogy ő is bekapcsolódott e társaság névmagyarosító tevékenységébe. Így 1896-ban az 

Ezredéves Kiállítás alatt a Gyümölcskiállítás zsűrijében is – mint főrendiházi tag – részt vett 

az ugyancsak komáromi Jókaival együtt: „A gyümölcskiállítás zsűrije, melynek tagjai Tisza 

László (elnök) Jókai Mór, Tóth Lőrincz, Györy István dr. (jegyző), Kodolányi Antal, Gách 
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Orsz. Gazd. Egylet titkára meg én, és sorba vettük a franczia és német 

pomológiában ismertetett gyümölcs fajokat, hogy azokat magyarrá 

kereszteljük. Csak a jókat és a termesztésre méltóknak ítélteket és azokat, 

melyek Bereczkiben még nincsennek. Ezt ő is ollyannak tekéntette, mi már 

jól van megkeresztelve, s azon változtatni nem akart, csupán a 

Császárkörtével, az Illatos bohócczal, Száraz Marczival és Bavay Zsuskával 

nem bírtuk kibékíteni. Mikor Bátyámnak IV. kötete is megjelent, a saját 

munkájából mindent kitörölt, a mire ezen kötetben ráakadt, s most, 

betegségében neki állt, hogy a két év óta fölhalmozott anyagból csináljon 

kivonatot, melyet aztán kibocsáthasson. Egy délután magához kéretett 

Baranyaival. Két karosszékben ült szegény öreg, egyikre a lábait téve, 

valóságos csontváz, erőtelen. De elővette az ő nomenclaturáját s fölolvasta 

nekünk egyhuzamban az általa hozatott újabb fajok rövid leírását. „Ezekkel 

– mondta – Bereczkit szeretném kiegészíteni,” át adta a saját kezével 

hajszálvékonyságú betűkkel írott füzetet, hogy a »Gyümölcsészeti és 

konyhakertészeti füzetekben«513 megjelenjen. Ez történt ma – egy hétre rá 

meghalt.  

                                                                                                               
Károly, Ritter Gusztáv, ….” (Kertészeti Lapok 1896.) Ugyancsak az 1880-as évek végén Tóth 

Lőrinc az OMGE Kertészeti Szakosztályának alelnöke is volt. 
510 Szarvas Gábor (Ada, Bács-Bodrog vm. ma Ada, Szerbia, 1832. március 22. – Budapest, 

1895. október 12.) nyelvész, az MTA tagja. 
511 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. 1843–1844-ben Bars vm. követe mellett részt vett az országgyűlésen. 1845-

ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1846–1847-ben Bars vármegye alügyésze. Mint tüzér részt 

vett a szabadságharcban; utána egy ideig bujkált. [Másutt: „1848. okt. 20. beáll a honvéd 

tüzérséghez. Tűzmester, 1849. jan. (16)- hadnagy az 1. hatfontos lovasütegnél a feldunai 

hadtestben. A nyári hadjárat idején a 6. hatfontos lovasüteggel a VII. hadtest kötelékében 

harcol a világosi fegyverletételig. Az 1850-es években nevelő. 1861/62. az olaszországi 

magyar légiónál szolgál.” BONA G. 1998. 3. kötet]. 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. 1879–1880-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 Károly: Villási Pál. (OMGE Emlékkv., 

6. füz., Bp., 1891); Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági szakoktatási intézményei 

(Magyaróvár, 1897); SZABÓ 1995-a.; MAGYAR ÉLETRAJZI 2. kötet., PINTÉR J.  1989. 
512 Baranyai István (Pest, 1848. február 5. –? 1909 után): földbirtokos, mezőgazdasági szakíró. 

Az OMGE titkára 1885-től, a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek szerkesztője 1889–1891 

között. 
513 Gyűmölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, megjelent 1880 és 1891 között. Szerkesztette 

Villási Pál. Az ő halála után, az 1889–1891. évfolyam az OMGE Kertészeti Szakosztálya 

vezetőségével, mint szerkesztőséggel (szerk. Baranyai István) és Bereczki Máté szerkesztő-

lektori segítségével jelent meg. „Bereczky Máté, a magyar gyümölcsészet megteremtője, ki a 

világ legjelesebb gyümölcskincseit egy hosszú életen át tartó fáradhatlan munkássággal 

megszerezte és elterjesztette a hazában s azokról örökbecsű gyümölcsészeti vázlatokat 

készített, ifjúhoz illő hévvel és buzgósággal tartja kezében ma is a gyümölcsészet zászlaját és 
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Nagy veszteség a gyümölcsészetünkre. Olyan gondosan össze állított 

s minden értékesnek állított hirdetett, ujabb fajta felett rendelkező 

gyümölcsös kevés lehet az országban mint az övé vólt. Lelkével csüggött 

rajta. Hogy mi lessz belőlle? Ki tudja azt? Fia, szintén József, aligha fogja 

hozzá örökölni apjának gyümölcsészeti szenvedélyét is.  

Villási Pál is elköltözött szegény.514 Már Keszthelyről is betegen 

költözött el, akkor a Bártfai fürdőre ment, a hol asztmájától meg lehetősen 

meg szabadult. Kis nyugdíjával Pesten telepedett le, a hol az Orsz. Gyüm. 

Egyesület515 Gyümölcsészeti Szakosztályánál mint előadó 800 Ft-al 

alkalmazták. A Gyümölcsészeti Füzetekre 600 frt. évi segélyt adtak neki. E 

mellett társaságba lépett egyik sógorával, meg vettek Puszta Szent 

Mihályon Czinkota és Csömör közt 30 holdat éppen az én kis pár 

parczellám tőszomszédságában, azon Villási 5 hold spárga telepet létesített. 

20 ezer keserű magot ültetett el, s az abból kelt magonczokat ott helyben 

benemesített amerikai korai őszi baraczkokkal (Binztől516 – Traucontól517 

hozatta) s nehány ezer körte, alma, szilva, cseresznye és meggy ojtványt is 

elültetett, szöllő vólt azon már 5 hóld, a még kis csemeték közzé dinnyét és 

zöldségeket rakott.  

                                                                                                               
lapunkat választá orgánumul arra, hogy legújabb észleleteit és tapasztalatait abban közzé 

tegye. A gyümölcsészeti nomenclatura egysége érdekében mások gyümölcsészeti 

közleményeit is ő revideálja és kíséri megjegyzéseivel. Az ő szellemi vezetése alatt fog tehát 

állni jövőre is a kertészeti szakosztály közlönye s a közönség megbízhatik abban, hogy a 

gyümölcsészetre vonatkozó közlemények a tényeket a maguk valóságában fogja közölni s a 

pomologia haladásával lépést fog tartani.” (Gyűmölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 12. évf. 

1891. 1. füzet. 1. oldal: „Olvasóinkhoz”). A levélben említett postumus cikk Hajós József: 

Magyar gyümölcs-nomenclatura címmel az 1889. évi (10. évf.) 4. füzetben, 67–83. oldalakon 

jelent meg. Bereczki Máté e javasolt neveket véleményezte a Gyümölcsészeti és 

Konyhakertészeti Füzetek 10. 1889. évi (10. évf.) 5. füzetben, a 111–122. oldalon. [Fizetős forrás: 

Arcanum] https://bit.ly/2HsP9IB  
514 Villási Pál felesége: Tatay Gizella volt, gyermekei: Gizella, Erzsi és Pál voltak. Villási Pál 

gyászjelentése: 1888. december 26. https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/603276#  
515 Tollhiba. Helyesen: Országos Magyar Gazdasági Egyesület Gyümölcsészeti Szakosztálya. 
516 Binz = A Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben Villási Pál több számban ismertette 

az F. C. Binz durlachi (ma Karlsruhe, Baden, Németország), mezőgazdásztól majd 1889-ben 

Hochstädteni kertésztől szerzett őszibarack-, alma- és körtefajtákat, sőt az általa kifejtett 

különböző gyümölcstermesztési, talajkezelési eljárásokat és a Binz-féle földfúró eszközt is. 

Így ír Villási az 1887. évi 11. számban a Binz-féle merikai korai őszibarackokról: „A Pesti 

Hirlap 1886. január 27-ik mellékletében egy közlemény jelent meg az amerikai őszi 

baraczkfajokról. Ezen közleményben a Magyar Föld után megemlíttetett, hogy Binz 

pomologus Durlachban (Badeni nagyherczegségben Karlsruhe mellett) több amerikai őszi 

baraczkfajt tenyészt, még pedig oly sikerrel, hogy azokkal az Olaszországból importált őszi 

baraczkokat az ottani piaczokról leszorította. […] írtam tehát Binz úrnak, ki rendelésem 

szerint küldött nehány amerikai őszi baraczkfácskát, fizetvén érte ott helyben darabonkint 

10 márkát, a mi pénzünk szerint kemény hat (6) frtot. Ez a múlt év tavaszán történt.” A Binz 

Pomologische Monatshefte rendszeres írója volt. 
517 A nevet [olvasható Traucun-nak is] nem sikerült beazonosítani. Lehetséges, hogy 

névelírás a másoló tollhibája miatt. 

https://bit.ly/2HsP9IB
https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/603276
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Ez persze mind a sógora pénzén ment, mert neki magának nem volt. 

A föld leg nagyobb részét fel rigoloztatta,518 kerítést vetett (maculatura 

aurenticit,519 de a mely ki nem kelt), alag csöveztetett. A telek és ház árán 

kívül az első évben beruháztak 8–9000 frt-ot. Ekkor eszébe jutott, hogy az 

igy beállított telepnek egyharmad részét a maga nevére iratja. Sógora ebbe 

bele egyezni nem akart, de kész vólt szerződést kötni vele a tiszta 

jövedelem egyharmadára. Összevesztek. Villási ott hagyta a munkáját, 

fáradságát, rá sem nézett többé a sógorára.  

A Gyümölcsészeti Füzeteket az én beajánlásomra a Franklin 

Társaságnál nyomatta, 500 példányban, minden számot 60 frtal. A mi 

tekintve a kiállítást, azt, hogy Franklin 100 frt-ot a hirdetésekért fizetett 

neki vissza, nem is vólt sok, de ő ugy látszik soha sem vólt jó gazda, mert 

daczára hogy 600 ft. subvenciója s mint egy 450 előfizetője vólt, a nyomdát 

nem fizette, ugy hogy már e nyáron 900 ft-nál nagyobb vólt a nyomda 

tartozás, a társulat pörölni akart és megszüntetni a további nyomatást. 

Ekkor történt, hogy Villási meg is betegedett s ugy kellett őt a vöröskereszt 

kórházban elhelyeznünk, a Füzetek megjelenését lehetővé tennünk jót 

állással, munkával. A mikor lábbadozni kezdett, szállására hozatta magát s 

már azt hittük, hogy talán fölépül, mikor a vízi betegség ujra elővette s 

véget vetett életének.  

Családját bizony a legszomorubb helyzetbe hagyta minden nélkül 

öreg nagy anyját is idegen emberek irgalmára. Egyik leánykája a magyar 

gazda asszonyok árva leány intézetében vólt már atyja életében is mint fél 

díjas, a másik a nő képző intézetben. Kis fia az iskolába járt.520 A két 

leánykát most az illető intézetekben igyekezünk elhelyezni díjtalanul, ha 

lehet, s e tárgyban már intézkedtünk is nagy anyjával, Girókutinéval521 is, a 

ki a két intézetben nagy tényező s ismeri a még nagyobb befolyásuakat. 

Nem hagyjuk elveszni szegényeket, a mit lehet, meg teszünk. Nagyobb a 

baj a fiucskával, nem igen jó tanuló szegény, hogy a gimnáziumot sikerrel 

                                            
518 forgatás, rigolozás, rigolírozás: a szőlőtelepítést megelőző talajmunka. A szőlőnek szánt 

földet két ásónyomnyira (kb. 60 cm) átforgatják úgy, hogy a humuszban gazdag felső 

talajréteg a gyökerekhez kerüljön. 
519 Narancseper – Ma: Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. 1906. Másolási elírás. Helyesen a 

Törs Kálmán féle levélben: Maclura aurantiaca Nutt. 1818. mely a növény elavult 

szinonimája. „Gyümölcskerteknek, esetleg tanyaudvarok és szérüs-kerteknek bekerítésére a 

legolcsóbb és legbiztosabb élősövény a »Maclura aurantiaca« vadnarancs csemetéje.” 

Gyümölcskertész,  (8. évfolyam) 1898. március 10. 5–6. szám, 88. p. 
520 Villási Pál gyermekei: Villási Gizella, Villási Erzsébet és Villási Pál, ifjabb voltak. 
521 Girókuti P. Ferencné, sz. Csorba Hermin [Hermina] volt a felesége, egy leánya élt: Lujza 

(Tóth Ferencné), fiuk: ifjabb Girókuti Ferenc 8 éves korában, 1876. nov. 12-én hunyt el. 

(OSZK Gyászjelentés gy. https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/271119#  

Girókuti P. Ferencné végrendelete: BFL.  

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/11605/view/?pg=2&bbox=-436%2C-

6641%2C5662%2C-2732  

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/271119
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/11605/view/?pg=2&bbox=-436%2C-6641%2C5662%2C-2732
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Vegrendeletek/11605/view/?pg=2&bbox=-436%2C-6641%2C5662%2C-2732
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végig járhassa, a feje után meg élhessen. Azt szeretnők tehát, s a fiunak is 

lenne kedve, hogy bekerülne a Rákos Palota melletti István telki kertész 

iskolába, melyben a rendes tantárgyak mellett egy Villamorin522 által ide 

ajánlott Rothberg523 nevű franczia (de németül is beszél) tanítja a kertészetet 

az intézetben. Az intézetet Gr. Károlyi Sándor524 alapította, most haza 

várjuk, hogy a fiú felvételét kieszközöljük nálla, de csak a tanév végén, 

hadd végezné el ezt az esztendőt, addig nagyanyjánál lesz.  

                                            
522 A személyre nem találtunk életrajzi adatot. Lehetséges, hogy a később Turinban, 

emigrációban élő (de 1859-ben még európai körúton lévő Kossuth Lajossal) is érintkező 

Salvatore Pes di Villamarina márki (Cagliari, 1808. augusztus 11. – Turin, 1877. május 14.), 

jelentős politikusról, államférfiról van szó. Életéről lásd 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Pes,_marchese_di_Villamarina  

http://www.treccani.it/enciclopedia/pes-salvatore-marchese-di-villamarina_%28Dizionario-

Biografico%29/  
523 Rothberg Gusztáv (1847 k. – Hyères, 1913. augusztus 21.), az istvántelki gyermekmenhely 

francia származású főkertésze A Kertészeti Lapok 1886. évi 10. (októberi) számában a 

Cantaloup-dinnye termesztéséről írt, 1892. évfolyamában a spárgatermesztésről. A Kertészeti 

Lapok 1888. évfolyamában több tudosítás szerint az 1888. április 26-án, Budapesten nyílt 

Harmadik tavaszi virágkiállításon (melyen a zöldség- és gyümölcstermesztés is megjelent) 

arany- és ezüstérmet nyert, ugyanúgy az 1889-ben „Az ő fenségeik József föherczeg és 

Klotild főherczegasszony tiszteletére rendezett virágkiállítás” (1889. április 27-től) 

alkalmával is. Az 1896. évi kiállításokon is dicséretet kapott (Gyümölcskertész 1896. okt. 10. 

17–18. szám.). A Kert 1895, 1896. évfolyamában több szakcikket közölt. Egy új hazai 

eperfajtát is kitenyésztett „Istvántelek csodája” néven. (Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti 

Füzetek,  1888. 9. évf. 6. füzet, 184. p.) 1912-ben halt meg bátyja, Adolph Rothberg, aki a 

franciaországi Gennevilliers település neves rózsanemesítője volt. Ekkor, tehát 1912-ben, 

Gusztáv Rothberg már a francia Riviéra híres kertészeti szakiskolájának, az École pratique 

d'horticulture d'Hyères-nek az igazgatója volt. Revue Horticole, Paris, 1912. 28. és 367. p. 

https://archive.org/stream/revuehorticolejo1912unse#page/28/mode/2up/search/Rothberg  

https://archive.org/stream/revuehorticolejo1912unse#page/366/mode/2up/search/Rothberg  

Halálhírének (1913. aug. 21.) évfordulójáról emlékezik meg Kertészeti lapok, 1929. augusztus 

1., 15. szám, 223. p. 
524 Károlyi Sándor gróf, nagykárolyi (Pest, 1831. november 10. – Menton, Franciaország, 

1906. április 24.), politikus, közgazdász – gróf Károlyi István politikus fia. – Az MTA tagja 

(1881). A Szt. István Társulat elnöke (1884–1888), egyik alelnöke (1888-tól). A Hazai 

Szövetkezetek Központi Hitelinézetének elnöke (1886-tól). Valóságos belső titkos tanácsos. 

Az aranygyapjas rend lovagja. – 1848. októbertől honvéd hadnagy Ede bátyja Borsod vm-

ben alakuló önkéntes csapatánál, majd a 16. Károlyi huszárezredben. 1849. augusztus 8-tól 

ezrede létszámában főhadnagy és parancsőrtiszt Klapka György tábornok mellett. 

Komárom kapitulációja után, 1849-ben Franciaországba emigrált, Párizsból az általános 

amnesztiával élve tért haza. 1859–1860-ban az itáliai magyar légióban szolgált. 1881–1884-

ben a Szabadelvű Párt, 1884-től a Mérsékelt Ellenzék, 1892-ről az abból alakult Nemzeti Párt, 

majd gróf Apponyi Albertet követve 1900-tól a Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője. 

Az agráriusok vezére volt. 1904-ben a vezetése alatt álló agrárius csoport kilépett a 

kormánypártból, és a Függetlenségi és 48-as Párthoz csatlakozott. A magyarországi 

szövetkezeti mozgalom egyik úttörője. Kezdeményezésére alakult meg 1886-ban a 

Pestmegyei Hitelszövetkezet. 1896-ban vezetésével jött létre a Magyar Gazdaszövetség. 

1898-ban megalapította a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezetét 

(Hangya Szövetkezet). 1896-ben Újpesten saját költségén kórházat épített. – Főbb művei: 

Terménykivitelünk és a vízi utak (Bp., 1881.); Néhány szó a magyar munkáskérdésről (Bp., 

1895); A telepítés kérdéseihez (Bp., 1900). – [ÚJ ÉLETRAJZI 3. kötet 781. p] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Pes,_marchese_di_Villamarina
http://www.treccani.it/enciclopedia/pes-salvatore-marchese-di-villamarina_%28Dizionario-Biografico%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/pes-salvatore-marchese-di-villamarina_%28Dizionario-Biografico%29/
https://archive.org/stream/revuehorticolejo1912unse#page/28/mode/2up/search/Rothberg
https://archive.org/stream/revuehorticolejo1912unse#page/366/mode/2up/search/Rothberg
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Villásinak a könyvtárát Gründ525 nevű chronolithográphus foglaltatta 

le (minden butorával együtt), kinek a színes képekért 190 frt-tal maradt 

adósa, míg a Franklin Társulat526 követelése mintegy 1300 Frt., ezt akképp 

kísérlettük meg rendezni, hogy Baranyai István,527 a gazd. egylet titkára 

átvette a Füzetek szerkesztését, míg az előfizetéseket a Franklin szedi be 

míg az adósság törlesztve lesz. A könyvtárat könyvárussal fogjuk 

megbecsültetni, Baranyai ezt is átveszi és kifizeti a lithographust. Így hát 

Villásinak az emlékét legalább nem éri homály. Ő már juniustól alig 

dolgozott valamit, de fizetését rendesen kapta, a subventiót is és 

tisztességes eltemettetéséről az Orsz. Gazd. Egylet528 gondoskodott. De a 

                                            
525 Grund Vilmos (1829–1908) kőrajzoló, kőnyomdász. A 19. században tevékenykedett. 1862 

és 1870 között együtt dolgozott Rohn Alajossal. Később vagy átvette Rohn cégét, vagy újat 

alapított, mert örökösei már Grund V. Utódai Litográfiai Műintézet néven irányították a 

vállalkozást. A Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetekben 1886-ban még Grund V. a 

nyomda megnevezése, 1888 második felében már Grund V. utódai a nyomda impresszuma 

a színes gyümölcs-táblamellékleteken. 
526 Franklin Társulat, Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda rt. Több régi vállalatból 

alakult. Egyik elődje, Wiegand Ottó, 1816-ban Kassán alapított könyvkiadóvállalatát 1827-

ben Pestre helyezte át. Ezt vette át 1832-ben Heckenast, aki vállatát 1840-ben Landerer 1715-

ben alapított nyomdájával egyesítette. Landerer halála után Heckenast Gusztáv 

Könyvnyomda és Kiadóvállalat néven működött, ennek átvételére alakult 1873-ban a 

Franklin Társulat. Részvényeit a tőzsdén is jegyzik. – [ÚJ IDŐK lexikona 9–10. kötet. Bp., 

1938. Singer és Wolfner. 2588. p.] 
527 Baranyai István (Pest, 1848. február 5. – 1909 után): földbirtokos, mezőgazdasági szakíró. 

– Az OMGE titkára (1885-től). A Heves vármegyei gazdasági egyesület igazgató alelnöke 

(1889-től). – 1872-ben a pesti műegyetemen mérnöki oklevelet szerzett. 1872–1873-ban a 

MÁV alkalmazottja. Mezőgazdasági ismereteinek gyarapítására külföldre ment. 1874–1875-

ben a hohenheimi gazdasági akadémián tanult. 1875-től gazdálkodott. A Gazdasági Lapok 

társszerkesztője (1885-től), a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek szerkesztő tulajdonosa 

(1889-től). – Fő műve: A konyhakertészet (Bp., 1894). – [ÚJ ÉLETRAJZI 1. kötet. 407–408. p.] 
528 Az Országos Magyar Gazdasági Egylet (OMGE) 1830-ban alakult gróf Széchenyi István 

kezdeményezésére a korábban (1825) létesített lófuttató társaságból és 1935-ben új nevet - 

Gazdasági Egyesület - nevet vette fel. Kezdetben még Széchenyi volt az elnöke egy ideig. 

1832-ben az Egyesület megvásárolta gróf Károlyí Györgynek az Üllői úton lévő telkét - 

amelyet Köztelek-nek neveztek el. Ezen építették fel 1847-ben az Egyesület palotáját. 1842-

ben megalakult a Lóverseny-egylet, ettől kezdve ezzel nem foglalkoztak. Fokozottabb 

tevékenységet fejtett ki az Egyesület az ország mezőgazdasági érdekeinek védelmezésében. 

Kiállításokat, versenyeket rendeztek, szakkönyveket és folyóiratokat adtak ki, részt vettek 

minden olyan mozgalomban, amely a mezőgazdasági termelés jövedelmezőségének 

előmozdítására irányult. Eredményes működése folytán az Egyesület tekintélye egyre 

növekedett és évi közgyűlésein, kongresszusain a mezőgazdasági érdekeket érintő 

kérdésekben az ország gazdáinak úgyszólván egyetemes állásfoglalása nyilvánult meg. Az 

Egyesületben öt szakosztály működött: 1. közgazdasági, 2. irodalmi és tanügyi, 3. 

földművelési és növénytermelési, 4. állattenyésztési és állategészségügyi, 5. mezőgazdasági 

ipari, üzemi és műszaki szakosztály. 1906 óta az OMGE központja volt a Gazdasági 

Egyesületek Országos Szövetségének (GEOSZ) is, mely működésének célja az ország 

különböző vidékein működő gazdasági egyesületek országos központban való tömörítése 

volt. Az Egyesület közlönyét 1891-ben indították el Köztelek címen. 1875-ben Istvántelken 

földműves és kertész iskolát nyitottak, megkezdték az állattenyésztési és gyümölcstermelési 

füzetek kiadását. Az Egyesület tevékenységének tetőpontját az első világháborút 

közvetlenül megelőző időszakban érte el. 1915-ben az Egyesület tagjainak száma 5793 

egyéni gazda és 423 kerületi tag volt. A két világháború között tevékenysége, így az ország 



LEVELEZÉS 

 

 

204 
 

gyermekek nevelésére, tekintettel, hogy Villási csak 2 évig vólt az Egyesület 

szolgálatában, már nem hajlandó áldozni. Én megkísérlem, hogy tanári 

nyugdíját, annak legalább egy részét nem lehetne-e az árvák részére 

megszerezni.  

Nagy szerencsétlenség szegényekre, hogy atyjuk nem igen igyekezett 

szerezni és megtartani barátokat. Szerencsétlen modorával minden embert 

elhidegített magától, mindenkiben ellenséget látott, a ki csak arra lőn 

teremtve, hogy neki ártson. Velem egész halála órájáig – nem tudom miért 

– kivételesen bánt s igyekszem is ezt meghálálni a gyermekeinek csak ne 

vólnék magam is oly nyomorult helyzetben a hol kétségbe ejtő aggódás fog 

el, ha – mire Kedves Bátyám is emlékeztetett –, eszembe jut, hogy én is 

ilyen helyzetbe hagynám az árváimat, ha most találna érni a halál. No de 

talán Isten irgalmas lesz nehány esztendeig, az ő kezében vagyunk mind 

annyian. 

Nem mondhatom milyen nehezen esett Kedves Bátyám utolsó 

levelének neheztelő hangja. Hiszen rá szolgáltam, igaz, de ugye feledve 

lesz a mulasztás ezután? Mely még sem volt oly indokolatlan, a milyennek 

a külszín mutatta, s én ujra föltalálom az én Kedves Bátyámat, mesteremet 

szeretettől meleg leveleiben? vagy talán személjesen is? Minden esetre 

nagyon kérem, irjon nekem Kedves Bátyám kimerítően ön magáról, 

telepéről, ennek a sorsáról, jövő termésről, mindenről a mi személjével 

kapcsolatos, vagy a mi közösügyünkre a gyümölcsészetre tartozik.  

Annyit én is írhatok, hogy itt az orsz. g. egylet fiatalabb erőiben 

meleg érdeklődést találok a gyümölcsészet iránt, Ordódy Lajos529 

aligazgató, a ki a Korizmics530 helyére jött, gazdasági akadémiát végzett, 

magának is van birtoka, azon nagy gyümölcsöst telepít, ugy amint az 

haszon czéljából ajánltatik (kevés kiváló fajjal). Baranyai titkár technikát 

végzett igen képzett és kedves fiatal ember szintén vagyonos, de munkája 

után élő szorgalmas ember, atyja olyan gazdag, hogy még az istállóit is 

márványból építteti, de a fiának semmit sem ád jóformán s ez már maga 

szerzett magának a salgótarjáni vasút mentén egy szép kis birtokot, melyen 

szenvedéllyel űzi a gyümölcsészetet. Éppen ezért bízták rá a 

                                                                                                               
mezőgazdasági életére való hatása jelentősen csökkent. 1945-ben az Egyesület megszűnt. – 

Lexikonok, szakkönyvek és WIKIPÉDIA (2017. január 18.) alapján.  
529 Ordódy Lajos, ordódi és alsólieszkói (Nagymálas, ma Málaš, Szlovákia, 1852. február 12. 

– Nagykereskény, ma Veľké Krškany, Szlovákia, 1910. október 19.), mezőgazdasági és 

közgazdasági író. [ÚJ ÉLETRAJZI 4. kötet 1163–1164. p.) 
530 Korizmics László, aggszentpéteri (Aggszentpéter, Fejér vm. 1816. március 29. – Kistétény, 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1886. október 5.) mezőgazdász, agrárpolitikus, az MTA tiszteleti 

tagja (1858). A Bécsi Gazdasági Egyesület és a New York-i Gazdasági Egyesület levelező 

tagja (1857). 1859–1860 között a Kir. Magyar Természettudományi Társulat elnöke. Bővebb 

életrajzát lásd https://hu.wikipedia.org/wiki/Korizmics_L%C3%A1szl%C3%B3  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Korizmics_L%C3%A1szl%C3%B3
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»Gyümölcsészeti Füzeteket« is. Noha ő elég szerény beismerni, hogy csak 

szak erők támogatásával felelhet meg a föladatának, csak hogy azokhoz 

mind addig, míg némi budgetje nem lesz, fordulni sem merészel 

támogatásért.  

Ezek ketten most valamit szeretnének csinálni az orsz. gazd. egylet 

Istvántelki gyümölcsös kertjéből, mert eddig a hanyag kezelés folytán nem 

vólt valami sem. Ide szerződtették Teleki Jánost,531 a ki ez előtt a puszta 

Ózsáki alapítványi birtokon, utóbb Kerkápolyinak532 Balaton-henyei 

birtokán volt fő kertész, a ki a Gyümölcsészeti Füzetekben is írt néhány 

czikket. Szintén fiatalembernek mondják, fölhasználva ezek érdeklődését a 

gyümölcsészet iránt, én most azt szeretném, ha az Istvántelki gyűjteményt 

kiegészítenénk Kedves Bátyámnak itt meg nem lévő fajaival, hogy itt aztán 

gondos felügyelet alatt tarthassuk azt az alkotást, a melyet nem vélek 

eléggé biztosítottnak az által, hogy Petrovay és Budai urak azt megőrizni 

igyekeznek, noha nem kétkedem lelkiismeretességükben. Még is csak jobb 

lenne, ha itt is a központban őriznők, a hol sok szem látja s 

megmutathatnók mindenkinek. 

De most már bevégzem ezen levelet, melynél hosszabbat, tudom, 

hogy Kedves Bátyám még nem olvasott. Adjon Isten türelmet hozzá s 

terjessze Bátyámra minden áldását ez új esztendőben. 

Szívből öleli 

szerető öccse 

Törs Kálmán 

 

Tekintetes Bereczki Máté urnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. január 26. B-407. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

 

                                            
531 Skrabák János (most Teleki) = Bereczki Máté barátja. Kerkápoly Károly balatonhenyei 

faiskolájának főkertésze volt. A Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 1884. évi 10. 

füzetének 317. oldalán írottak szerint: „A Teleki János puszta-ózsáki (u. p. Szegzárd) 

főkertész által bemutatott 9 faj szamócza közül különösen említést érdemelnek, s ajánltatnak 

a termelésre: »Villási Pál, Wágner László, Máday Izidor és báró Nyáry Gyula« nevéről 

elnevezettek. Egyúttal pedig elfogadta a szakosztály a Teleki által előállított uj szamócza- 

fajnak »az országos magyar gazdasági egyesület emléke» elnevezését.” 
532 Kerkápoly Károly (Szentgál, Veszprém vm. 1824. május 15. – Bp. 1891. december 31.) 

közgazdász, 1849–1865. főiskolai, 1868–1869. és 1874–1891. egyetemi tanár, 1859-től az MTA 

levelező tagja, honvédelmi minisztériumi államtitkár: 1868. december 31-től 1870. május 21-

ig, pénzügyminiszter 1870. május 21-től 1873. december 19-ig. SZINNYEI 
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1889. január 18. A-117. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Törs Kálmánhoz 

 

Másolat533 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Január 18-án 

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 12-ről hozzám irt levelével váratlan meglepetésben részesitett 

engem, melyért önnek ezennel hálás köszönetet mondok.  

Bizony mondom, kár volt hoszas hallgatásának mentegetésére szót 

vesztegetnie! Hiszen megizentem én kedves öcsémnek Justh Gyula534 

képviselő társa által, hogy én, önnek, irányomban való jó indulatáról 

lelkemből megvagyok győződve még azon esetben is, ha irányomban, 

bármi oknál fogva is, végkép el kellene hallgatnia. Tudom én azt nagyon 

jól, hogy egy olyan embernek, akinek jó formán tollával kell kenyerét 

keresnie, mennyire el van foglalva minden ideje! Nem számítottam én arra 

soha, hogy nekem minden lépéséről számot adó hosszu levelet irjon kedves 

öcsém, mert a hosszu levél megirása sok időbe kerül, önnek pedig drága az 

ideje. Teljesen ki lettem volna elégitve, ha az én leveleimre csak néhány 

sorban, röviden válaszol kedves öcsém tudatva velem, „hogy kertem ügyében 

tett minden fáradozása halyótörést[!] szenvedett a hatalmasok tudatlansága 

zátonyán.”535 És én hittem is, hogy ily értelmü levelet irt is kedves öcsém 

válaszul az én levelemre, de azt hívém, az a levél a postán el is veszhetett, s 

azért nem került kezeimbe. Nehogy abban a hitben éljen kedves öcsém, 

hogy én megkaptam válaszát, szükségesnek láttam Justh Gyula öcsémmel 

megizenni, hogy öntől kezeimhez semmi válasz nem érkezett. – Most látom 

csak ez uj leveléből, hogy a válasz irást valójában is elmulasztotta kedves 

öcsém, mert hát nekem csakis örvendetes hirrel akart kedveskedni – Hiba 

volt ez, kedves öcsém! bizonyára hiba, de én azt önnek tiszta szivemből 

megbocsátom. Hiszen válasza nélkül is „előre tudtam én azt,” hogy öcsém 

lelkiismeretesen eljárt abban a dologban, a mire fölkértem, és azt is „tudtam, 

hogy hasztalan lesz (a mint, hogy hasztalan is lett) minden fáradozása! – Ön, 

kedves öcsém, csaknem naponta szeme előtt láthatja a hatalom kezelőit, de önt ezek 

megitélésében meg csalja a látszat. Én távol esem a központtól, de azért 

                                            
533 A másolat feltehetően Dörgő Julianna kézírásában maradt fenn. 
534 Justh Gyula, necpáli (Necpál, ma Necpaly, Szlovákia, 1850. január 13. – Budapest, 1917. 

október 9.) politikus. Függetlenségi és 48-as programmal Makó város országgyűlési 

képviselője volt 1884 és 1917 között. 
535 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 209. p.  
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félrevonultságomban is jobban megitélem őket, mint kedves öcsém.” – „Ignatis 

nulla cupido.”536 „Nem ismerik azok a gyümölcsészet becsét, fontosságát és 

környezetükben sincs senki, a ki őket erről meggyőzné, felvilágoitaná.” 

Kiküldöttek kertem megtekintésére egy földesurat, a ki annyit ért a 

gyümölcsészethez, mint a tyuk az ábéczéhez, s a mit ez referál kertemről; 

az szent irás, mert fölteszik rólla[!] – a mint a kormány kegyéből élő 

emberről, hogy az csak nem mondhat valótlant annak, a ki neki kenyeret 

ad.  

Hát hiszen nem is mondott az valótlant, a mikor kertemről azt 

referálta, hogy nem ér az egy hajítófát sem! 

A mult kegyetlen tél nagyon meg[kiolvashatatlan szó: ringázta?] körte 

fajfáimat. Ott éktelenkedtek rajtok az elfagyott ágak részint elszáradva, 

részint sárguló levélzetükkel haldokolva; a mikor Fejér Miklós szemlét 

tartott kertemben. Nos hát egy ilyen látvány után egy laikus ember nem is 

referálhatott mást kertemről, mint azt hogy „nem ér az egy hajitófát sem”. 

Egy kis negyed óráig tartott csak a szemle, és én előre tudtam, hogy ugy 

fog referálni kertemről, a mint referált. Mást várni egy laikus embertől 

képtelenség is lett volna, hanem aztán tudtam azt is, hogy kertem sorsa az 

ő referádáján fog eldőlni. Kedves öcsémnek minden törekvése hasztalan 

lesz, mert nem fognak hinni egy, kormány ellenes párt emberének 

szavaiban még akkor sem, ha ez az ember a gyümölcsészet terén 

szaktekintély hirében állana is.  

Beszélhetne nekik kedves öcsém bármit és bármennyit is; 

szégyenlenék ők azt meghallgatni és a szerint cselekedni, mert attól 

tartanak, hogy akkor ártanak tekintéjöknek, hatalmuk nimbusának. Előttök 

csak az lehet igaz, a mit Fejér Miklós laikus mond, és nem az a mit Törs 

Kálmántól, a szakértőtől hallanak.  

És minthogy ez igy van, kedves öcsém, elképzelheti hogy „nekem 

azóta, a mióta tudom, hogy a kertem semmivé lesz, nincsen és nem is lehet semmi 

kedvem folytatni kertemben azt az áldott munkát, mely – ha nekem nem is, de – 

hazámnak már is sok hasznot hajtott” volt. „Egy év óta nem azért járok végig 

naponta kertemben, hogy ott dolgozzam, hanem” csak „azért, hogy bucsuzgassak 

gyümölcs fajaimtól = gyermekeimtől, a kik most már a siralom házban várják 

halálukat.”  

A fűrészt és kertész ollót magammal viszem bár öntudatlanul, midőn 

be megyek a kertembe; de nem használhatom ezen eszközöket, mert 

csakhamar kiveti kezemből annak tudata, hogy az a munka, a mit velök 

végeznék se nekem, se hazámnak ugy sem használ többé. „Valahányszor be 

                                            
536 Ignatis nulla cupido (latin) = Nem kívánunk olyat, amit nem ismerünk. Ovidius: Ars 

amandi (3 397).  
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megyek a kertbe, a hol ezelőtt oly édes örömmel dolgozgattam, ugy elszorul a 

szivem mindannyiszor, hogy szemeimbe a keserüség gyöngye sajtolódik, s e miatt 

gyásznál egyebet nem láthatok” ott. 

Fásult hangulatomban: azon tervezgetésben igyekeztem magamnak 

vigasztalást szerezni, hogy hogyan mikép fogom én majd ujból fölépíteni 

az én kegyes istennőm Pomona templomát, a mit a hatalmasok 

tudatlansága lerombol. Hinni is kezdettem már, hogy nekem, 65 évem 

daczára is, annak keresztül vitele sikerülni fog; mert hála a jóságos égnek! a 

mi eddig már is ijesztő mértékben elgyengitett – testem baja lassankint 

elmult s egészségem kereke visszazökkent rendes vágásába: de sajnos! 

ebbeli hitem, reményem már is ingadozik. – 1888 már tétlenségben 

töltöttem el, 1889-et megint csak tétlenségben leszek kénytelen eltölteni. 

1890-ben kezdhettem volna csak valamibe, ha akkorra „ifj. Sármezey Antal 

öcsém” valahol az uj bérletbe juthatott volna: de a mint látom Tóni öcsém 

sehogy sem akarna megválni szülőföldétől; nem törte magát uj bérlet 

keresésével, hanem „ujból folyamodott a ministériumhoz, hogy engedjen át neki 

becsáron örök megvételre egy kis birtokrészt itt, nem messze mostani bérletétől, 

ahonnan ki lett szoriva. E kis birtokrész a kunágotai 7. számú bérlet, melyet 

mostani bérlője nem akar vagy nem is vehetne meg. – Tóni öcsém, szegény, 

reménykedik, hogy az általa ajánlott kedvező vásárlási föltétel mellett neki a 

minisztérium meg engedi, hogy megvehesse azt, de én ebben sem bizom egy cseppet 

sem. És ha megvenné is; ez a birtokrész csak 1891-ben juthat a kezébe, a mikor én 

már 67. évemet taposom, ha addig értem el nem küldi isten az ő szabaditó angyalát, 

hogy kiragadjon ebből a világból, a hová én ugy sem illettem be soha.” – Hatvanhét 

éves korában kertet alapitani azon szándékkal, hogy abban csak a hetvenes éveiben 

indithatja meg a hasznos müködést: valjon kinek volna kedve, bátorsága? És én ha 

addig éltet az isten, még is bele fogok kezdeni a kert alapitásba, de akkor már nem 

azon reményben, hogy én ott magamnak vagy hazámnak használhassak, hanem 

csupán azért, mert munka nélkül élni sem akarok. A mi kevés örömöt találtam én 

hosszu életemben; azt egyedül a munkának köszönhetem; mert egyedül ez tette 

nekem türhetővé az életet. 

Igy állván a dolog, kedves öcsém, ha valamikép ki tudnák azt vinni, hogy 

princzipálisom addig is, a mig sajátjába hurczolkodhatnék, velem együtt itt 

maradhatna, hogy én, hazám javára tovább is kezelhetném még kertemet, és fiatal 

csemetékre átojthatnám gyüjteményem összes kincseit, a végből, hogy innen, mint 

kész ojtványokat telepithetném át princzipálisom kertjébe, akkor én örök hálára 

lennék lekötelezve mindazok iránt, akik ennek kieszközlésében közre müködtek, de 

hálára lenne kötelezve irántuk hazai gyümölcsészetünk minden igaz barátja is, 

mert ojtóvesszőkben ez idő alatt is folyvást terjeszthetném az országban kertem 

hiteles fajait”, mig ellenesetben, ha kertem fönnmaradna egy ideig, nem 
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vehetné annak többé semmi hasznát senki: mert én itt a pusztán, az isten 

háta megett principálisom családja nélkül meg nem maradhatok. Hiszen 

akkor én itt számkivetésre leszek kárhoztatva. Kinek volna kedve 

számkivetésben élni? ha nem kénytelen vele? Nekem, a ki koromnál fogva 

minden órában várhatom halálom, iszonyatos még arra gondolnom is, 

hogy számkivetésben kell majd elpusztulnom. Hiszen ilyen büntetésre nem 

adtam én soha senkinek okot az életben! Nem is vetem alá magamat az ily 

büntetésnek soha.  

Mikép hallom, nagy része azon paraszt földmivelőnek, a kik 

princzipálisom bérletének megvételére concurráltak, eladósodott, kevés 

hitelü emberekből telik ki. Ha igy áll a dolog: a minisztériumnak ezer 

módjában áll az ilyeneket a vételtől elütni, s a részükre esendő földet 

másnak eladni. Ez a más aztán könnyen lehetne az én princzipálisom, a ki a 

vétel jogától saját bérleténél (mert kissé elkésett ajánlatát beadni) ugy is 

elég méltánytalanul fosztatott meg. Az országos baklövést, melyet a külföld 

ha megtudná, – kárörvendve használna föl arra, hogy a magyar nemzetet 

barbárnak kiálthassa, egyedül igy lehetne még jóvá tenni. Ez egyen kivül 

én semmi egyébb módot nem tudok arra, hogy a bajon hogyan lehetne 

segiteni! –  

Hátbiz ugy van az, kedves öcsém! A gyümölcsészet barátai 

hazánkban méltán elmondhatják most, hogy „Rosz időket élünk: rosz 

csillagok járnak”537 – A kiket ez idő szerint a hazai gyümölcsészet 

zászlóvivői közé számitottak: azok közül ketőt[!] a halál némitott el örökre, 

egyiket pedig még életében, a kormány tudatlansága vagy roszlelküsége[!] 

hallgattatott el! Ezer szerencse, hogy ez az egyik legalább szellemileg el 

nem némitható többé! Beszél helyette nemzetének az a négy kötet, melyet 

hazája oltárára még elég idelye[!] volt letehetni. Igen ám! beszélhetne, – de 

ezt csak négy szemközt mondom – ha nem heverne itt, ládákban nálam, 

mintegy 30 m[méter]mázsányi sulyban, a mi belőlök még készletben van.  

„Én édes jó istenem! mivel érdemeltem én azt meg, hogy haza szeretetemért 

fölülről üldöztetésben, alulról olyan kevés támogatásban kell részesülnöm!! No de 

ezen nincs mit töprengenem! Hiszem én azt szentül, hogy a mi most roszul[!] van, 

mind jó lesz száz esztendő mulva. Adja isten, hogy ugy legyen egykor! Az apák 

munkájának legalább az unokák vehessék hasznát.” – 

Annyi megrendelést vállaltam már eddig magamra, hogy többet 

fizikai lehetetlenség volna idejében teljesítenem. Kérem ennélfogva, hogy 

hagyják el az Istvántelke részére való megrendelést, mert azt már a legjobb 

akaratom mellett sem lehetne teljesítenem.  

                                            
537 „Rossz időket érünk,/Rossz csillagok járnak:” Arany János:  Zács Klára (1855) 23. versszak 

1–2. sora.  
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Vajon jó fogást tettek-e? midőn Telekit vitték az Istvántelkére? Félek 

tőle, hogy nem fog megfelelni a „Teleki” névnek. Nem ismerem őt 

közelebbről, de előbbi „Skrabók”[!] neve mindig ugy hangzott a fülembe 

mintha magyarul azt jelentené, hogy „szélhajtó”. – Adja isten, hogy 

csalatkozzam benne és ő méltó legyen uj nevére. Petrovay a mint 

szavahihető jó embereimtől halom[!] meghasonlott a józan élettel. Érte 

többé jó lélekkel én sem mernék kezeséget[!] vállalni, de Buday Józsefért 

bátran kezeskedem, hogy fajaimat csak oly hitelesen fogja fentartani, mint 

én fentartottam. Evvel a fiatalemberrel alkalom adtán szeretném 

megismertetni kedves öcsémet, de ez uttal csak annyit mondhatok felőle, 

hogy a „Gyüm. füzetek” nagy hasznát fogják vehetni, mert könnyen 

forgatja a tollat, szenvedélyel üzi a gyümölcsészetet, s komoly szándéka 

nemcsak hitelesen föntartani az én gyüjteményem, hanem azt még uj 

szerzeményekkel gyarapitani s tanulmányait a Gyüm. Vázlatok 

folytatásaul nyomtatásban is közre bocsátani. 

Legyen meggyőződve kedves öcsém, hogy ha van valakim a 

nyilvános élet emberei közt, a kihez szeretetem egész melegével 

ragaszkodom s a kiben csak oly föltétlenül megbizom mint önmagamban, 

ugy ez nem más, mint kedves öcsém.  

Isten minden áldásával áldja meg önt és családját. 

Szivéből kivánja 

 „Szerető bátyja 

 

Bereczki Máté”538 mk 

 

Nagyságos 

Törs Kálmán orsz. gyü. képviselő 

urnak 

Buda-Pesten” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. január 26. B-407. számú levél és az A-116. számú irat után 

bekötve.] 

 

*** 

 

 

 

 

                                            
538 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 210. p. 
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1889. január 26. B-407. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Jan. 26-án 

 

Kedves barátom! 

 

Sokáig nem hallattam magamról. Azóta 3 leveled került 

iróasztalomra és pedig Jan. 5., 10. és 19-ről. Ez utóbbiban kérdéseket is 

teszel, melyekkel értésemre adod, hogy elég volt már a hallgatásom. Biz’ 

elég az! magam is belátom: hanem hát a kezem is, a fejem is nehéz; ezért 

halogattam folyvást a hozzád irást. 

Nehogy betegnek gondolj; most már tovább nem várakoztatlak: 

hanem irok, de csak röviden, mert szerencsére elég olvasni való 

melléklettel szolgálhatok neked ez uttal. 

Törs Kálmántól, – végre valahára levelet kaptam. Ide mellékelem, 

hogy olvasd el te is. Ide mellékelem másolatban az én válaszomat is,539 a 

mit Törs Kálmán levelére irtam. E válaszomban megfejtve találandod a 

kérdést is, a melyet legutóbbi leveledben fölvetettél. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1889. február 22. B-408. számú levél 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Febr. 22. 

 

Kedves barátom! 

 

Mart. elejétől, febr. közepéig nagyon jól éreztem magamat. 

Egészségem kereke zökkenés nélkül haladt vágásában. Alig vártam, hogy 

enyhüljön az idő s hozzá foghassak teljes erővel a munkához. – Febr. 

közepén vértolulást éreztem fejemben, mellemben és már 16-dikán, 

Szombaton éjjel egy erősebb köhögés folytán csak ugy ömlött ki mellemből 

a megtorlódott vér. 17-dikén, Vasárnap és 18-án, hétfőn napközben kétszer 

is volt ilyen vérömlési rohamom: de már Kedd óta egyszer sem jelentkezett. 

A nagy vérvesztés után annyit tapasztalok magamon, hogy elgyengültem 

                                            
539 Lásd 7. kötet A-116. és A-117. számú iratok. 
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ismét; elvesztettem az étvágyam ujból. No de: majd helyre jő ismét az erő 

is, az étvágy is! Biztat az orvos. Könnyű neki! Hisz alig élt négy X-et. Majd 

akkor biztasson másokat; ha ő is 65 éves lesz!!. Én tudom, hogy mit jelentett 

nálam ez a baj? Azt, hogy „Memento mori!”540 Nos hát ezért ugyan kár volt 

nálam jelentkeznie! hiszen e nélkül is nagyon jól tudom én azt, hogy igen 

közel járok már a kezdet végéhez: hanem én rábizom sorsomat arra, a 

kinek életem kezdetét és folytatását köszönhetem; ő rá bizom, hogy 

végezze be akkor, a mikor jónak látja. 

Hát csak azért tudattam ezt veled; mert most másról ugy sem tudtam 

volna mit irni hozzád. Szünetelni kezd az érdekes correspondentia. 

Háttérbe szorul most az érdekes események mellett a pomológia.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

 

igaz barátod 

 

Bereczki Máté  

 

U.i.: 11., 14. 18. és 19-ről kaptam tőled levelet. B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1889. február 23. A-118. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Herman Ottóhoz 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Febr. 23. 

 

Igen tisztelt Honfi társ! 

 

Élénk figyelemmel kisérem önnek hazafias tevékenységét. 

Meggyőződtem róla, hogy ön hazám igaz ügyének egyik legbátrabb 

védelmezője. Bátorkodtam is ebbéli meggyőződésemnek egy izben 

kifejezést adni: szerény egy példányának megküldésével. Minthogy 

azonban aról győzött meg m. t. honfitársam hogy [hogy]541 ön iránt érzett 

hazafiui tiszteletemnek semmi kézzel fogható jelét elfogadni nem hajlandó; 

                                            
540 Memento mori! (latin) = Emlékezz a halálra! Készülj a halálra! 
541 Tollhiba folytán a ’hogy’ kétszer szerepel. 



LEVELEZÉS 

 

 

213 
 

engedje meg kegyessen legalább azt hogy leg ujabban a fővárosi 

polgársághoz intézendő fölhivás nagyszerü szövegezéséért önnek szivböl 

lélekből kiálthasam[!] hogy a nemzetek sorsát intéző nagy isten önt sokáig 

éltesse. 

Hazafiui tisztelettel:  

Bereczki Máté 

Tekintetes 

Herman Ottó természet tudós urnak 

Budapesten 

Damjanich út 27. sz.”  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. március 7-én kelt, B-409. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

1889. február 24. A-119. számú irat 

 

Herman Ottó levele Bereczki Mátéhoz 

Másolat542 

„Budapesten, 1889. február 24.-kén 

 

Igen tisztelt Uram! 

 

Szives soraiért fogadja szivből fakadó köszönetemet, czéljukat nem 

téveszthetik el, mert ösztönzésül szolgálnak arra, hogy sokféleképen 

ostromlott helyzetemben is kitartsak. 

Az utóbbi mondásnak lényege az, hogy nem vagyok ország gyülési 

képviselő, mert Szeged elejtett, más kerület nem jött, sőt mint radikális 

egyebbként[!] és egyebütt sem kellek, – szóval toll után kézből szájba élő 

szellemi proletár vagyok, ki minden betevő falatjáért harczot fojtat[!]. A 

mennyire tőlem telik, teszek és nem panaszkodom. 

A mi a könyv dolgát illeti hát annak visszautasitása egy ugynevezett 

szerencsétlen véletlen volt – egy kicsit summásan jártam el. A dolog ugy 

áll, hogy nevem széles körben ismeretes, s a mi még nagyobb bajom, hogy 

„a tudósság gyanujában leledzem”; ennek az a következése, hogy 

könyvárusok és iparszerü szerzők kazalszámra küldik reám a 

kiadványokat; a melyeknek elintézése merő lehetetlenség, titkárt kellene 

tartanom és sokszor azt is megölné a tömeg.  

                                            
542 Feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával és tollhibáival fennmaradt másolat. 
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Azt a prakszist követem tehát, hogy egy-egy kazalnak neki állva 

ráirom a „vissza” szót, ha a kézirást nem ismerem. Igy történt ez akkor is, 

Törs Kálmán barátom figyelmeztetett utólagosan, de már nem tudtam a 

dolgot jóvá tenni. Köszönöm, hogy kedves levelével erre is módot nyujtott.  

Szives jó indulatát a jövőre is kikérve vagyok 

igaz tisztelettel hive 

Herman Ottó 

Damjanich utca 27. 

Tekintetes Bereczki Máté urnak 

Mezőkovácsháza 

 

 (Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. március 7-én kelt, B-409. számú levél után bekötve.] 

*** 

1889. március 7. B-409. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Mart. 7-én 

 

Kedves barátom! 

 

Hogy van Mari hugom, kedves lányod? A jó isten tán meg is 

gyógyitotta azóta. Szivemből óhajtom, hogy igy legyen! – 

Orvosomnak, ugy látom, igaza volt. Napról napra jobban érzem 

magam, de valahányszor egyet köhintek; önkénytelenül az jut eszembe, 

hogy hátha megint vérömlés következik be utána. Nekem mindig 

kellemetlen érzést okozott a sok vér látása. Máskor mindig hirtelen 

elfordultam onnét, a hol vért láttam: de a multkor, akartam – nem akartam, 

végig kellett azt néznem. Saját vérem volt; fájdalmat még nem se okozott, 

és mégis irtózva gondolok most rá! – Tán megsegit a jó isten, hogy ne 

lássam többé e baj ismétlődését!! -- 

Nem tudom, említettem-e már előtted, hogy az előtt, mintegy 5-6 

évvel, a függetlenségi párt jelesebb embereinek s ezek közt Herman 

Ottónak543 is megküldöttem munkám egy példányát hazafiui tiszteletem 

jeléül. Mind elfogadták; csak Herman Ottó nem. Vissza kaptam a postáról a 

neki szánt küldeményt. Hát ez nekem egy kissé zokon esett: de, persze, 

hogy nem is dicsekedtem vele senkinek. Ő lássa, gondoltam magamban, 

hogy mért nem fogadta el. –  

                                            
543 Herman Ottó (Breznóbánya, ma Brezno, Szlovákia, 1835. június 26. – Bp., 1914. december 

27.) természettudós, néprajzkutató, polihisztor. 
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A napokban olvastam egy talpra esett fölhivást a főváros 

polgáraihoz, mire azt jegyezte meg a szerkesztő, hogy ezt a felhívást 

Herman Ottó szövegezte. 

Annyira megtetszett nekem e felhivás, hogy meg nem állhattam szó 

nélkül, hanem egy rövid levélben, melynek fogalmazványát ide 

mellékelem ·/· alatt, gratuláltam neki.  

Ezt a levelet aztán elfogadta tőlem Herman Ottó, s kimentette magát 

a végett, hogy könyvemet visszautasitotta. 

Ide mellékelem Herman levelét544 és az erre irt válaszomat is, hogy 

lásd, miszerint az unalmas szobai fogságban is hasznosan tudom időmet 

eltölteni. Tettre buzditom azokat, a kikről tudom, hogy képesek hasznosat 

tenni édes hazámnak. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

 

U.i.: M. hó 23. 24. és 18-ról kaptam tőled leveleket. B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

1889. március 7. A-120. számú irat. 

 

Egedy Sándor545 földbirtokos levele Bereczki Mátéhoz 

Görcsöny (Baranya vm. pécsi járás),  

Másolat546 

Görcsöny 1889. Mártius 7. 

Baranya megye 

 

Tekintetes Bereczki ur! 

 

Mint kezdő gyümölcsész Tekintetességednek Gyümölcsészeti 

vázlatok czimű munkájjának olvasgatása alkalmával azon meggyőződésre 

                                            
544 Lásd 7. kötet A-118. és A-119. számú iratokat. 
545 Egedy Sándor, ifjabb, földbirtokos Görcsöny (Baranya vm.) községben. A Magyaróvári 

Gazdasági Felsőbb Tanintézetbe (1874-től Akadémia) 1873-ban beíratkozottak között 

szerepel Egedy Sándor neve. A Pécs-Baranyai Kertészeti Egylet 1892. októberi 

gyümölcskiállításán „Egedy Sándor 88 fajból álló gyümölcskiállitása viszont a fajok nemessége, 

tisztasága s ritka szép példányai által általános elismerésben részesült.” (Pécsi Figyelő, 1892. október 

5. 80. szám). Az 1897-ben alakult Baranya megyei Borellenőrző Bizottság elnöke volt. 

(Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1899. január 1. 1. szám). Baranya vármegye virilistái közé 

tartozott. (Pécsi Figyelő, 1894. október 13. 122. szám) 
546 Feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával és tollhibáival fennmaradt másolat. 
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jöttem – hogy önzetlen hazafiságánál fogva szivesszen[!] nyujtani 

méltóztatik felvilágosítást olyan kezdő gyümölcsészeknek mint magam is 

vagyok. Ennél fogva bátorságot veszek magamnak Tekintetes ur drága 

idejét pár perczre igénybe venni.  

Oly szerencsés vagyok hogy 1885-ben Baranya megyének Pécs 

városához közelben egy terjedelmes fensíkon egy szép gazdaság jutott 

birtokomba. A gazdaság egy 50 holdnyi szőllővel bírt, melyet azonban első 

gondom volt teljesen kivágatni, ujjolag felrigalozni s a legjobb termő 

fajokkal be ültetteni. Ezen óriási munkát 4 év alatt keresztül hajtottam s 

mondhatom, rendkivüli sikerrel, mert a sima vesszővel beültetett uj 

szöllőm gyönyörűen fogamzott – s mult ősszel már uj ültetésem egy része 

szép szürettel megjutalmazott. Képzelheti örömömet ezen siker felett.  

Van gazdaságomnak egy más gazdasági oldala is és ez mintegy 

1200 drb 15–20 éves alma és körte fából álló gyümölcsös – most hogy 

szőllőmmel végeztem ennek nagyobbításához fogok – illetve már két év óta 

hozzá is fogtam, mert idáig már 2000 drb547 különféle helyekről, u.m. 

Puszta Giczi uradalomból 500, Pecz Ármintól548 Bpestről 500 és Ungvári 

Lászlótól 1000 db fát hozzattam és kiültettem, s most ismét mintegy 300 

drbot kapok mihelyst a tavasz kinyílik Ungvári Lászlótól Czeglédről, s 

azért hozatok tőle legtöbbet, mert arról biztosít hogy ojtó alanya 

Tekintességtől való.  

Régi gyümölcsösöm legjava termésbe van s számos kitűnő fajokkal 

van beültetve, melynek gyümölcseit a nyáron azaz September hóban 

Pécsett tartott kiálitáson be is mutattam s azokkal az első díszoklevelet 

szerencsés voltam meg is nyerni: jólehet Gyümölcseimet névnélkül voltam 

kénytelen kiálitani mert azoknak nevét egyáltalán nem tudom.  

A kiállítson megfordult jeles gyümölcsészektől kérdezvén egyig 

másiknak nevét mindegyiktől más nevet hallottam – ez annyira 

felboszantott, hogy elhatároztam magamat saját tapasztalataim után a 

gyümölcs ismeretben kiképezni és pedig a „Gyümölcszészeti vázlatokban” 

szimlelt549 fajfák alapján. 

                                            
547 A másolatban a számot 9000-nek is lehet olvasni. 
548 Pecz Ármin, idősebb (Pest, 1820. okt. 18. – Bp., 1896. ápr. 6.) kertész. Pecz Ármin (1855–

1927) apja. Kereskedelmi iskolai tanulmányai után 1837–1840 között sajátította el a pesti 

Füvészkertben kertészeti ismereteit. 1840-től 1842-ig a Nádorkertben dolgozott, 1846-ig 

Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Franciaországban volt tanulmányúton. 1846-

ban Pesten kereskedelmi kertészetet alapított. 1848-ban Eötvös József a Ludoviceum 

főkertészévé nevezte ki, 1867-ben ismét önállósította magát, keresett kerttervező és 

kivitelező lett (Ludoviceum park átalakítása, Múzeum kert tervezése stb.). Hazánkban 

elsőként létesített hatalmas törzsfagyűjteményt; a kereskedelmi kertészet és faiskolai 

termesztés egyik úttörője. Az Országos Kertészeti Egylet alapító tagja és 1891–1895 között 

alelnöke volt. – Irod. Rosenbach Ferenc: idősb P. Á. (Kertészeti Lapok 1895.) 
549 Tollhiba, feltehetően szemlélt a szó. 
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E tárgyban óhajtok tekintességed szivességéhez folyamodni, hogy 

arra az időre, mire ujj ültetés fáim is teremnek a fajfákról nyert 

tanulmányaim alapján úgy a régi, mint ujj ültetvényeim gyümölcseit 

kétséget kizárólag megismerjem.  

Elhatároztam tehát, hogy a régi gyümölcsösöm selejtesebb 

gyümölcsöt termő fáit vagy néhány terméketlen fáit fajfává alakítom át reá 

oltván minden fára 25-30 fajt.  

De hogy ezt sikeressen végre hajthassam, hiteles helyről nyert ojtó 

vesszőkre van szükségem, s ezt széles magyarországban csak is egyedül 

Tekintetes úrtól kaphatom meg – hiteles névvel.  

Azért tehát bátor vagyok tekintességedet felkérni, szíveskedjék 

nekem egyelőre a tavaszi oltáshoz vagy nemesítéshez 100 fajkörtéből 100 

faj almából és 100 faj szilvából mindegyikből annyi ágat vagy anyi szemmel 

bíró galyat küldeni hogy fajonként 3 vagy 4 oltást vagy szemzést tehessek. 

A fajok küldését Tekintetes urra bízom – a többit részint nyári 

szemzéssel – részint jövő tavasszali nemesítéssel akarom elnemesíteni. 

Szóval Tekintetességnek a Gyümölcsészeti vázlatok munkájában leírt s 

azonkívül Tekintetességnél meglevő üsszes[!] fajokat nálam is fajfákon el 

óhajtom nemesíteni; tehát mind egy bármely fajt kapok előbb vagy utóbb.  

Az egyes fajok megjelesítésére nekem elegendő ha Tekintetességed 

csupán azon számmal jeleli meg mely alatt a Gyümölcsészeti vázlatokban 

levan írva, új fajok természetesen névvel lennének ellátva. Azért kérek csak 

mindenikből 100 fajt most tavaszra – mert azt egyszerre elvégezni elég lesz 

majd a nyáron szemzésre ismét annyit – a többit jövő tavaszra fogom kérni. 

Mindezekért tehát felkérem egész bizalommal, lenne szíves nevem 

allat[!] a fent írt mennyiséget postán annak ára szerint után vét mellett meg 

küldeni.  

Kérem azonkívül „gyümölcsészeti vázlatok” czímű műnek a 4ik 

kötetét is utánvét mellett megküldeni. – nekem csak az 1. 2. és 3-ik kötetek 

vannak meg – pedig hallottam, hogy Tekintetes úr azóta megint ujabb 

munkáival gazdagította az irodalmat!  

Végül szíves válaszát kérem arra nézve, valjon 20-25 éves fáknak 

fajfává való alakításánál melyik olytást[!] használjam tavasszal Juniusig és 

melyik szemzést nyáron.  

Ismételve kérem szivességét 

maradok  

kész szolgája 

Egedy Sándor 

földbirtokos 
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Tekintetes  

Bereczki Máté úrnak 

Mező-Kovácsháza 

Csanád megye 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. március 30-án kelt, B-410. számú levél után bekötve.] 

 

* * * 

 

1889. március 14. A-121. számú irat 

 

Egedy Sándor földbirtokos levele Bereczki Mátéhoz 

Görcsöny (Baranya vm. pécsi járás),  

Másolat 

Görcsöny 1889. Mart. 14. 

Baranya megye 

Kedves Uram Bátyám! 

 

A Gyümölcsészeti vázlatok kapcsában küldött őszinte bizalmas 

sorai ki sem mondhatom menyire megörvendeztettek, s felette sajnálom, 

hogy kiváló, s maga nemében egyetlen gyümölcs telepe a kormány 

kapzsisága folytán megsemmisülésnek néz elébe. Képzelem nemes 

lelkének bánatát midőn édes gyermekeit, melyeket annyi gonddal és 

fáradsággal hosszú éveken át nevelt, ott kelend hagynia. A bucsuzás 

valóban ha eljövend az idő, megrendítő lehet.  

Midőn azonban a kérlelhetetlen sors végzetén változtatni nem lehet, 

arra kérem egész tisztelettel – lenne szíves a nyáron összes meglevő 

gyümölcsfajaiból a cseresznye és meggyeket sem véve ki nekem szemző 

galyakat küldeni, értvén azokkal a melyekből most tavasszal ojtó galyakat 

nem kapok.  

Most elegendő lesz a már múltkori levelemben kért mennyiség – 

mert úgy magam a gazdasági munkával, mint embereim a kerti és szöllő 

munkával inkább elvannak[!] kora tavasszal foglalva, annál is inkább, mert 

a hosszú tél már is megkésleltetett összes munkáinkban. 

Nyáron azonban a szemzésre jobban rá érünk s akkor bár mely 

mennyiséget hamar el szemeztetek – mert magamon kívül ispánom – 

fővincellérem és két kertészem, kik a nemesítésben jártasak, segédkeznek, s 

szükség esetén a falusi tanító barátom és a lelkész ur is, magam ugy is csak 

a napló vezetése és pontos bejegyzésére fogok szorítkozni.  
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Én csak a Kedves Bátyám sziveségére és könyveiben ismertetett bő 

tapasztalataira szorítkozhatom, mert szégyen ugyan be valanom[!], az 

egyetlen Magyar anya nyelvemen kívül más nyelvekhez hat ökör vagyok, s 

így a külföldi auctorok előlem el vannak zárva, s csak az ilyen emberek 

érzik igazán azon óriási előnyét hosszú fáradozásainak, melyet élete 

feladatául tűzött ki – a magyar gyümölcsészet megteremtését.  

Ujra felkérem tehát s leginkább az utóbbi indokokból is lenne szíves 

kérésemet meghalgatni[!], s a nyár folyamán arra alkalmas időben az összes 

még legértéktelenebb faj gyümölcséből is után vét mellett vesszőgalyakat 

küldeni habár nem egyszerre is – hanem csoportonkint.  

Hogy fáradozásom biztos eredményű legyen azt is elhatároztam, 

hogy a már szépen fejlődő 1887-ben kiültetett nem csemetéimre is fogok 

mindenik[re] egy egy fajt a ojtani vagy szemzeni hogy az esetre ha öregebb 

fáimon nem sikerülne, a faj megmaradása biztosítva legyen. Én a fajokat 

külföldi gyümölcsészektől az előttem ismeretlen nyelvű levelezés véget 

meg nem szerezhetem, mert velök az érintkezést fent nem tarthatom.  

Higye el kedves Uram Bátyám örökké lekötelezettje leszek, ha 

ismereteim bővítésére szánt eltökélésemben támogatni fog.  

Ősszel ha isten engedi s a gazdagnak mutatkozó alma termés meg 

nem semmisül – összes alma gyűjteményemet a legszebb gyümölcsökben 

be fogom mutatni azok elküldése által. Körte ugy látszik a mult évi gazdag 

termést sinyli, mert virág bimbóval illetve rügyel[!] a fák nagyon gyéren 

vannak beruházkodva – annál inkább alma, és mintegy 300 franczia 

baraczkból (fából) álló gyűjteményem, melyeket 1887-ben ültettem ki. 

Érdekesség képpen felemlítem, hogy 1887 tavaszán Ungvári László úrtól 

hozattam 30 drb kajszin fát és 30 drb cseresznye és meggy fát és ezen fák 

mind megeredvén, reá következő évben mind kivétel nélkül – azaz 1888-

ban – dus termést hoztak, különben is ezen két gyümölcsfaj nálam 

legjobban díszlik, körte legkevésbé terem, az alma bőven terem, de fája 

hamar megüszkösödik (brant550) és elvész.  

Gyümölcsösöm nyugatra rétre dülő oldalban fekszik, s az észak 

nyugotthi[!] nyári viharoknak nagyon ki van téve – s azoktól sokat is 

szenved. Talaja mésszel kevert és sárgás agyag. Az ojtó vesszőket, melyeket 

a multkor kértem, várom, szeretném azonban, ha cseresznye és meggyből 

is lene hozzá csomagolva.  

                                            
550 Der Brand (német) = üszög. Üszöggomba – általában lágyszárú növények gombás 

megbetegedése. Üszögnek nevezik a fás növényeken, különösen a gyümölcsfákon rendesen 

a kései fagyok által okozott ama sebeket is, melyeknél a kéreg elfeketedik, összeaszik s 

kiszárad, s amely káros elváltozás gyakran a fatestre is áthat. Az ilyen üszögsebeket a 

kertészek ugy gyógyítják, hogy az elhalt részeket kivágják s utána a sebhelyet kátránnyal 

bekenik. PALLAS 
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Fogadja ismételve telljes őszinte üdvözletemet melyek után vagyok  

tisztelő öcscse 

Egedy Sándor 

földbirtokos. 

Tekintetes 

Bereczki Máté úrnak 

Mezőkovácsháza 

Csanádmegye 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. március 30-án kelt, B-410. számú levél után bekötve.] 

 

* * * 

1889. március 30. B-410. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Mart. 30-án 

 

Kedves barátom! 

 

Jó ideje mult már, hogy hozzád levelet nem irtam. Azóta tőled 4 levél 

is került iróasztalomra, (és pedig f. hó 9. 11. 20. és 23-ról valók).  

Bárha az elmult tél nem is volt oly szigorú, mint a megelőző; mégis 

hátráltatott minden dolgomban. Két napot sem találtam Dec. eleje óta olyan 

enyhének, hogy benne, künn dolgozni bátorságom lehetett volna. Martius 

közepéig, más években mindig be lehetett végeznem az ojtóvessző 

expediálást. Ez uttal azonban még a vessző-készletet sem birtam teljesen 

megszedni. Nagyon aggódtam, hogy mi lesz majd, ha a tavasz hirtelen talál 

beköszönteni? Vesszőt is szedni s a készletet szétosztani és expediálni, 

lassu és sok pepecseléssel járó munka. Képzeltem, hogy mennyire 

türelmetlenek lesznek majd megrendelőim, a kik rendelményüket a kellő 

időben semmi esetre sem kaphatják meg! 

A jó isten mégis megsegített! Kielégítettem szomját mindazoknak, a 

kik eljöttek, hogy még egyszer és utoljára meritsenek a forrásból, melyet 

édes hazám javára én nyitottam itt, de, a melyet a kórmány bölcsessége már 

az idén örökre betemet.  

Nagy munkát végeztem… Két nap óta pihenek már. Sokat alszom 

nappal is, nem csak éjjel: de mégis oly izgatott vagyok, mintha most is ott 

görnyednék a rozzant méhesben, a lázas sietséggel végzendő munkában. 

No de, istennek hála! nem esett semmi bajom. Jól bebúgyáltam magamat. 

Még a számat is eltakartam, hogy a gyors lélegzésben a hideg levegőt ne 



LEVELEZÉS 

 

 

221 
 

kelljen beszínom munka közben. Nem ártott az elővigyázat; mert a hosszu 

télen folyvást a szobai levegőhöz szokott tüdő sehogy sem birta volna ki baj 

nélkül a külső levegőt. 

Annyi jegyfát, mint az idén, még sohasem kellett a vesszőkre 

fölkötöznöm. Egyiknek másiknak négy-öt száz fajról kellett egyegy vessző! 

Megörültem, hogy az idén is rábukkantam egy-két olyan 

megrendelőre, a kiket sikerült a gyümölcsészet isteni hálójába befonnom. 

Az egyik Egedy Sándor551 Baranyából már teljesen fogva érzi magát a 

hálóban. A másik Kolener Zsiga,552 20 éves, gazdag, fiatalember, még nincs 

ugyan a hálóban, de, hiszem, hogy ő is bele fog kerülni okvetlenül. Ide 

mellékelem mindkettő levelét,553 hogy olvasd el te is. Tudom, hogy velem 

együtt, te is örömet találsz ezek olvasásában. 

Sok jót kiván mindnyájatoknak. 

igaz barátod  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

(A két mellékelt levelet lásd a kronologikus rend miatt e levél előtt A-120. 

és A-121. iratszám alatt!) 

*** 

                                            
551 Egedy Sándor, ifjabb, földbirtokos Görcsöny (Baranya vm.) községben. A Magyaróvári 

Gazdasági Felsőbb Tanintézetbe (1874-től Akadémia) 1873-ban beíratkozottak között 

szerepel Egedy Sándor neve. A Pécs-Baranyai Kertészeti Egylet 1892. októberi 

gyümölcskiállításán „Egedy Sándor 88 fajból álló gyümölcskiállitása viszont a fajok nemessége, 

tisztasága s ritka szép példányai által általános elismerésben részesült.” (Pécsi Figyelő, 1892. október 

5. 80. szám). Az 1897-ben alakult Baranya megyei Borellenőrző Bizottság elnöke volt. 

(Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1899. január 1. 1. szám). Baranya vármegye virilistái közé 

tartozott. (Pécsi Figyelő, 1894. október 13. 122. szám) 
552 Kolener Zsigmond 20 éves fiatalember. Levelét véletlenül nem mellékelte Bereczki Máté, 

így nem maradt fenn másolatban, ezért többet nem tudhatunk meg róla. A Kolener 

[Kollener, Koléner] család tagjai – köztük Zsigmond keresztnevű is –, a Nógrád megyei 

Málnapatak (ma Málinec, Szlovákia) település földbirtokosai voltak, négy üveggyára közül 

az egyiknek (a Jópatakon lévőnek) tulajdonosai voltak, és fűrészgyárat is üzemeltettek. (A 

Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája II. Gazdacímtár (1897) A) 

Magyarország I. Duna bal partja 6. Nógrád vármegye, 22. p. és 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lnapatak ) 

„Málnapatak-Jópatak. — Kolener Testvérek üveggyára. 1907-ben alapította K. Zsigmond, 

Árpád és Kálmán. Gyárt eolintáblaüveget. Területe 6 k. hold, melyen 2 gyárépület áll, a 

szükséges melléképületekkel és 8 munkásház. A hajtóerő egy 36 HP gőzgép és 2 vízikerék 

24 lóerőre. Munkások száma 200, de ezeken kívül vannak még a favágók, fuvarosok és 

napszámosok. Az évi termelési képesség 150 vaggon áru. Hazai piacza az egész ország s 

kivitele van Ausztriába és a Balkán-államokba. A gyár államsegélyt élvez. A gyár a Máv, a 

Ganz, Schlick, Danubius és a győri vaggongyár számára is szállítja a vasúti kocsik 

ablakainak vastag solinüvegét. Az új műegyetemet, a kolozsvári egyetemet, számos 

budapesti és vidéki középületet, közöttük a most megindult székesfővárosi 

iskolaépítkezéseket is ez üvegtáblákkal szerelték föl. (BOROVSZKY Nógrád vm. Ipar, 

kereskedelem, hitelügy, forgalom. Gyárleírások, 222. p.) 
553 Csak Egedy Sándor leveleit mellékelte Bereczki, így azok maradtak fenn másolatban. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1lnapatak
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1889. március közepe – dátum nélkül – A-121/a. irat  

 

„Szemelvények” 

„Bóldogult Vertán Endre „Hagyatékom”554 czímű művéből 

 

Ki bóldog kiván lenni, legyen jó.  

Becsülletesség a legjobb politika. 

Az igazság forrása, emberszeretet. 

Az igazságtalanság azok fejére száll, kik okozói.  

Mit ma elvégezhetsz, ne halaszd hólnapra.  

Halogatás a tett meg ölője.  

Az dolgozík sokat, ki minden nap elvégzi a maga munkáját.  

Az elvesztegetett időt, soha nem lehet feltalálni. 

Minden órai időnek meg kell venni az árát.  

Rest gazdának álmos a béresse. 

A gazda esze több munkát végez, mint az igás jószága.  

Ki későn kel, annak egész nap futnia kell hogy munkáját elérje.  

Ha nem hajtjuk a munkát, a munka hajt minket.  

A szorgalom és munka által három leg nagyobb ellenünktől lehet 

megszabadulni, bűntől, szükségtől, unalomtól.  

A szorgalmas ember házába betekint ugyan néha a szükség, de 

bemenni nem mer.  

Minden bajnak könnyebb elejét venni, mint meg orvosolni.  

Mértékletesség a legjobb Doktor és patika.  

Többen halnak a borba, mint a tengerbe.  

Az ital, játék, szerelem tönkre teszi a jónevet, vagyont és 

egészséget.  

Semmi sem gyógyítja annyira a gőgös embert kevélységéből, mint 

a temető látása.  

Ki magának bolond, másnak sem okos.  

Ki érdemetlent segít, locsolja a mérges dudvát.  

Nincs könnyebb, mint a becsülletes ember megcsalása.  

Ki mindég jó, nem soká lesz jó.  

A fojtonos jóság, gyengeség.  

Erössen akarni, semmit nagyon nem szeretni, semmitől nagyon 

nem félni.  

                                            
554 Vertán Endre: Hagyatékom Etele, Jenő és Csaba fiaimnak. Bpest, 1875. (2. kiadás, 

ugyanott 1884. előszóval és életrajzzal Györgyösy Rudolftól, ismerteti Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lapok 1881. 9. szám.) 
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Ha bajod van, ne panaszkodj, nem segítenek, sőtt megrohannak, 

mint férgek a dögöt.  

A beteg ágya körüli vígasztalások inkább ártanak mint 

használnak.  

Sokan csak azért szerencsétlenek, mert lehetetlent kívánnak. 

A saját tapasztalás, méreg drága iskola.  

Hitel az ember legjobb tőkéje. 

Mit ér a szép ruha, ha szívfájdalommal van bélelve.  

Mit ér az ékes palota, ha nincs benne boldogság. 

Ki helyett más gondolkozík és határoz, az nem bír a maga lábán 

megállni, olyan mint a felfutó növény.  

Könnyű valamit mondani, de nehéz vissza mondani.  

Ki egyet hazudott, kettővel tóldja meg.  

A fecsegő – mint valami tőrben – meg fogja magát beszédje 

ostobaságával.  

A nyelvnek sok büne van, mint káromkodás, hazugság, rágalom, 

gúny, dicsekedés, hízelgés s.a.t.  

Jobb halgatni, mint beszélni. 

Ne szólj szám, nem fáj fejem. 

Okos fönek szük a szája.  

A rosz kerék nyikorog. 

A hatalmasok meg sértése, drága szokott lenni.  

Íjedt gyermek anyjához, a szerencsétlen ember Istenéhez szalad.  

A vallás feladata, a gyenge embert kézen vezetni.  

Minden vallás jó, mely jónak lenni tanít.  

Ki titkát elárulta, vára kapuját nyitotta ki.  

A gaz embert az igazság, a tolvajt a lámpás szalasztja el.  

A gyermek nevelés, példa adásból áll.  

A mai kor veszéljes sebe az önzés, mely az erkölcsi erők hiányából 

származik. 

A mívelt uri embert nem a szabó, hanem a könyvkötő öltözteti fel.  

Kinek nyugalma kedves, ne emlegesse a mások hibáit.  

Ellenségünket udvariassággal győzzük le. 

Szelíd felelet a felingerült emberre oly hatással van, mint víz a 

tűzre.  

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[A fenti, Dörgő Dániel által kimásolt „Szemelvények” a forráskötet 328–

330. oldalára vannak – Egedy Sándor két levele után – bekötve.] 

*** 
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1889. április 20. B-411. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. April. 20-án 

 

Kedves barátom! 

 

Mart. 30-ról irt leveledben Pál bátyádról akartál valamit irni: de abba 

hagytad csak hamar; mert ugy rémlett előtted, mintha arról a valamiről 

már irtál volna nekem. – Hát biz az csak rémlett előtted: de nekem ugyan 

nem irtál még arról. F. hó 3-ról irt leveledben „izlésed szerinti embernek” 

mondod Egedy Sándort. Én is derék embert sejtek benne.  

April 8-diki leveledben nagyon jóízű anekdotának találtam a Herbály 

Jánosról szólót.  

April 14-ről írt leveledben szerettem volna; ha azt irod a két 

plundrásról555, hogy tisztelettel kirugdosták a korcsmából. Ez kellett volna 

neki. 

Több leveled ez uttal nem találtam iróasztalomon. 

„Csak nem tudok helyre vergődni a nagy munka után! – Most meg már 

balkarom a vállperecztől könyökömig akarja fölmondani a szolgálatot. Csunya 

módon fáj; ha egy kissé hátra felé akarom mozdítani; pedig hát öltözéskor mindig 

kénytelen ezt tenni az ember; ha nincs, a ki öltöztessen!”556 

Meg se járom; ha maholnap arra kell szorulnom, hogy más 

öltöztessen!  

Szándékom volt e baj miatt bemenni Aradra és ott tölteni az 

öregeknél az ünnepeket: de a komisz idő meggátolt jó szándékom 

kivitelében. 

„Már most itthon kell egyedül baglyoskodnom: mert Tóni öcsém egész 

családjával átment apósához, a honnan csak a jövő hét közepe felé jőnek haza. Nem 

jó pedig most nekem sehogysem az egyedül-létel! mert akarom, nem akarom, 

gondolkoznom kell és minél többet gondolkozom, lelkem annál sötétebbnek látja a 

jövőt, mely rám várakozik.  

Mit tegyek? Hová menjek? Hol huzzam meg magam? mert, a mint látom, 

itt én többé nem maradhatok. – Tóni öcsém nem járt uj bérlet után. Jövő 

télre alkalmasint apósa házához fog huzódni, a hová engem csak nem vihet 

magával koloncznak! A Sármezey-fiúk közül hárman saját jószágukon 

élnek: de ezekhez nem akarok menni tehernek. A férjhez ment két 

Sármezey-leány, tudom, hogy szivesen látna házánál: de lakásuk szűk s igy 

nekem nem adhatnak külön szobát; már pedig külön szoba nélkül 

                                            
555 Plundra (német, bizalmas) = ócska, rossz ruha. 
556 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 212. p.  
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sehogysem tudnék el lenni. Nagyon hozzá szoktam a magányhoz, a hol 

csak saját gondolataimmal társaloghatok s nem kell hallanom a világ zaját.  

„Menjek be városba lakni? – Utálom a város zaját. Messze esnék én ott a 

szabad természettől, az én templomomtól, a hová most naponta tízszer-húszszor is 

el-el látogatok, a hol elfeledem a világot és annak minden baját. Városon megölne 

engem az unalom. Aztán meg kérdés, jutna-e pénzem kamataiból annyi, hogy 

városon, tisztességesen megélhessek belőle. Bajosan; mert városon folyvást zsebbe 

kell nyulkálni, akar hová mozduljon ki az ember. Csekélyke tőkémet pedig nem 

akarom elvesztegetni; mert az a hazámé és nem az enyém. – 

Többektől kaptam már meghívást, hogy menjek hozzájuk lakni, hogy 

gondomat viselik, megbecsülnek. Hiszi az ördög: de nem én. Tudom, hogy csak 

azért beszélnek; mert még hasznot remélnek kisajtolni a czitromból: de, ha észre 

veszik, hogy nincs már abban kisajtolni való; bizonyos, hogy eldobnának tüstént. 

Jaj egy beteges öreg embernek; ha arra szorul, hogy idegenek viseljék gondját! Jaj 

már az én életem; mert kénytelen vagyok még idegenek ápolására szorulni.  

Ilyen gondolatok gyötörnek most engem éjjel és nappal,” kedves barátom! 

ezért mondám fönebb, hogy nem jó most nekem egyedül magamra 

maradni saját gondolataim társalgására szorulni. 

„Donec eris felix, multos numerabis amicos: / tempora si fuerint 

nubila, solus eris.”557 „Hát igazat mond Róma bölcs költője!558 Ha leroskad 

lábáról, a kit–míg jól birta magát,–vezérnek tartottak; ugy elpárolog mellőle 

mindenki, mintha sohasem látták volna az életben. – Ilyen az élet! Ezen nincs 

semmi csudálkozni való. Igy volt ez világ kezdete óta és igy leszen világ végeiglen: 

hanem azért, ha a világ ekkoráig nem fordult ki e miatt sarkából; bizonyos, hogy ez 

után sem fog miatta sarkából kifordulni.”  

Ne gondold, mindezek ellenére, hogy engem a kétségbe esés 

kerülgetne… Szomorit helyzetem bizonytalansága: de vigasztal 

életfilozófiám és istenben vetett bizodalmam.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak. 

„igaz barátod 

Bereczki Máté””559 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

                                            
557 Donec eris felix, multos numerabis amicos: / Tempora si fuerint nubila, solus eris.” (latin) 

= Szállóige: Ameddig szerencsés vagy, sok a barátod; de ha balra fordul a sorsod, magad 

maradsz. – Ovidius: Tristia (1, 9, 5-4): „Donec eris sospes, multos numerabis amicos / 

tempora si fuerint nubila, solus eris.” 
558 Publius Ovidius Naso,  avagy röviden csak Ovidius (Sulmo, ma Sulmona, Olaszország, i. 

e. 43. március 20. – Tomis [avagy Tomi], ma Konstanca, Románia, i. sz. 17 vége vagy 18) a 

római aranykor költője. Életéről lásd https://hu.wikipedia.org/wiki/Publius_Ovidius_Naso  
559 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 213. p. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Publius_Ovidius_Naso
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1889. május 5. B-412. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. máj. 5-én 

 

Kedves barátom! 

 

April 14-dike óta egészen elhallgattál irányomban. Aggódom, hogy e 

szokatlan hallgatásodnak valami baj lehet az okozója.  

Egészen elkényeztettél. Már most te lásd, hogy hetenkint legalább 

egyszer hallani akarok felőled! Most már három hete, hogy mit sem 

hallatsz magadról!! 

Kérlek, nyugtass meg minél előbb és tudasd velem: megkaptad-e m. 

hó 20-ról hozzád írt, terjedelmes, panaszos levelemet?  

Elég egyelőre, ha annyit tudatsz, hogy „Nincs semmi baj.”  

Sok jót neked és kedves családodnak 

szerető barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. május 9. B-413. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Maj. 9-én 

 

Kedves barátom! 

 

F. hó 6. és 7-ről irt leveleidből látom, hogy nincs semmi bajod. Hála 

az égnek, hogy kárba veszett a töprengésem! -- 

Fogadd szives köszönetem felőlem való gondoskodásodért!–„Pénzem 

kamatából akarván megélni, össze kell huznom magamat. Lakás, élelem, ruházaton 

kívül semmi egyébre nem akarok költeni: tehát én is ugy gondoltam; hogy Aradra 

költözöm.”560 Ott vannak ismerőseim; igy az öreg Sármezey561 és felesége; 

                                            
560 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a.213. p. 
561 Sármezey (eredetileg Vertán) (I.) Antal,  szombatsági (Váradolaszi [Érolaszi], Bihar vm., 

ma Olosig, Románia,  1822. – Kürtös, Arad vm, ma Curtici, Románia, 1897.) kincstári 

földbérlő, földbirtokos. Felesége: Rétháti Kövér Anna (Maroskisfalud, Maros vm.  1832. – 

Arad, 1893.) Házasságkötés: 1848, Mezőkovácsháza. Id. Sármezey, nyugalomba vonulása 

után Kürtösre (Kurtics, Arad vm.) költözött, ahol saját birtokán gazdálkodott.  
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Vertán Endrének Csaba562 nevű mérnök fia, és Róza563 nevű leánya. Aradon 

lakik Sármezey Bandi564 vasúti mérnök, jelenlegi principálisom testvére. Dr. 

Mülek Lajos, 565 ügyvéd, Náray Imre566 jó barátom mostoha fia. Ott lakik 

Aknay Antal567 Náray sógora. Ott lakik Ottrubay Károly,568 jó barátom, 

                                            
562 Vertán Csaba, szombatsági (1856 – Arad, 1902. október 6.) MÁV főmérnök. MAGYAR 

CSALÁDTÖRTÉNETI Adattár http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=28974  
563 Vertán Róza, szombatsági (1863 – Arad, 1905. március 15.). Férje (1883 esküvő): Csíky 

Károly (Arad, 1848. július 18. – Arad, 1935. július 19.). MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI 

Adattár. http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=28993  
564 Sármezey Endre (Mezőkovácsháza, 1859. április 21. - Békéscsaba, 1939. augusztus 15.) 

mérnök, kormányfőtanácsos. – Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának tagja 

(1925-től). A felsőház póttagja (1927-től). – 1882-ben a zürichi műegyetemen mérnöki 

oklevelet szerzett. Rövid ideig a MÁV-nál szolgált, 1883-tól az Arad és Csanádi Egyesült 

Vasutaknál (ACSEV) üzemmérnök, építésvezető, majd igazgató, végül vezérigazgató 

helyettes. 1912-től Budapesten magánmérnöki irodát tartott fenn. Ő kezdeményezte a 

gazdasági kisvasutak létesítését, ennek egyik eredményeképpen épült meg 1898-ban az 

Alföldi Első Gazdasági Vasút. Magyarországon ő vezette be a motoros vasúti közlekedést. 

Eleinte gőzmotorkocsikkal kísérletezett, 1904-ben azonban áttért benzin-elektromos 

motorkocsik alkalmazására. Több vasútvonalat tervezett és kivitelezett (pl. Mezőhegyes-

Kétegyházi vonal), jelentős szerepet játszott a vasbeton-építkezés meghonosításában. – [ÚJ 

ÉLETRAJZI 5. kötet.. 958. p.] MAGYAR CSALÁDTÖRTÉNETI Adattár 

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=29074  
565 Mülek Lajos, dr. (Arad, ma Arad, Románia, 1850. november 30. – Arad,  1924. január 21.) 

jogi doktor, köz- és váltóügyvéd dr. Náray Imre mostohafia, aradi ügyvéd, Bereczki Máté 

ismerőse. Iskoláit Aradon és Budapesten végezte, 1874-ben jogi doktor, 1875-ben pedig 

ügyvéd lett és Aradon nyitott ügyvédi irodát. A függetlenségi párt megalakításában 

tevékeny részt vett, valamint minden oly ügyben, mely a hazát, Arad városát és a 

közérdeket érdekelte. Mint jeles szónok a köztörvényhatósági képviselők között tekintélyre 

emelkedett. Az 1892–1896 között a nagylaki (Csanád m.) kerület országgyűlési képviselője 

volt. SZINNYEI, PIM NÉVTÉR  
566 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. Felesége Simon Anna volt, Simon 

Ignácnak, Arad város volt főjegyzőjének leánytestvére. (Lásd Aknay Antal lábjegyzetben!) 
567 Aknay Antal, kir. törvényszéki bíró. (Lakik: Arad,  Fekete Ló utca 3. Sármezey-ház). 

Náray Imre dr. sógora. Aknay Antal felesége Simon Róza volt, akinek testvére (Ignác) 

szintén 1848/49-es hős. Simon Ignác, Arad város volt főjegyzője ugyanis 1848-ban 

vészbizottsági bíró volt, ezért a Kufsteinban és Josefstadtban szenvedett várfogságot. Márki 

Sándor: Arad vármegye monográfiája 2. kötet. LVIII. A nemesek és birtokaik. 657–719. p. In: 

Arad vármegye és Arad sz. kir. város monographiája. Szerk. Jancsó Benedek. 2. kötet. Arad, 

1892. 707. p.  

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=28974
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=28993
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=29074
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törvényszéki elnök, és még mások is. Itt számos jó ismerősöm közelébe 

leszek. „A míg lábon járhatok, nem érzendem ott magamat idegen földön. Ha 

leestem lábamról; van ott kétféle kórház is. Vagy egyikben vagy másikban kapok 

majd helyet, a hol gondozzanak; mert hát betegségemben senkinek sem akarok 

terhére lenni.” A napokban bemegyek Aradra. Ott majd bővebben 

megbeszéljük a dolgot az öreg Sármezeyvel. Aztán majd értesítelek a 

végleges megállapodásról. – 

Törs Kálmán a hozzá Jan 18-án irt s előtted ismeretes levelemre még 

máig sem válaszolt. Persze! Szégyenli magát; hogy mit sem lendithet 

ügyemben, pedig, ha tudná, hogy én mennyire nem törődöm avval, hogy 

számítsak az ő lépései sikerére! – Hiszem, hogy azóta már írt volna 

szivesen.  

A mult hó 21-én ismét irtam neki, hogy ajánlja a minisztériumnál 

könyveimnek átvételét. Tudom, hogy ennek sem lesz semmi sikere: de 

legalább őt, „Törs Kálmánt,  meg akarom győzni a felől, hogy minden lépésem a 

tiszta hazafiság kórmányozza. Jó lesz: ha ezt meg tudja az utókor: annál többen 

fognak védelmére, pártolására kelni annak a szent ügynek, amelyért én mindenem 

kész voltam föláldozni az életben.” Ide mellékelem a levelem eredetijét. Olvasd 

el te is! 

Időtöltésből egy levelet írtam Baranyay569 Istvánnak is, a ki most a 

„Gyümölcsészeti füzeteket” szerkeszti. Nyílt levél féle az, föl is 

hatalmaztam, hogy lapjában közölheti: de alig hiszem, hogy közlené. Jó 

lesz tehát, ha megmented a levelem az utókornak. Ide mellékelem azt is.  

Minthogy a „Gyüm. füzetek” f. évi 4-dik számában, a „Magyar 

gyümölcs nomenclaturáról”570 szóló cikk tárgyáról egészen máskép 

gondolkozom, mint a Szerkesztőség: meg nem állhattam, hogy e tárgyról 

ne írjak én is egy czikket. Irtam is! Három sűrűn tele írt ivet. Ma küldöttem 

el a postán.571 Ha előbb óhajtanád olvasni e czikket, mintsem, hogy bevárd 

a Füzetekben való megjelenését; ird meg: el fogom küldeni az eredeti 

fogalmazványt: de előre mondhatom, hogy sokkal csiszoltabb lesz az a 

                                                                                                               
568 Ottrubay Károly, 1837–1940-ig kincstári biztos, majd az aradi törvényszék elnöke, 

gyümölcstermelő. Az első aradi vértanúként emlegetett, cseh származású, németül beszélő, 

de a magyar hazáért harcoló Hruby Gyula, schwanenheimi báró az Ottrubay család tagja 

volt. Ottrubay Károly nagybátyját, Hruby Gyulát, akit Klapka honvéd őrnaggyá léptetett elő 

Temesvár mellett fogták el, és mint a magyar szabadságharc mellé állt volt császári tisztet, a 

rögtönítélő bíróság augusztus 20-án főbe lövette. Lásd BONA G. 2000. 

https://bit.ly/2JAwRYb 

http://www.delmagyar.hu/vilagvevo/akik_kimaradtak_az_aradi_tizenharombol/2300971/  
569 Neve helyesen Baranyai István. 
570 Hajós József postumus megjelent tanulmánya. 
571 Bereczki Máté e javasolt neveket véleményező cikke a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti 

Füzetek 10. 1889. évi (10. évf.) 5. füzetben, a 111–122. oldalon meg is jelent. 

https://bit.ly/2JAwRYb
http://www.delmagyar.hu/vilagvevo/akik_kimaradtak_az_aradi_tizenharombol/2300971/
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Füzetekben; mert lemásolás közben sokféle változtatást tettem rajta. 

Alapjában azonban nincs azon semmi lényeges változtatás.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

„igaz barátod 

 Bereczki Máté””572 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. május 9. körül A-122. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Baranyai Istvánhoz 

 

Másolat573 

„Kedves szerkesztő öcsém! 

 

Engedje meg, kérem, hogy igy szólithassam. Életkorom fölhatalmaz 

erre engemet, a ki gyümölcsészeti pályám kezdetén ezen jelmondatot irtam 

a zászlóra. 

„Emeljük magasra hazai gyümölcsészetünk lobogóját! s kik e zászló 

alatt összesereglendünk; legyünk mind testvérek”. E jelmondathoz eddig 

hű maradtam folyvást és hű akarok maradni ez után is halálomig. 

Testvéremnek tekintem önt is kedves öcsém, testvéremnek annál is inkább, 

mert zászlónkat, hazai gyümölcsészetünk lobogólyát[!] nem engedte porba 

hullani, hanem első volt, a ki fiatal erővel fölragadta azt ujból, hogy tovább 

lobogtassa nemzetünk előtt. 

Nekünk, öregeknek, erre már nem volna erőnk. Elgyengültünk. 

Fáradalmaink után pihenésre vágyunk. Örül[n]ünk kell rajta, ha megritkult 

sorainkat uj erők vállalkoznak helyettünk betölteni.  

Most már az uttörők közül csak engemet hagyott még életben a 

kérlelhetetlen halál.  

Élek még: de csak ugy, hogy bár ne is élnék. Alkonyodó életem 

keserűvé tette végzetem. Keserűvé tette, mert ki űz templomomból, melyet 

a természet szent kebelén az én kegyes istennőmnek, a magyar Pomonának 

épitettem.  

Sorsát ki nem kerülheti senki. Én sem lehetek kivétel e részben. – 

Sorsom utól ért. Hatalmában vagyok. Megadom magamat. Hiszen a szabad 

                                            
572 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 213. p. 
573 Feltételezhetően Dörgő Julianna kézírásával készült a másolat. 
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természetben ugy sem lehetne már nekem sokat lenditenem! Gyakori 

betegségem elvette minden erőmet. Szobára leszek én ezentul kárhoztatva, 

hanem hát munka nélkül itt sem élhetek meg. – Nem sokat kell keresnem, 

találok én itt is elég dolgot. Hazai gyümölcsészetünk szent ügyét, mely 

lelkemmel összeforrott, itt is szolgálhatom addig; a mig kezemből az iró toll 

végképpen ki nem hull. És én akarom is ezt a szent ügyet szolgálni. 

Szerencse, hogy e részben végzetemnek az én akaratom erejét megtörni 

még nem lehet szándéka! 

Nem szakitom meg összeköttetésem gyümölcsész társaimmal, az én 

testvéreimmel; hanem levelezés utján igyekszem azt föntartani ez után is. 

’Jó az öreg a háznál.’ Hasznát vehetik a fiatalabbak. Tanácsot kérhetnek 

tőle, a ki örül, ha tapasztalatainak tárházából tanácscsal szolgálhat.  

Azért irom e levelet, mert látom, hogy a gyümölcsészet terén kedves 

öcsémnél is elkél még a jó tanács.  

Ugy tapasztalom, hogy a Gyüm. füzetekben igen sok a sajtóhiba. Az 

idegen gyümölcsnevekben különösen hemzsegnek az ilyenek. Egy, 

naponként megjelenő terjedelmesebb lapnál, kivált politikai lapnál, senki 

sem botránkozhatik meg a sajtóhibákon. A legügyesebb és legszemesebb 

corrector is bele fáradhat egyszer másszor a javitás naponta megujuló 

fárasztó munkájába, a mikor aztán hemzsegni fognak a lapban a sajtó 

hibák; de egy szak lapnál, melynek hibátlan kiállitására két három hét is áll 

a rendelkezésére szégyen, ha ugy kerül az ki a sajtó alul, mintha correctora 

sem volna. Német és Franczia hason tartalmu szaklapok nem is esnek 

ugyszólván soha ilyen hibába. Hjah! Ott szakértők a correctorok is. Tudom 

jól, hogy kedves öcsém egyéb elfoglaltatása mellett ön maga nem végezheti 

a szerkesztést is, a javitást vagy a correcturát is. Azt is tudom, hogy 

szakértő pomológot correctornak fölfogadni a lap jövedelméből ez idő 

szerint legalább még nem futná ki sehogy: tehát, hogy a bajon mégis 

segítve legyen, föl kelene szóllitani levél utján kéz alatt vagy a lapban 

nyilvánosan is a dolgozó társakat, hogy közményeiket a mennyire, a 

mennyire574 csak lehet, könnyen olvasható irásban küldjék a 

szerkesztőségbe és különösen figyeljenek arra, hogy a közleményükben 

előforduló, idegen nyelvű gyümölcs neveket olvashatólag és teljesen 

hibátlanul, vagyis ugy irják le, a mint azok a külföldi gyümölcsészek 

műveiben leirva olvashatók. 

Ha igy fognak cselekedni, bizonyos, hogy közleményeikben kevés 

lesz a sajtóhiba, mert ha a betüszedő ejtene is ilyeneket; a kézirat 

kalauzolása nyomán, még a gyümölcsészetben járatlan corrector is képes 

lesz azokat kiigazítani. 

                                            
574 Tollhiba miatt létszer szerepel a szó. 
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A sajtóhibák, melyek gyakran megzavarják a közlemény értelmét is, 

bosszantók az érdeklődő, tanulni vágyó olvasóra is, de leginkább 

bosszanthatják magát az irót, a ki az ily hibák folytán az olvasók előtt ugy 

tünteti föl, mint a ki maga sem érti azt, a miről irt.  

Hogyan eshetnék jól pl. Szentgyörgyi Lajos575 öcsémnek, midőn a 

Gyüm. füzetek f. évi IV-dik számában a közlött sajtóhiba. 

Batul alma helyett Batol almát; a 

Danczigi bordás helyett dimczigi borolás almát, a Charneui ízletes 

körte helyett chamensei ízletes körtét és 

Lauerman cseresznye helyett Lamenmann cseresznyét tesz a szájába. 

Hanem hát zárjel közt legyen mondva e végett ő egyedül csak maga magát 

okolhatja, mert hát ember legyen a gáton, a ki az ő hosszú póznák közé, a 

sorban hanyagul elszórt mákszemnyi betűit egyszerre, hibátlanul el tudja 

olvasni! 

Nem bosszantó-e arra az iróra nézve is a kinek ugyan ezen számban a 

85-ik lapon a sajtóhiba ahelyett, hogy a törpe gyümölcsfa a kertben 

százával is helyet foglalhatna, azt adja szájába,, hogy „a törpe gyümölcsfa a 

szagával is helyet foglalhatna stb.”. Ki hallotta azt valaha, hogy a törpe 

gyümölcsfát a szaga végett tenyésszék a kertben. No de elég a 

nyomdahibából ennyit is fölemlitenem. 

Ezeknél fogva kérve kérem és lapja jó hírneve érdekében ajánlom is, 

hogy ezentul, a nyomda hibák kiküszöbölésére több gondot forditani 

szíveskedjék.  

Másik a mire kérem és figyelmeztetem az, hogy azon esetben ha sok 

gyümölcs név egymás után fordul elő valamely közleményben, azokat a 

gyümölcs neveket ne megszakitás nélküli sorokban, hanem columniásan 

gyümölcsnevet gyümölcsnév alatt és után betűrendbe közölné, mert a 

megszakitás nélküli sorokban közlött sok gyümölcs nevet áttekinteni és 

köztök eligazodni igen alkalmatlan az olvasóra. Fárasztja az a szemet, no 

meg a béke türést is: a mikor ugy kell keresgélni egyet a sok közül, mint a 

tyuknak egy-egy buza szemet a szemét rakásból. 

                                            
575 Szentgyörgyi Lajos, a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek cikkírója. Szentgyörgyi 

Lajos, sepsiszentgyörgyi és timafalvi (1837–1904), nagyenyedi képesített néptanító, 

kolozsvári református népiskolai igazgató, pomológus, méhész. Az EGE Kertészeti 

Szakosztályának jegyzője, majd elnöke, az Erdélyrészi Méhészeti Egylet elnökségi tagja, 

majd főtitkára, lapjának (Méhészeti Közlöny) szerkesztőségi tagja 1886–1890. A Kertész-

Gazda, az Erdélyrészi Méhész-Egylet közlönyének melléklete (Kolozsvár, 1901–1903) című havilap 

szerkesztője. Az Erdélyi Gazdasági Egylet Kertészeti Szakosztályának jegyzője, titkára, 

alelnöke, majd elnöke. (Vö. Gyümölcsészeti miniszteri biztos jelentése az ez évi október 3–

12. tartott budapesti gyümölcskiállítás és vásárról. Kertészeti lapok 1891. október, 10. szám. 

258. p.). 
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Egy gyümölcsészeti szaklapnak, a melynek közelebbről vagy 

távolabbról különben is mindig gyümölcs a fő tárgya, sohasem volna 

szabad e részben a helylyel gazdálkodnia.  

Midőn mindezekre testvéri jó indulattal figyelmeztetném; magamat 

szives barátságába ajánlva 

öreg bátyja 

Bereczki Máté” 

U.i.: Ha ezen levelem érdemesnek tanálná a lapban közleni, erre 

ezennel fölhatalmazom.  

A fentebbi 

 

Tekintetes 

Baranyay576 István urnak” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. május 11. B-414. számú levél 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Maj. 11-én 

 

Kedves barátom! 

 

Tegnapelőtt irt levelemből két tárgy maradt ki, a mit veled közleni 

akartam, közlöm tehát most utólag ugy is pihenőt kell tartanom. Nagyon 

kifáradtam a gyürűs-hernyó pusztításban. Sok volt ilyen az idén, de lesz 

ám pókhálós is bőségesen! 

Fáim satnyán virágzanak. Cseresznyét, kajszit kivéve más féle 

gyümölcs tán még a házi szükségre sem fog elegendőt teremni. – 

Hosszas hallgatás után „Szarvas-Gedéről” 577 is kaptam levelet. Azt 

hittem „Bencsik György”578 szánta rá magát ujból a levélírásra: de csak 

elhűltem aztán midőn a levelet felbontom, hogy nem Bencsik írt, hanem ő 

róla írnak.  

                                            
576 Helyesen: Baranyai István. 
577 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 214. p.  
578 Bencsik György, tápiógyörgyei és füzesmegyeri (Cabaj, ma Cabaj-Čápor, Szlovákia, 1829. 

április 24. – Rázompuszta, ma Tiszalökhöz tartozik, 1889. április 20., temetés Szarvasgede, 

1889. április 23.), szarvasgedei földbirtokos, gyümölcstermesztő, cikkíró. Felesége Ürményi 

Klaudia volt. Gyerekei: Sára, György, Mária, Klaudia, Amália. MAGYAR CSALÁDTÖRTÉ-

NETI Adattár. http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=68183 [Megtekintve 

2018. február, itt születési helyként Pusztazámor van megadva.] 

http://www.macse.org/gudenus/mcsat/fam.aspx?id=68183
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Hát szegény, ő „is elpályázott m. hó 20-dikán 60. éves korában 

pomológiázni a másvilágon. Se szó, se beszéd, itt hagynak a pályatársak magamat, 

hogy tanuságot tegyek róla: milyen kevesen voltunk igaz bajnokai a hazai 

gyümölcsészetnek. Ez idő szerint már rajtam kívül nincs senki a széles hazában a 

kiről el lehetne mondani, hogy olyan uj erő, aki a gyümölcsészet mezején a 

régieknek nyomába hághatna. Szegény magyar nemzet! Alig teszi le fejét 3-4 

pomológod; már is ott vagy, a hol 30 évvel ezelőtt voltál! Szegény hazai 

gyümölcsészet, lelkes szószólóid maholnap mind elnémulnak” s ügyedet megint 

Lukácsy Sándorok,579 Girókútiak580 veszik hatalmukba, mint azelőtt 25-30 

évvel! Hijjába reménykedem Budaiban is, hogy ő majd betölti legalább az 

én helyemet! Elkallódik ő is a nélkül, hogy valamit lendíteni igyekeznék. 

Igér fűt fát, hogy igy fog tenni, meg ugy: de látom, hogy olyan agár ő kelme 

is, a kit bottal kell kergetni a nyul után. –  

                                            
579 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 a Kerti Gazdaság és a Népkert című folyóiratokat 

1857-től haláláig, 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: Lukácsy Sándor. In: Vasárnapi Újság, 1850. 

évf. 51. szám; GALGÓCZY 1885; BALÁZS GY. 1988; RÉVAI 13. köt. 43. p.; MAGYAR 

ÉLETRAJZI II. köt. 103. p. 
580 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 Girókután (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 foglalkozó szakembernek. 

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. 
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„No de erről jobb most hallgatni. Hiszen az a példa, melyet rajtam mutat az 

ország kormánya, hogy is ragadna lelkesedésre valakit a gyümölcsészet ügyéért?! 

Most az anyagiság, az önzés korszakában, a mikor mindenki arra felé törekszik, a 

hol anyagi hasznot remélhet; hogyan kapna kedvet egy fiatal ember magát szakértő 

gyümölcsésszé kiképezni; a mikor látja; hogy a gyümölcsészet legönzetlenebb 

művelőjét olyan könyörtelenül büntetik, mint engem büntetnek! Pedig hát nem 

engem büntetnek; hanem büntetik bennem a hazát, a hazai gyümölcsészetet.– Sem 

én, sem hazám nem érdemeltük ezt a büntetést! Ki törődik evvel? Annyira elfásult 

már a magyar, hogy tán azt sem veszi már észre, hogy szíjjat vágnak a hátáról! 

Annyira nem törődnek most velem és a hazai gyümölcsészet ügyével, hogy 

még az ország legtekintélyesebb gazdasági egyesülete is ugy cselekszik, mintha 

minden a legjobb rendben folyna az országban. Legutóbbi nagy gyűlésén a mikor 

Szapáry gróf581 leköszönt az elnökségről, arra a bolond gondolatra is vetemedett, 

hogy tiszteletbeli tagjának válasszon meg egy, szánalom nélkül eltaposott férget. 

Valljon mi örömet szerezhet az eltaposott féregnek evvel a nagy megtiszteltetéssel?! 

Ha eddig tudott halgatni, a mig ez a féreg teljes erejében volt és fejét föl merte 

emelni; mért nem kimélte meg a szegény férget most ettől a gúnytól, ettől a 

szégyentől?  

Én vagyok ez a féreg; és most nekem e kellemetlen dologhoz jó képet kell 

vágnom!” 

Sok jót kiván mindnyájatoknak  

 „igaz barátod 

Bereczki Máté”582 

 

 (Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
581 Szapáry Gyula gróf (Pest, 1832. november 1. – Abbázia, 1905. január 20.) Az OMGE 

elnöke volt 1875–1879 között. 1878. december 5-től 1887. február 11-ig pénzügyminiszter 

Tisza Kálmán kormányában, s ebben a pozíciójában nagy érdemei voltak a magyar 

államháztartás konszolidációja terén. Szintén az ő érdeme az első járadék-konverzió is. 

Később egy ideig vezette a közlekedési tárcát is, 1889-től azonban már fölművelésügyi 

miniszterként szerepelt. 1890. március 13.–1892. november 17. között Magyarország 

miniszterelnöke volt. ÚJ ÉLETRAJZI, 6. kötet, 163–164. p. 
582 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 215. p. 
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1889. május 9. A-123. számú irat 

 

Gróf Dessewffy Aurél levele Bereczki Mátéhoz 

 

Másolat 

 „Országos Magyar Gazdasági Egyesület (Köztelek), Budapest 

625/1889. szám 

 

Tekintetes 

Bereczki Máté Urnak 

Mezőkovácsháza 

 

Az orsz[ágos] magy[ar] gazdasági egyesület f. évi április hó 28-án 

tartott közgyülésén tekintetes Urat, tekintettel a hazai gyümölcsészet terén 

szerzett hallhatatlan érdemeire tiszteletbeli tagjává választotta.  

Midőn ezt becses tudomására hozni szerencsém van, egyszersmind 

örömömet fejezem ki a fölött, hogy a magyar gazdák ezen hivatott testülete 

a tekintetes Ur munkássága által felmutatott és hazánk becsületére váló 

eredményeket tehetsége szerint méltatta. 

 

Fogadja kiváló tiszteletem kijelentését 

az orsz[ágos] magy[ar] gazdasági egyesület nevében. 

 

Budapesten, 1889. máj. 9.  

Gróf Dessewffy Aurél583 

elnök 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. május 16-án kelt B-415. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

                                            
583 Dessewffy Aurél gróf, cserneki és tarkeői (Pest, 1846. január 16. – Bp. 1928. március 28.) 

politikus. – A Magyar Földhitelintézet és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE)  

alelnöke, majd elnöke (1887-től). Az 1870-es évektől az agrárius mozgalmak egyik 

vezéralakja. 
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1889. május 25. A-124. számú irat 

 

Bereczki Máté levele gróf Dessewffy Aurélhoz 

 

Másolat 

„Az országos magyar gazdasági egyesület elnökének 

Méltóságos Gróf Dessewffy Aurél úrnak hazafiúi tisztelettel 

Budapesten”584 

 

F. hó 9-ről 625. sz. alatt „hozzám intézett nagybecsü levelét, melyben arról 

értesültem, hogy az Orsz. magy. gazd. egyesület tekintettel a gyümölcsészet terén 

szerzett érdemeimre, csekélységemet is tiszteletbeli tagjává választani kegyeskedett, 

hálás köszönettel vettem.  

Örvendek e nem várt, nem remélt nagy kitüntetésnek, nem önmagamért, 

hanem azon szent ügy érdekében, melynek ekkoráig életem minden szellemi és 

anyagi tehetséget kész örömmel szenteltem volt. Ugy tekintem én e kitüntetést, 

mint mint585 egy szép koszorut hazai gyümölcsészetünk lobogójára, melyet 

gyümölcsészeti pályám kezdetén, kortársaimmal együtt, ugyszólván a porból 

emeltünk fel.  

Ön magamat e nagy kitüntetésre érdemesnek nem tekinthetem, mert, amit 

én tettem, az nem jöhet érdem számba. Csak hazafiui kötelességemet teljesítem, 

midőn gyümölcsészetért lángoló szenvedélyemmel édes hazámnak minél többet 

használni igyekeztem.  

Kötelességemnek lelkiismeretes teljesitéseért sohasem vártam jutalmat vagy 

kitüntetést; mert elég jutalomnak találtam azt az édes tudatot, hogy szerényke 

anyagi és szellemi tehetségem mellett is, híven leróhassam hazám iránti 

tartozásom.  

Megvagyok róla győződve, hogy a mélyen tisztelt gazdasági egyesület a haza 

jólétére áldásosnak tartván a gyümölcsészetet, kitüntetésemmel csak buzditólag 

kívánt hatni – nem annyira én rám, a ki pályám végére jutottam, és igy a 

megkezdett uton való tovább haladásra már hasztalan buzdítatnám, mint inkább – 

a haza művelt és lelkes ifjúságára, hogy ez ha nemes becsvágy dagasztja kebelét, az 

én nyomdokaim követni igyekezzék; mert becsvágyát ezentul már a gyümölcsészet 

terén is kielégitheti”.  

Igy fogván föl a dolgot, midőn méltóságodat arra kérném, hogy 

adandó alkalommal, a mélyen tisztelt országos magyar gazdasági egyesület 

előtt hálás köszönetem tolmácsolni kegyeskedjék, azon értékes koszoruért, 

                                            
584 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 215. p.  
585 Tollhiba miatt kettőzött szó. 
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melyet kitüntetésemmel hazai gyümölcsészetünk lobogólyára[!] helyezett – 

hazafiui mély tisztelettel maradok 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Máj. 25-én 

Honfitársa 

Bereczki Máté”586 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az 1889. május 16-án kelt B-415. számú levél után bekötve.] 

 

*** 

1889. május 26. B-415. számú levél 

 „Mező, Kovácsháza, 1889. Maj. 26-án 

 

Kedves barátom! 

 

Megkaptam mind a 10. levelet, melyet a hónapban irtál. Áldjon meg 

érte a jó isten! Vedd köszönetemet azért is, hogy választ egyik leveledre 

sem kivántál tőlem! Ugy képzelem sok leveled folytán, hogy itt vagy 

közelemben s jóízű társalgási modoroddal elűzöd tőlem a magára 

hagyatottság kellemetlen érzését. –  

Hát voltam Aradon négy napig, mely idő alatt derék orvosom, 

Avarfy587 annyira meggyógyította karomat, hogy most már hajlíthatom 

mindenfelé s alig érzek benne némi csekély tompa fájdalmat. Azt mondja 

Avarfy, hogy karom baja semmi egyébb, mint a korral járó köszvényes 

tünet. Elég az hozzá, hogy most már könnyebbülten érzem magamat, mint 

Aradra menetelem előtt. 

Aradról haza jövet több levelet találtam iró asztalomon. Kettőt ezek 

közül a rájok irt válaszom másolatával együtt ezennel elküldöm neked is 

elolvasás végett.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
586 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 215–216. p.  
587 Avarfy doktor Bereczki Máté aradi orvosa.  
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1889. június 26. D-387. számú levél 

 

Bereczki Máté Kedves Barátomhoz írt leveleim rövid foglalatja és kelete 

 

1889 

 

Január 5. Budai levelét vissza, megjegyzések, vázlatok, Dani, 

Erzsike eljövetelére kilátás. 

Január 10. Frakk és kávé.  

Január 19. Ványai ember, nád, Zsidó. 

Január 30. Törs Kálmán levelét és válaszát vissza. 

Február 11. Karácson és róka. 

Február 14. A sovány szép és uras, tehén. 

Február 18. Kokas czigány bandája. Vad urak. 

Február 19. N. G. Arad, Móricz, convertálni, élni, végzet. 

Február 23. 143. ének,588 CXL. Zsóltár.589 

Február 24. Horváth Bóldizsár, Ráday G. per. 

Február 28. Betegségéről. Mariról. 

Mártius 9. Herman Ottó levelét vissza, in effigie. 

Mártius 11. if. Székács István. 180 fa. Unghvári. Tripa[…]590 

Mártius 20. Mari. Vertán Endre. 

Mártius 23. Csürhe. 

Mártius 30. Cser István és Pál bátyám. 

Aprill 3. Egedi László és Kolener Zsiga. 

Aprill 8. Család: Famillia. 

Aprill 14. Függetlenség kimondás; 2 utazó ügynök 

Május 6. Arról, hogy miért hallgattam soká. 

Május 7. Cseriék háza. Turra jöjjön lakni. 

Május 8. Árvíz, vízszabályozás. Kataszter. 

Május 9. Dani, tüntetések, önkéntesség. 

Május 11. Pál bátyám, Cser Isti franczi (?), gyümölcs hernyó  

Május 13. Törs és Baranyai levelét vissza, Arad ár. Nőm […]591  

                                            
588 Hallgasd meg Uram kérésemet! 
589 Szabadíts meg engem Úristen! 
590 Elmosódott tinta miatt olvashatatlan a szó vége. 
591 A kötet gerinckötése miatt olvashatatlan szó. 
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Május 17. Nagy Sigmond, sír vers. 

Május 20. Mantilla. Nyomtatás. 

Május 23. Kultus ministerium költségvetése, népnevelés. 

Május 25. Hydra.  

Május 28. Diploma. A gr. Bethlen Géza levelét és válaszát is 

ajánlva vissza  

Június 1. Khon.  

Június 6. Állat egészségügy. Közmunka. 

Június 11. világítás története. 

Június 12. Gyertya mártás 

Június 13. Olaj ütés 

Június 17. Sajt. Kun. Kocsárd, Kossuth, néh. Dencs 

Június 26. Sáska, szipoly, filoxéra, Lászlóék fecskéje.  

Apám betegségiben írt levele. Ba[rá]tom! Isten veled!”592 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[A levelezés forráskötetében 379–380. oldalszámozással a Keltezés nélkül 

A-125. számú irat után bekötve.] 

 

*** 

1889. június 27. B-416. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Jun. 27-én 

 

Kedves barátom! 

 

Egy hosszu hónapja mult, a mióta hozzád levelet nem irtam! Azóta 

tőled több levél is érkezett hozzám. Ezek iróasztalomon hevernek rakáson 

és következő dátumokkal jelezvék: Máj. 28, Jun. 1. 6. 11. 12. 13. és 17. Ez 

utóbbira választ kivántál, a többire nem. „Kivánatod szerint tudatom tehát 

veled, hogy ez a szép rózsa-gyűjtemény, melyet jártomban keltemben a rózsa 

kedvelőktől a legritkább fajokból válogattam össze, elpályázott innét a tavasszal 

Tóni öcsém apósához.593 Mi lett ott belőle? nem tudom, mert én ahhoz a házhoz 

nem vagyok járatos. Nem pedig azért; mert nem találom őket kedvem szerint való 

embereknek, jó hazafiaknak. Annyira kormánypártolók, Tisza-istenítők”, hogy fel 

                                            
592 Dörgő Erzsébet megjegyzése. 
593 Ifj. Sármezey Antal apósa, idősebb Nágel Vilmos.  
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kell tennem róluk még azt is, hogy ha Tisza594 helyett ma egy kozák 

hettman595 kormányozná az országot, azt is csak ugy dicsőitenék, mint most 

dicsőitik Tiszát. Elég az hozzá, hogy most nálunk, azon a helyen, hol az 

előtt az én szép rózsáim diszelegtek – buja növekedésnek örvendő 

burgonya-vetés büdösködik. 

A napokban Aradra menni szándékozom. Majd megkérem ott 

Ottrubay Károly barátomat, a ki szenvedélyes rózsakedvelő, hogy küldjön 

számodra alvóra való szemzéshez néhány fajról vesszőt: a legrikitóbbak 

közül. Tőle kerültek volt hozzám is a legszebb fajok.  

Vártam, de hasztalan vártam, hogy akadjon ismét valami érdekes 

esemény melyet veled közölhetnék ujból. Rajtad kívül csak „egy széles 

körben ismeretes honleány keresett föl engem levelével Borsod megyéből, Felső-

Zsolczáról. 60-62 éves, igen gazdag asszony ez, a ki fut fárad minden téren, hogy 

hirre tegyen szert, hogy magáról beszéltethessen. Fejébe vette, hogy engemet 

kertészete igazgatására megnyerhessen. Ezért irogat hozzám egy idő óta 

gyakrabban is. Eleinte avval tértem ki előle, hogy én a Sármezey családot nem 

akarom elhagyni az életben: de most, midőn tudomására jutott, hogy mégis el kell 

hagynom a Sármezey családot, – megujitotta unszolását. Kereken kimondottam 

neki, hogy én erről a vidékről semmi szín alatt nem fogok eltávozni. Jó barátaim 

közelében akarom tölteni végnapjaim: tehát bízvást lemondhat arról a 

reménységről, hogy engemet Borsodba édesgetnie sikerülend.” –  

Képzeld! Baranyai Istvántól, a „Gyüm. füzetek” mostani 

szerkesztőjétől, máig sem kaptam választ a m. hóban hozzáírt, ajánlott 

levelemre; valamint azon levelemre sem, mely mellett egy jókora hosszu 

czikket küldöttem neki a lap számára. Ugy látszik fél tőlem a fráter, mert 

látja, hogy körmére tudok koppintani, ha badarságokat közöl lapjában a 

gyümölcsészetről. Egyébbiránt, ugy sejtem, hogy a „Gyümölcsészeti 

füzetek” pártolás hiány miatt aligha meg nem haltak csendes halállal; mert 

sem májusról, sem juniusról nem jött hozzám a köteles havonkinti füzet, 

noha már reclamáltam is a kiadó hivatalnál. – 

„Időmet most olvasással bogarászással töltögetem. Irni egy csepp kedvem 

sincs már. Pipaszó mellett százszor is körüljárom naponta kertem azon fáit, a 

melyeken itt-ott még mutatkozik egy-egy gyümölcs. Idő töltésből fogdosom a 

                                            
594 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. 
595 Hetman = A hadsereg főparancsnoka szláv országokban. Kozákfőnök. 
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megmaradt gyümölcsökről az eszelényeket és hűségesen számlálom, hogy naponta 

hány eszelényt morzsolok el ujjammal. Egyre másra közel 5 ezeret öltem meg 

tavasz óta a mai napig.” – Vakondok most egy sincs kertünkben. Ha egy-egy 

be-vakmerősködik: vége annak egy-két óra alatt. Annyira kitanultam 

minden hunczutságát, hogy mihelyt mutatkozik; rögtön el tudom már 

pusztítani. 

Hatalmas záporokat kaptunk, itt e hó folytán. Bujálkodik is ennek 

folytán a vegetatio: de, sajnos! Tóni öcsém legszebb és legnagyobb tábla 

buzavetését rútul elverte a jég, mely pedig tanyánkon és közvetlen 

környékén csak szemenkint és ritkásan hullott.  

Isten áldjon mindnyájatokat mindenféle jóval! Szivéből kivánja 

„igaz barátod 

Bereczki Máté”596 
 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 
 

*** 

1889. július 10. B-417. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Jul. 10-én 

 

Kedves barátom! 

 

M. hó 26-ról hozzád irt levelem talán csak megkaptad?! Azóta 

pihensz, a mint látom. Csak nem vagy tán beteg? Ne is légy! Már a mint a 

nóta tartja „Ha beteg is keljen föl”597 mindenki.  

„Éledek. A hajnalt jelentő első kakasszó elhangzott. Talán, talán megérjük 

még a virradatot! Adja a jó isten! hiszen ki érdemli meg jobban, mint mi, a kik 

akkor is virrasztottunk, midőn mindenki aludt a hazában! 

Éljen Kossuth Lajos!  

Isten minden áldásával áldjon meg mindnyájótokat! szivéből kivánja 

igaz barátod 

 Bereczki Máté””598 
 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 

                                            
596 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 216-217. p.  
597 „Nékem olyan asszony kell, / Ha beteg is, keljen fel.” = Bieber Gyula nótaszerző verse: az 

1877-ben megjelent címlapos kottában található több szerzeményével együtt. – [Leszler 

József: Nótakedvelőknek. Bp., 1986. Zeneműkiadó. 53. és 205. p.]  
598 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 218. p.  

 



LEVELEZÉS 

 

 

242 
 

1889. július 15. B-417/A. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Jul. 15-én 

 

Kedves barátom!  

 

Sajnálattal értesültem kedves lányod leveléből, hogy – a mitől féltem, 

– hosszasabb ideig való hallgatásod oka csakugyan a betegség volt. Nem is 

csuda ilyen szokatlanul forró időjárás mellett; ha baja támad az embernek. 

Napközben nekem is a szoba fülledt levegője szivására kell magamat 

kárhoztatnom; mert a szabadban csakhamar nagy szédülés fog el. Mi 

vagyok én melletted? egy vékonyka száraz kóró! és mégis iszonyatosnak 

találom a forróságot. 

Kérlek, ne veszitsd el bátorságod; bizzál a jó istenben. Hiszen az ő 

akarata nélkül hajunk szála sem görbülhet meg! Ha ő bajjal látogat meg és 

meg is szomorit bennünket; van hozzá hatalma, hogy a bajt eltávolítsa 

tőlünk és megvigasztalhasson. Meggyógyit téged bizonyára ez uttal is a jó 

isten. Nekünk még élnünk kell. Hiszen mi isten akarata szerint éltünk: 

tehát megérdemeljünk az életet. Jó az isten és igazságos: tehát erős hittel 

remélhetjük tőle, hogy még egy ideig legalább nem választ el bennünket 

egymástól.  

A míg teljesen helyre nem áll egészséged ne akarj te magad hozzám 

levelet irni. Bízd a levélirást kis lányodra, az én kedves Erzsike hugomra. 

Majd tudósít ő engem hetenként legalább egyszer hogylétedről.  

 

Bizzál és remélj! Erre kér tégedet 

Szerető barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 
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Keltezés nélkül A-125. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Dörgő Erzsébethez 

 

Keltezés nélkül599 

Kedves Erzsike hugom! 

 

Köszönöm szives értesítését. Fájdalmasan esett olvasnom a hírt, a mit 

velem tudatott, de vigasztalót is találtam soraiban. Kérem, legyen oly jó s 

értesitsen ezentúl is gyakrabban kedves atyja állapotáról.  

Én bizom a jó istenben, hogy édes atyja mindnyájunk örömére 

teljesen felgyógyul ez uttal is.  

Isten áldja mindnyájukat mindenféle jóval! Szivéből kivánja 

Szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. július 21. A-126. számú irat 

 

Bereczki Máté levele Dörgő Erzsébethez 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Jul. 21-én 

 

Kedves Erzsike húgom! 

 

Hogy van kedves atyja? Kérem, tudassa velem egypár szóval. 

Remélem a jó istentől, hogy azóta jobban van: de el vagyok készülve arra is, 

hogy rosz[!] hirt hallok kedves hugomtól. Ismerem az életet. Kevés itt az 

öröm: sok a bánat. 

Egy hét óta fogfájás kínoz engem is. Ha napközben nem szédülnék a 

nagy melegtől és a fogfájás nem gyötörne, magam mennék oda, 

személyesen kérdezősködni: de igy nem merek utra indulni; azért 

kérdezősködöm tehát levélben.  

Terjessze ki isten az ő áldó kezeit mindnyájukra! szivéből kívánja 

Szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

                                            
599 A levél írása biztosan 1889. július 15-e után történt.  



LEVELEZÉS 

 

 

244 
 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

[Az eredeti forráskötetben a 391. oldalszámon az 1889. július 25-én kelt, A-

127. számú irat után bekötve.] 

 

*** 

1889. július 25. B-418. számú levél 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Jul. 25-én 

 

Kedves barátom! 

 

Három szóból álló leveleddel, melyet betegségedben írtál, ugy 

elérzékenyítettél, hogy szivem egészen elfogódott s szemeimből sűrűn 

potyogtak a könyek: hanem aztán lecsillapult kedélyem. Istenre gondoltam 

és megvigasztalódtam. Hiszen ez én, mostani üldözött helyzetem már is 

elég keserű! a jó isten csak nem tetézheti fájdalmamat ujabb fájdalmakkal, 

gondoltam magamban. És lám, fiad, az én kedves Dani öcsém leveléből 

látom, hogy isten irgalma csakhamar eloszlatta a keserűséget s örömre 

változtatta azt! 

Szivemből örvendek, hogy betegségedből fölgyógyultál, hiszem, 

hogy egészséged helyre álltának nagy részben abbeli örömed volt az oka, 

melyben isten részesített; midőn fiad, akit emberré nevelhettél, 

tanulmányait bevégezve hazaérkezett és kedves Juliska lányod is szárnyra 

bocsáthatád. Adja isten, hogy gyermekeid mindnyájan boldogok legyenek, 

és te kedves nőddel együtt még sokáig örülhess az ő boldogságuknak! 

szivemből kivánom. – 

Nekem is szűnni kezd már fogfájásom. Este és reggel egy-egy óráig 

künn dolgozgatok már a kertben. Egedy Sándornak Baranya megyébe több 

szállitmányban közel 600 gyümölcsfajomról küldöttem e hó folytán szemző 

vesszőt. Ugy látszik, hogy az atyafi csakugyan komolyan neki lát a 

gyümölcsészetnek. 

Tegye isten mostani családi boldogságod tartóssá és állandóvá! 

szivéből kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

U. i.: Kedves Dani fiadnak irt válaszomat is, melyet f. hó 22-ről 

hozzám intézett soraira irtam, ide mellékelem.  

B. M.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

*** 
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1889. július 25. A-127. számú irat 

 

Bereczki Máté levele ifj. Dörgő Dánielhez 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Jul. 25-én 

 

Kedves Dani öcsém! 

 

Köszönöm, hogy engem szives soraiddal fölkerestél s nekem a sok jó 

hirt, mit velem közöltél, oly sokszoros örömet szereztél, hogy annyit még 

álmomban sem mertem volna remélleni. 

Örvendek, kedves öcsém, hogy tanulmányaidat dicsőségesen 

bevégezhetted és most már szüleidtől a gazdálkodás terhes gondját 

magadra vállalhatod. Adjon isten hozzá tenéked jó kedvet, egészséget és 

állandó szerencsét! szivemből kivánom. 

A leendő uj párnak, kedves Juliska testvérednek és Pap Lajos600 

tanárnak add át őszinte szerencse-kivánatom, és Erzsikének kedves 

levélkéjeért, melyet hozzám irt, szives köszönetemet! 

Ha beállanak az enyhébb napok; megint fölkereslek benneteket 

bizonyosan: de addig, a mig a nagy melegek tartanak, fejszédülésem miatt 

nem merek hazulról távozni.  

Addig is istentől minden jót kiván mindnyájatoknak 

szerető bátyád 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. augusztus 17. B-419. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Aug. 17-én 

 

Kedves barátom! 

 

Azt hittem már, hogy a „Gyümölcsészeti és konyhakertészeti 

füzetek” végképen megszűntek. Mikép most látom; megjelent belőle ismét 

                                            
600 Pap Lajos, matematika szakos középiskolai tanár, aki 1886–1891 között a mezőtúri 

Református Gimnáziumban tanított, felesége Dörgő Julianna, Dörgő Dániel (1831–1891) 

leánya. 1891-től már Sepsiszentgyörgyi főgimnáziumi tanár. Egyéves Lajoska fiával maradt 

özvegyen, amikor 1891. október 30-án Dörgő Julianna az egy hónapos, Juliannának 

keresztelt kislányukkal együtt elhunyt. Lásd OSZK Gyászjelentések: 

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/407060  

https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/407060
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egy füzet, t. i. az V-dik, vagy Májusi füzet. E füzetben közölve van az én 

hosszú czikkem is, melyet legujabban, vagyis utójára irtam, s melyről, 

hozzád irt egyik levelemben, már tettem is említést. Ha szabad lesz 

olvasnod és kívánod olvasni; szívesen elküldöm elolvasás végett neked a 

füzetet. – 

Megkaptad-e a Dániel szilváról hozzád küldött mutatványt? 

Kérlek irass megint egy pár sort Dani öcsémmel vagy inkább Erzsike 

hugommal, a ki, hiszem, hogy jobban rá ér az irásra, mint Dani öcsém.  

Egészségem most meglehetős. 

Az én istenem áldjon meg mindnyájótokat mindenféle jóval! Szivéből 

kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 (Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

1889. november 4. B-420. számú levél 

 

 „Mező-Kovácsháza, 1889. Nov. 4-én 

 

Kedves barátom! 

 

Tegnap este szerencsésen hazavergődtem. Hálát adok a jó istennek, 

hogy veled ujból találkozhattam az életben, megengette[!] nekem azt az 

örömet, hogy veled szellemileg társaloghatok.  

Aradon, lakásom ügyét rendbe hoztam. Most már véglegesen 

készülgetek a beköltözésre.  

Az ut, erre, mifelénk még most sem javult: de ha igy tart az idő még 

egy hétig; akkor, hiszem, hogy járható lesz. 

Szivből üdvözöl mindnyájatokat 

igaz barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 
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1889. november 10. B-421. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Nov. 10-én 

 

Kedves barátom! 

 

Törs Kálmán nem akar lemondani arról a reménységről, hogy kertemet 

megmentheti a hazának. Uj és uj tervet készit, hogy czélját érhesse.”– Megint 

kaptam tőle egy levelet, melyben „tudtára adom megmásíthatatlan 

határozatomat, mely abból áll, hogy „ha e hónap végéig nem kaphatom kezembe 

kertemet; akkor nem maradok itt, még ha később ingyen adnák is át a kertet.”601 

Ebbeli elhatározásom okait bőven kifejtettem válaszomban, melyet tegnap 

küldöttem el hozzá.602 

Ezen válasz irás miatt csak most érkeztem rá, hogy czikkemet 

kivánatod szerint lemásoljam. Ide mellékelve küldöm tehát a másolatot: de 

csak a te privát használatodra. Nem akarnám, hogy valami más lapban 

előbb jelenjék meg nyomtatásban, hogysem a „Gyümölcsészeti füzetek”-

ben, a hová közlés végett az eredetit beküldöttem.  

A jóságos isten áldjon meg mindnyájatokat mindenféle jóval! szivéből 

kivánja 

igaz barátod 

Bereczki Máté’ 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
601 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 218. p.  
602 Szabó Pál megjegyzése a kötetben: „Megtörtént a döntés, a megállapodás. Bereczki azért, hogy 

legalább élet végéig mentse a pusztulástól európai hírű, közel 6 holdnyi kertjét – mondhatni, hogy 

kényszerűségből –, minden megtakarított pénzét feláldozva a gyümölcsös területének négyszeresét –

23 és fél hold földet volt kénytelen megvásárolni, mert az állam csak ilyen nagyságban (rátában) volt 

hajlandó részére eladni. (1008/b. hrsz.) – A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók 

SZABÓ 1995-a. 219. p.  
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1889. november 10. A-128. irat 

 

Másolat603 

Gyümölcsészeti elmélkedés604 

 

Mi az élet az élők világában?  

Gondolkozó nagy elmék azt felelték napjainkban erre a kérdésre, 

hogy az élet nem más, mint »küzdelem a létért«.  

Az élő világ történelme, úgy a régibb, mint az újabbkori, valóban is 

nem más, mint történelme a küzdelemnek, a létért való örökös küzdelem-

nek.  

A növények és állatok világa – az élők világa. 

Mindazon egyedek, nemek vagy családok, melyek e két világot 

alkotják, világ teremtése óta küzdenek és világvégeiglen fognak küzdeni a 

létért.  

Küzdelemre születtünk mindnyájan, a kik az élők világába 

tartozunk.  

A természet törvénye ez; a világot alkotó Istennek törvénye.  

Az élők küzdelme csak akkor szűnik meg; a mikor életünk 

megszűnik. Erre tanította az embereket a történelem, az élet bölcselete.  

A nemes gyümölcsöket termő fák is az élők nagy világába 

tartoznak: tehát az ő életük, mint minden élő lények élete, – sem lehet más, 

mint küzdelem, örökös küzdelem a létért. 

Jó ám ezt tudnia minden gyümölcsésznek! Jó ám ezt tudniok 

mindazoknak, a kik a gyümölcsészetből, a gyümölcsfákból hasznot húzni 

óhajtanak! 

A népeket, nemzeteket az emberiség története megtanította már 

arra, hogy miként küzdjenek, harczoljanak; ha élni akarnak.  

Az egy helyről más helyre, tetszésük szerint mozogható, 

alsóbbrendű állatokat megtanította és folyvást tanítja erre a velök született 

ösztön.  

Egyedül a növények és ezek közt a nemes gyümölcsöt termő fák is, 

mint a melyek egy helyről más helyre, önmaguktól mozogni nem tudnak, 

maradtak tanító nélkül a létért való küzdelemben. Az ő életüket, az ő 

                                            
603 Bereczki Máté kézírásával készült másolat két, nagy (A/4-es méretű), szakadozott lapon a 

B-421. számú levél után az eredeti forráskötetbe, behajtogatott formában bekötve 407–410. 

oldalon. 
604 Megjelent a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 10. évf. (Július) 1889. 7. füzet 173–

176. p. 
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halálukat a puszta véletlentől vagy a számító észszel biró ember akaratától, 

szeszélyétől tette függővé a világalkotó.  

A növények, tehát közöttük a gyümölcsfák is, önmagukkal 

tehetetlen, szótalan árvái az élő világnak.  

És az ő tehetetlenségük és az ő szótalanságuk tart már világ kezdete 

óta, és tartani fog világ végeiglen! ...  

Az önmagával tehetetlen árva a létért való küzdelemben, csakhamar 

letűnnék a világ színpadáról; ha ápolója, dajkája nem volna: de az élő világ 

nagy árva – családja, melyet növényvilágnak nevezünk, – mikép tudjuk, 

látjuk, – mégis fönn áll világ kezdete óta és fönn is fog maradni világ 

végeiglen; mert a természet, a hatalmas, az örökkévaló, jóságos természet 

vette azt föl dajkáló karjaira. 

E jóságos természet dajkáló keze odaültette, odahelyezte a föld 

kebelén az élő világ árvái mindenikét, a hol életének föntartásához, 

nemének nemzedékről-nemzedékre való fönmaradhatásához ki-ki helyben 

találhatja föl és pedig bőségesen a föltételeket.  

Jó ezt tudnia minden gyümölcsésznek; jó ezt tudniok mindazoknak, 

a kik a gyümölcsészetből, a gyümölcsfákból hasznot húzni óhajtanak. 

Tanúljuk meg a dajkáló természettől, hogy kezdetben hová? milyen 

körülmények közé helyezte el a gyümölcsfákat? mert a gyümölcsfák csak 

ott növekednek legvígabban, ott leghosszabb az ő életük; ott teremnek azok 

csaknem évenkint legbővebben. És ha ezt eltanultuk, igyekezzünk ilyen 

helyeken, ilyen körülmények között szaporítani el a gyümölcsfákat, 

alapítani gyümölcsös kerteinket; mert a gyümölcsészetnek, gyümölcsfa-

tenyésztésnek csak ilyen helyeken és ilyen viszonyok közt vehetjük nagy 

hasznát. 

Isten nem teremtett meddő gyümölcsfát.  

És ha mégis látunk meddő gyümölcsfákat is, annak oka a puszta 

véletlen vagy az ember maga. 

Az ilyen fákat a puszta véletlen vagy az ember maga ragadta ki a 

természet dajkáló kezéből és ültette olyan helyre és olyan viszonyok közé, a 

hol azok kellő ápolás nélkül, nem hogy vígan nőnének, hanem csak 

sínylődnek, vagy ha vígan nőnek is, csaknem évről-évre, idő előtt hullatják 

le gyümölcseiket.  

Ne akarjunk gyümölcsfákat tenyészteni olyan helyeken is, a hol 

azoknak víg tenyészetéhez, termékenységéhez a megkívántó föltételek 

hiányzanak, és a hol nincs módunkban, tehetségünkben ezen föltételeket 

megadni a fáknak! És ha mégis erőszakoljuk a dolgot és ilyen helyeken is 

állítunk gyümölcsöst; ne csodálkozzunk rajta, – ha látjuk, – hogy van ugyan 

gyümölcsösünk: de nincsen gyümölcsünk!  
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Midőn gyümölcsöst akarunk alapítani, ne adjunk vakon hitelt azok 

szavainak, a kik (bárha járatlanok és tapasztalatlanok, mégis azt akarnák 

magukról elhitetni, hogy jártasak és értenek a dologhoz), elbizakodottan 

állítják, hogy a gyümölcsfa-tenyésztés bárhol is, midenütt és mindig 

haszonnal jár! Nem állhat meg az ő állításuk; mert a gyümölcsfa-tenyésztés 

csakis ott járhat biztosan haszonnal, a hol a fák vígan tenyésznek s csaknem 

évről-évre biztosan teremnek a nélkül, hogy részünkről nagy ápolgatásra 

szorulnának.  

A gyümölcsfa-tenyésztés mindazon helyeken és vidékeken, a hol a 

fák csak nagy ápolgatás mellett képesek megélni es gyümölcsöt hozni, 

nemhogy haszonnal járna: de biztos kárral jár. Ilyen helyeken csak 

fényűzés a gyümölcsfa-tenyésztés; a fényűzés pedig sohasem jár haszonnal, 

hanem mindig kárral.  

Évezredek tapasztalása eléggé bebizonyította már előttünk, hogy a 

mérsékelt égöv gyümölcstermő fáit, mindjárt a teremtés kezdete után, 

emeltebb fekvésű, mérsékelt levegőű[!] tájakra, nagy hegyek termékeny 

völgyeinek szelíd lejtőire és a nagyobb folyamok mellékének iszap-

lerakodásból álló talajába helyezte el a jóságos természet dajkáló keze. Itt a 

fák gyökereikkel bőségesen föltalálják táplálékukat abban a földben, melyet 

az idő viszontagságai folytán elmállott kőzetek porából hordott össze a hó-

lé és az esők vize; itt a fák leveleikkel a légben, kellő nyirkosságot találnak a 

tenyészet ideje alatt csaknem folyton folyvást; itt a fákat az emelt, tehát 

hűvösebb légmérsékű tájék megótalmazza napszárító[!] heve ellen; itt a 

kártékony rovarok, melyek a fát kérgében, leveleiben, virágzáskor és 

virágzás után kötődött gyümölcseikben megtámadni szokták, nincsenek és 

nem is lehetnek úgy elszaporodva, hogy a fákban és azok gyümölcseiben 

érzékeny kárt tehetnének; itt a fákat az erősebb szelek és romboló viharok 

ellen a hegyek ótalmazzák. 

Íme! tehát csak a természet ujjmutatását követnők akkor, ha Erdély 

legnagyobb részét és hazánk minden hegyes-völgyes vidékét, valamint a 

szélesebb ártérrel biró folyamaink mellékét is, gyümölcsös kertekké 

alakítani igyekeznénk.  

Nagy ideje, hogy így cselekedjünk.  

Hazánk jóllétének egyik főtényezője — a bortermelés haldoklóban 

van. — A fillokszera nem sok idő múlva pusztára teszi szőllős hegyeinket.  

Naponta halljuk majd innen, majd onnan a vészharang kongását, 

mely azt zúgja füleinkbe, hogy ez a parányi, de sokasága és korlátozhatlan 

szaporaságának folytán legyőzhetlen, nagy ellenség érezteti már pusztító 

hatalmát.  
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Ne dugjuk össze kezeinket, ne hunyjuk be szemeinket a vész láttára, 

hallatára! hanem lássunk a munkához! tekintsünk szét, hogy jóllétünk 

egyik forrása helyett, a honnan bennünket ez a nagy ellenség elűz, hol 

találhatnánk egy másik forrásra.  

A gyümölcsészet, a gyümölcstermelés kínálkozik arra leginkább, 

hogy jóllétünknek a bortermelés hanyatlása miatt kimerülő egyik forrása 

helyett, másikat nyisson meg számunkra.  

A gyümölcsészet olyan tapasztalati tudomány, melynek ismerete 

nélkül a gyümölcstermelés föl nem virágozhatik, haszonhajtó iparággá nem 

válhatik sehol.  

Ideje, hogy megismerkedjünk mi is ennek a tudománynak legalább 

az ábéczéjével; mert ha ekkoráig nem éreztük is, ezután már nagyon 

megérezzük annak a szükségét. 

A »Gyümölcsészeti Vázlatok« czímű munka erre az ábéczére 

törekszik bennünket megtanítani.  

Ezen »Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek« is a 

gyümölcsészet tudományának szolgálatára lőnek főképen alapítva. 

Ne hagyjuk, hogy az előbb említett munkát, írójának kamarájában 

emészsze meg a moly!  

Ne engedjük, hogy a »Gyümölcsészeti Füzetek« pártolás hiánya 

miatt éppen most bukjanak meg, a mikor azokra égető szükségünk volna!  

Pártoljuk a gyümölcsészet irodalmát!  

Bereczki Máté. 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

***
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1889. november 22. B-422. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Nov. 22-én 

 

Kedves barátom! 

 

Budai József f. hó 16-ról hozzám irt levelében jelenti, hogy a „Guide 

pratique”-nak605 nagyon örvend; mert még eddig nem kaphatta meg. 

Kérlek tehát, küld el neki egyenesen Baróthra. 606 Ez az ő utolsó postája, 

lakása pedig Bodoson van Erdélyben. – Tudom, hogy neked külön levélben 

fogja ő azt megköszönni.  

A „Budapesti Újságból” egy levelet vágtam ki számodra. Érdekes az 

egész levél: de nekem az Ábrányi Emil607 verse tetszik legjobban, a melyet 

már tízszer is elolvastam.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak. 

igaz barátod 

Bereczki Máté 

U. i.: F. hó 15-ről írt leveled megkaptam. Az érdekes régi pénzt majd 

megnézem én is; ha ismét hozzátok megyek.  

B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1889. december 1. B-423. számú levél 

 

„Mező-Kovácsháza, 1889. Dec. 1-én 

 

Kedves barátom! 

 

Törs Kálmán rábeszélt, hogy vegyem meg kertemet épületek nélkül is. – Nos 

hát ajánlatot tettem, hogy megveszem.” Ezen ajánlatom felküldése után irta 

Törs Kálmán az ide mellékelt levelet (melyet adandó alkalommal 

visszakérek). 

                                            
605 Guide Pratique = Gyakorlati útmutató. [A Simon-Louis frères (testvérek) Plantières-lès-

Metz-i kertészetének katalógusa, 1895.]. Guide pratique de l'amateur de fruits... 
606 Barót, Háromszék vm. ma: Baraolt, Románia 
607 Ifjabb Ábrányi Emil (Pest, 1851. január 1. – Szentendre, 1920. május 20.) költő, műfordító, 

újságíró. 
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„Ebből láthatod, hogy mindenemet koczkára tettem, csakhogy kertemtől 

végképen ne kelljen megválnom.  

Már meg is inditottam kertemben a szükséges munkát. A keritést 

tataroztatom; a sűrűséget a fák között ritkítatom: hanem azért, mihelyt ez a 

mostani komisz idő elmulik; bemegyek Aradra telelni mégis;” mert hát 

principálisom magára vállalta a kertben végzendő dolgok elintézését. „Csak 

mart. elején szándékozom ide ismét visszajönni. 

Azt már tudod, hogy ifj. Sármezey Tóni öcsém az apósával, idősb Nágel 

Vilmossal együtt veszik meg azt a rátát, a melyet most az após, vagyis az öreg 

Nágel bir haszonbérbe. Nos hát Tóni öcsém itt épit lakóházat és kertet. Ide fogom én 

is áttelepiteni az én teljes gyűjteményem fiatal ojtványokban. Egy-két 

puskalövésnyire esik ez a hely az én mostani kertemtől.” 

Szóval majd többet is beszélek tervemről. Most elég legyen ennyi! – 

Ha Aradon leszek; szándékom van a télen még átrándulni hozzád.  

Sok jót kiván mindnyájatoknak. 

„igaz barátod 

 Bereczki Máté”608 

 

U. i.: Erzsike hugom rövid értesítését megkaptam. Hiszem, hogy 

azóta már meg is köszönte levélben Budai József a „Guide pratique-ot.  

B.” 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

 

1889. december 31. B-424. számú levél 

 

 

„Arad (Fábián utcza 4-5. sz.), 1889. Dec. 31-én 

 

Kedves barátom! 

 

Nem nekem való a városi élet! Unom én itt magam; mert a folytonos zajban 

munkátlanul kell a napokat eltöltenem. Attól félek, hogy még gondolkozni is 

elfelejtek.  

Szeretem én az emberi társaságot: de csak akkor, a mikor a szellemi munkába 

belefáradván egy-egy kicsit szórakozni akarok. Hanemhát a folytonos szórakozás, a 

                                            
608 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 219. p.  
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mi itt kinálkozik sohasem volt az én kenyerem. Jobban szórakoztat engemet ennél a 

munka. Inkább választanám a folytonos munkát, mint a folytonos szórakozást. Alig 

is várom, hogy kitakarodjam ebből a babiloni zűrzavarból, melyet én soha, de 

sohasem fogok megszokni. Az én természetemmel csak a pusztai csendesség 

összhangzik jól. 

Most már látom, hogy helyesen tettem, amikor kertem megvételére szántam 

rá magamat. Ott, a természet szent kebelén száz meg ezerféle változatban akad 

olyan munkám, a mit gyenge karokkal is el lehet végeznem és igy életem végnapjait 

kellemesen lehet eltöltenem. Aztán meg, – nem alszik az ördög! – tán még 

egészségem is könnyebben belezökken rendes kerékvágásába, mitsem itt az unalmas 

városi életben. Hátha még nemcsak kellemesen tölthetem a napokat kertemben, 

hanem a hazára nézve hasznosan is?! – 

A „Gyümölcsészeti és konyhakertészeti füzetek” szerkesztőjének megigértem, 

hogy gyakrabban fogok írni a folyóiratba, sőt beleegyeztem abba is, hogy a lap 

homlokán kinyomtathassák, hogy az »én közreműködésemmel szerkeszti Baranyai 

István.« Megengedtem ezt; mert ez az egyetlen gyümölcsészeti folyóiratunk a 

bukás széléhez közeledett már is. Sajnálnám bukását. Hátha, – gondoltam 

magamban, – az én számos ismerőseim segélyével megakadályozhatom a bukását. 

Igyekezni fogok uj életet lehelni bele.”– 

Erősen tartja magát a hideg. Én irtózom a hidegtől, nem ugy, mint a 

te kedves Erzsike lányod, a ki örül annak; mert a jégre mehet. Én itt is, mint 

Kovácsházán a meleg szobában szoktam korcsolyázni és nem a jégen.  

„Ugy veszem észre, mintha fokozódnék egészségem. Ha igy halad és tart, 

talán még összefirkálhatok annyit, hogy Vázlataimat egy kötettel még 

megtoldhatom!!  

Isten adjon neked és kedves tieidnek igazán boldog uj-évet! szivéből kivánja 

igaz barátod 

 Bereczki Máté” 609 

 

(Lelőhelye: Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattára SZE. 183. ltsz.) 

 

*** 

                                            
609 A dőlt betűvel szedett szövegrészek megtalálhatók SZABÓ 1995-a. 220-221 p. 
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KÍSÉRLET BERECZKI KERTJÉNEK MEGMENTÉSÉRE 

 

BERECZKI MÁTÉ ÉS GYÜMÖLCSTELEPE 

(SZERKESZTŐSÉGI CIKK)610 

 

 

Ki hiszi, hogy érdemes ősz pomológusunk megérdemlett csendben 

töltheti hátralévő napjait, hogy gond nélkül foglalkozhatik szeretett 

gyümölcsfajainak ápolásával és dédelgetésével, – ki ezt hiszi – mondjuk – 

az bizony nagyot csalódik! A béke emberének küzdenie kell, küzdenie kell 

azért, hogy engedjék meg nagy kegyesen nékie továbbra is másoknak 

hasznára működni!! 

Néhány év óta mintha készakarva törnének a mezőkovácsházi, 

bátran mondhatjuk világhírű telep megrontására, megszüntetésére. Tán 

valami lelketlen uzsorás kívánja exequáltatni e nagybecsű kincset? Óh nem, 

a magas kormánynak, illetve pénzügyministeriumnak intézkedései 

függenek Damokleskardként a közhasznú vállalat felett, azt percről percre 

megsemmisítéssel fenyegetve s míg másutt az ily kert, melyet egy 

emberélet verejtéke és kutatása tett rideg helyen termékennyé, az állam 

méltányló gondoskodásának képezi tárgyát, addig nálunk tán néhány ezer 

forintért készek veszendőbe hagyni az egészet!  

Azonban legyen elég a keserű kifakadásokból, mondjuk el röviden 

és híven a tényeket! 

Az a szó, melyet Bereczki Máté 1882 őszén kiadott katalógusának 

befejezéséül elmondott, hogy „jövőre aligha kényszerülve leszek kertemtől meg-

válni,” mély benyomást tett az erdélyrészi tisztelők nagy számára és 

nyomban elhatározták erdélyi gazd. egyletünknek kertészeti 

szakosztályában, majd választmányában, hogy a bajon lehetőleg segítve, a 

jelzett eshetőséget minden áron hárítsák el. Kitűnt, hogy a kérdéses telep 

Mező-Kovácsházán (Csanádmegyében) kincstári bérjószágon fekszik, 

területe körülbelül hat hold és van benne (1882-ben) teljesen megbízható 

forrásokból szerzett és Bereczki által a legjobb szakkönyvek nyomán 

becseseknek talált gyümölcsfajokból 1200 faj, melynek fele már akkor 

termett és valódinak bizonyult, a többi pedig tanulmány alatt állott. Magát 

a bérletet, melyben e nevezetes kerti telep helyet foglal, Sármezey Antal 

úgy bírta addig haszonbérbe, kinek vendégszerető házánál Bereczki kedves 

                                            
610 Az Erdélyi Gazda című lap 1888. évi 7. száma (1888. április 1.) 
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menhelyet talált. A bérleti idő 1883-ban járván le, a megújításnál – állítólag 

– olyan magasra lett felhágtatva a bérösszeg, hogy Sármezey úr ahhoz 

hozzá szólni nem kívánt és így közel állott azon veszély, hogy más kézbe 

jutva a jószág, Bereczkinek is a régi bérlővel együtt el kell hagynia a helyet, 

a mi a magyar pomológiára általában, az alföld gyümölcsészetére nézve 

pedig különösen nagy kárral járt volna.  

Az erdélyiek tehát felvetették a kérdést: mi történjék ennek 

meggátolására? hogy miért éppen ők? és miért nem találkozott az egész 

országban erre más? azt itt feszegetni nem akarjuk.  

Tanácskozásunk eredménye az lett, hogy bizalmas átiratot 

intéztünk az országos magyar gazdasági egyesülethez Budapestre, 

melyben a megoldásnak két módját ajánlottuk: vagy azt, hogy a jószág a 

jelenlegi bérlőnek újból kiadassék; vagy azt, hogy a kert a bérlettől 

elkülöníttessék és továbbra is – megfelelő anyagi segély mellett – a Bereczki 

kezén hagyassék. Továbbá még azt is hangsúlyoztuk, hogy nemcsak magát 

az anyagot, hanem azt a sok becses tapasztalatot is meg kellene menteni a 

tudomány, a gyakorlat számára, melyet Bereczki tevékeny életén át szerzett 

és ezt csak úgy lehet elérni, ha melléje alkalmas, tanult, fiatalabb segéderőt 

adva, a ritka szellemi örökség átszállása biztosíttassék.  

Mi történt azután ez érdemben, azt nem tudjuk, hanem magát az 

eredményt örömmel láttuk; azt ugyanis, hogy minden a régiben maradt és 

bámulva szemléltük azon fokozott munkásságot, melyet öreg barátunk 

kedvencz foglalkozási terén kifejtett. De örömünk nem volt sokáig 

zavartalan: új vészhír érkezett ez év elején kertészeti szakosztályunk 

érdemes elnökéhez, Bodor Pál úrhoz, melyben már nem is a bérösszeg 

felemeléséről, hanem tisztán és határozottan a jószág eladásáról volt szó és 

így Bereczkinek ismét az egyszer már szerencsésen félreértett vándorbotot 

kellene kezébe venni! 

A sürgős és fontos ügy tárgyalása körünkbe gyüjté a mező-

kovácsházi gyümölcsész számos régi és új hívét, és a központi egyesület 

folyó évi február hóban a következő átirattal lett választmányunk által 

megkeresve: „Az erdélyi gazd. egylet kertészeti szakosztályának elnöke 

levelet kapott Bereczki Máté ismert pomológustól, melyben kifejti, hogy 

azon kertet, melyben eddig oly buzgós és sikeresen működött, az eladás 

veszélye fenyegeti! Igaz, hogy majdnem egyidejűleg adott kifejezést a 

képviselőházban Törzs Kálmán képviselő úr azon aggodalmának, hogy mi 

fog az európai hírű Bereczki-féle teleppel történni? valamint igaz az is, 

hogy Matlekovits Sándor államtitkár úr nagyjában megnyugtatólag 

nyilatkozott; – de elég fontosnak tartjuk a kérdést arra, hogy az a t. 
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Egyesület részéről (a mint nem kételkedünk, hogy úgy is történt) minden 

phazisában a legbehatóbb figyelemmel kísértessék és oly megoldásra 

vezettessék, hogy az ott felhalmozott kincs élete végperczéig a Bereczki 

sáfárkodása alatt maradhasson és hazánk pomológiájának továbbra is 

hasznára válhasson! Daczára a kedvezőtlen pénzügyi helyzetnek, nem 

tudjuk elképzelni, hogy az állam épen ennek a kis darab földet nélkülözni ne 

tudná; de ha így volna, még akkor is segítenünk lehet, segítenünk kell 

akképen, hogy az összes gazdasági egyletek együttesen vásárolják és mentsék meg 

az ez idő szerint pótolhatatlan telepet! Akarjuk reményleni, hogy ily lépésre 

szükség nem lesz; de részünkről kijelentjük, hogy ahhoz örömmel 

járulnánk! ... 

Van azonban a kérdésnek egy más ága is! Nem kételkedünk benne, 

hogy a Bereczki-féle telepen a legnagyobb rend uralkodik, hogy minden 

anya és fajfa a legpontosabban lajstromozva van. 

De a dús tapasztalatoknak tetemes része fog kihasználatlanul, vagy 

legalább nem eléggé kihasználva elveszni, ha a már hajlott korú pomológus 

örök álomra csukja be szemét! Kérjük azért a t. egyesületet, méltóztassék a 

viszonyok kellő mérlegelésével lehetőleg oda hatni, hogy Bereczki egy-két 

fiatalabb szakerő segédkezésének elfogadására legyen reábírható, kiket 

legczélszerűbben az állam küldhetne ki, esetleg az arra alkalmas volt 

szőlészeti vándortanítókból, vagy intézeti kertészekből. Idővel azután a telep 

anyaga az alföld egy más vidékére helyeztetvén át, – lehetőleg oda, hol valamely 

állami intézet létezik – a rendkívüli intézkedések is megszüntethetők 

volnának. 

Ezekben bátorkodván nézeteinket a t. egyesület tudomására hozni, 

kérjük azoknak legjobb belátása szerint érvényt szerezni. –  

A „Gazdasági mérnök” idei martius 11-iki számában érdekesen 

ismerteti azon vitát, melyet átiratunk az országos gazdasági egyesület 

kertészeti szakosztályában eltett és mely az idézett lap szerint a 

következőleg folyt le: Az erdélyi gazdasági egylet kertészeti szakosztálya 

átiratot intézett az országos gazdasági egyesület kertészeti szakosztályához 

azzal a megkereséssel, hogy hasson oda, hogy Bereczki Máténak Puszta-

Mező-Kovácsházán lévő kertészeti telepe a hazai kertészet számára 

megmentessék. A telep u. i. oly kincstári birtokon van, mely az eladásra 

kerülő jószágok sorába tartozik s ha az eladás folytán a telep Bereczki Máté 

kezéből kivétetnék, akkor az el volna veszve. Az erdélyi gazdasági 

egyesület tehát azt javasolja, hogy hívná fel az országos gazdasági 

egyesület, az ország összes gazdasági egyleteit, hogy ezek együttesen 

vennék meg a telepet s hagynák azt Bereczki kezében s adnának melléje 
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egy pár szakértő fiatalabb segédet. Ez indítvány felett hosszabb 

eszmecserébe bocsátkozott a szakosztály, melynek folyamán Kodolányi 

Antal előadta, hogy ő a telepet meglátogatta s arról győződött meg, hogy 

Mező-Kovácsháza nem alkalmas arra, hogy ott állandóan fentartassék egy 

kertészeti telep, mert az altalaj erősen szikes s abban a fák hamar 

elpusztulnak, de az tagadhatatlan, hogy a roppant nagy számú s nagy 

gonddal összehalmozott, ezrekre menő eredeti gyümölcsfajok, most még 

nagy kincset képviselnek s kár lenne azt idő előtt elpusztulni hagyni.  

Hajós szakosztályi elnök hiszi, hogy maga a kormány is nagy súlyt 

fektet a Bereczki-féle gyümölcsfa-telep fenntartására; de mivel állandóan 

ott sem maradhat egy minta gyümölcsfa telep, mert ama talaj csakugyan 

nem alkalmas gyümölcstenyésztésre, a czél legfeljebb az lehetne, hogy a 

meglévő fajok áthelyeztessenek máshová, pl. az állami gyümölcsfa 

iskolákba. Azt az eszmét azonban, a melyet az erdélyi gazdasági egyesület 

javasol, t. i. a gazdasági egyesületek által leendő megszerzését, több oknál 

fogva nem tartja elfogadhatónak, hanem csak a jelen állapotnak fentartását 

kívánja a kormányhoz intézendő felterjesztés által biztosítani, hogy 

Bereczki Máté nagybecsű munkásságát továbbra is háborítatlanul 

folytathassa, a magyar gyümölcsészet hasznára. Molnár István, a budai 

vinczellér-képzés igazgatója is hangsúlyozta, hogy a mező-kovácsházi 

gyümölcsfa telep csak a Bereczki kezében mondható igazán nagybecsűnek. 

Az áttelepítés iránt ő már régebben intézett felszólítást Bereczkihez, s 

ajánlotta a Nádorkertet e czélra, melynek 90 holdnyi alluvialis611 területe 

kitűnően alkalmas gyümölcstenyésztésre. De Bereczki nem volt hajlandó az 

áttelepítés eszközlésére. Törzs Kálmán aztán igen szépen és egész 

részletesen előadta, hogy minő előzményei vannak a szóban forgó 

kérdésnek s mint a szakosztály elnöke, úgy ő is, azon óhajának adott 

kifejezést, hogy ámbár a kormány igazán nagy érdeklődést tanúsít ezen 

ügy iránt, a mennyiben Matlekovits államtitkár a telepet esetleg nagyobb 

szabású kertészeti tanintézettel is kapcsolatba óhajtaná hozni, ha az e czélra 

igényelt eszközök a rendelkezésre bocsáttatnának, de miután mégis 

fenforog a veszély arra nézve, hogy az egész pusztára, mely eladó állami 

birtokok közé van sorolva, vevő jelentkezik s az annak el is adatik és 

Bereczki aztán tovább nem maradhatna e helyen, csakugyan lépést kellene 

tenni a kormánynál, hogy ne adja még el azt a kincstári birtokot, melyen 

                                            
611 Alluviális talaj = öntéstalaj. Allúvium, alluvion (latin = lerakódás): 1. a földfelszínen a 

geológiai jelenkorban többnyire folyó- vagy állóvízben lerakódott, nem helyben képződött, 

hanem máshonnan odahordott üledék. – 2. a földtörténeti jelenkor, a holocén régebbi neve. 
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Bereczki az általa, illetőleg Sármezey Manó612 által bérelt földön a most már 

világhírűvé vált s a maga nemében páratlan gyümölcstelepet létesíté. S 

mivel kételyek merültek fel, vajjon a telepről pontos lajstromok s 

feljegyzések, melyeken eligazodni lehet, vezettetnek-e, azt is erősíté, hogy 

Bereczkinek igen is vannak pontos feljegyzései mindenről, de a telepen 

vannak 20 és több fajra is beoltott fák, melyek mindenikének feltalálása 

nagy stúdiumot igényelne, míg Bereczki, ki e fákat gondozza, azokban 

annyira otthon van, hogy minden egyes fajra úgy szólván álmában is 

rátalál. Ezen nagy gonddal tisztán megtartott eredeti fajokat, a mennyiben 

máshova biztos kéz alatt propagálva nincsenek még, legalább addig meg 

kell maga Bereczki által őriztetni, míg elterjesztésük a hazában a helyes 

fajnevek megtartásával biztosítva lesz s ezért ő is indítványozza, hogy hívja 

fel a szakosztály a pénzügyminiszter figyelmét az értékes telepre, hogy ne 

siettetné annak eladását.  

Villási Pál ezután Bereczki „Gyümölcsészeti Vázlatok” kötetéből 

felolvasta, hogy mit mond Bereczki gyümölcstelepe állapotáról, hol a fák 

annyira elsűrűsödtek, hogy az irtáshoz kell fogni, mely számos faj halálába 

fog kerülni. Jól tudom én, azt mondja Bereczki, hogy kár lesz a fajokért, 

melyeket akarom nem akarom önmagamnak kell az irtás által 

megsemmisítenem, de a kár csak nekem lesz kár. Hazámra nézve a fajok 

már nem veszhetnek el egy könnyen, mert közülök a terjesztésre 

legméltóbbakat, három már jó hírnek örvendő faiskolában nagyban 

szaporítják és pedig Petrovai Györgynél Nagy-Körüben, Bethlenfalvi 

Istvánnál Miskolczon, Ungvári Lászlónál Czegléden és kisebb faiskolákban 

több helyt is a hazában. De nem veszhetnek el gyűjteményem több fajai 

sem, mert hála két derék öcsémnek: gyűjteményem összes kincsei élnek 

már Nagy-Körüben is és Bodokon613 is (Erdélyben Baróth mellett, Buday 

József kertjében.)  

Az orsz. magyar gazdasági egylet mindezekre való tekintetből, 

általánosságban csak azt fogadta el, az erdélyi gazdasági egylet kertészeti 

szakosztályának átiratából, hogy elhatározta egy felterjesztéssel újra 

felhívja a kormány figyelmét, a mező-kovácsházi pusztán levő gyümölcsfa-

telepre, kérve annak a hazai gyümölcsészet érdekében való fentartását.  

A magunk részéről csak azt jegyezzük meg, hogy Bereczki 

munkásságának, gyümölcsészeti telepének végtelenül sokat köszönhet a 

magyar gyümölcskertészet s az erdélyi gazdasági egyesület csak hálás 

érzelmeinek adott kifejezést, midőn a telepnek a gazdasági egyesület által 

                                            
612 Tévedés! Nem Manó, hanem Antal.  
613 Helyesebben: Bodoson. 
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leendő megszerzése iránt indítványt tett. De van egy életre való magva is 

az eszmének, az ugyanis, hogy kívánatos volna egy oly világhírű országos 

gyümölcsfa kísérleti állomással bírni, a minő Bereczkié Mező-Kovácsházán. 

Csakhogy e telepnek közintézeti jelleggel kellene felruházva lenni. Az a 

javaslat, melyet Molnár István annak idejében tett, mikor a Nádor kertbe 

kívánta áttelepíteni Bereczki gyűjteményét, figyelemre méltó s ha a 

gazdasági egyletek egyenként és összeségükben felkarolják az eszmét, 

hamar keresztül is lehetne vinni. Tudjuk, hogy az eszmétől a kormány nem 

idegenkednék, s akkor a Nádorkerttel kapcsolatosan egy oly országos 

kertészeti intézetet lehetne felállítani, melynek alig van párja valahol 

Európában. –  

* * * 

E tudósításra, mely különben – mint hálásan elismerjük – teljes jó 

akarattal emlékszik meg egyletünknek e lépéséről, csak néhány rövid 

megjegyzésünk van. Az egyik az, hogy a telepnek megvétele a gazd. 

egyletek által határozottan második sorba volt helyezve általunk, – mert hiszen 

az intézkedést, a mint illik, a kormánytól vártuk! Továbbá őszintén 

sajnáljuk, hogy a szakerők ajánlott odavonása figyelmen kívül maradt; 

végre pedig tán említenünk sem szükséges, hogy a Duna mellett fekvő 

Nádorkert nem szolgálhat kísérleti állomásul – az alföldnek! Jó ez is, de 

szerintünk az alföld megérdemel egy külön lehetőleg állami intézményhez 

kötött telepet, melynek fennállását nem a múló egyének, hanem a tartós 

szervezet biztosítsa. – 

 

* * * 
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A VILÁGHÍRŰ BERECZKI-FÉLE GYÜMÖLCSFATELEP614 

A GAZDASÁGI MÉRNÖK EREDETI TUDÓSÍTÁSA 

 

Az erdélyi gazdasági egyesület kertészeti szakosztálya átiratot 

intézett az országos gazdasági egyesület kertészeti szakosztályához azzal a 

megkereséssel, hogy hasson oda, hogy Bereczky Máténak Puszta-Mező-

Kovácsházán levő kertészeti telepe a hazai kertészet számára 

megmentessék. A telep ugyanis oly kincstári birtokon van, mely az 

eladásra kerülő jószágok sorába tartozik, s ha az eladás folytán a telep 

Bereczky Máté kezéből kivétetnék, akkor az el volna veszve. Az erdélyi 

gazdasági egyesület tehát azt javasolja, hogy hívná fel az országos 

gazdasági egyesület az ország összes gazdasági egyleteit, hogy ezek 

együttesen vennék meg a telepet s hagynák azt Bereczky kezében s 

adnának melléje egy pár szakértő fiatalabb segédet.  

Ez indítvány felett hosszabb eszmecserébe bocsátkozott a 

szakosztály, melynek folyamán Kodolányi Antal előadta, hogy ő a telepet 

meglátogatta s arról győződött meg, hogy Mező-Kovácsháza nem alkalmas 

arra, hogy ott állandóan fentartassék egy kertészeti telep, mert az altalaj 

erősen szikes s abban a fák hamar elpusztulnak, de az tagadhatatlan, hogy 

a roppant nagy számú s nagy gonddal összehalmozott ezrekre menő 

eredeti gyümölcsfajok most még nagy kincset képviselnek s kár lenne azt 

idő előtt elpusztulni hagyni.  

Hajós szakosztályi elnök hiszi, hogy maga a kormány is nagy súlyt 

fektet a Bereczky-féle gyümölcsfa telep fenntartására; de mivel állandóan 

ott nem maradhat egy minta gyümölcsfa-telep, mert a talaj csakugyan nem 

alkalmas gyümölcs-tenyésztésre, a czél legfeljebb az lehetne, hogy a 

meglevő fajok áthelyeztessenek máshova, pl. az állami gyümölcsfa 

iskolába. Azt az eszmét azonban, melyet az erdélyi gazdasági egyesület 

javasol, t. i. a gazdasági egyletek által leendő megszerzést, több oknál fogva 

nem tartja elfogadhatónak, hanem csak a jelen állapotnak a fentartását 

kívánja a kormányhoz intézendő felterjesztés által biztosítani, hogy 

Bereczky Máté nagybecsű munkásságát továbbra is háborítatlanul 

folytathassa a magyar gyümölcsészet hasznára.  

Molnár István a budai vinczellérképezde igazgatója is hangsúlyozta, 

hogy a Mező-kovácsházi gyümölcsfa telep csak Bereczky kezében 

                                            
614 A Gazdasági Mérnök című hetilap 12. évf. 11. számának (1888. március 11.) 122–123. p. 

Tárca rovat. 
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mondható igazán nagybecsűnek. Az áttelepítés iránt ő már régebben 

intézett felszólítást Bereczkyhez s ajánlotta a Nádorkertet e czélra, melynek 

90 holdnyi alluviális615 területe kitűnően alkalmas gyümölcstenyésztésre. 

De Bereczky nem volt hajlandó az áttelepítés eszközlésére. 

Törs Kálmán aztán igen szépen és egész részletesen előadta, hogy 

minő előzményei vannak a szóban lévő kérdésnek, s mint a szakosztály 

elnöke, úgy ő is, azon óhajnak adott kifejezést, hogy ámbár a kormány 

igazán nagy érdeklődést tanúsít ezen ügy iránt, a mennyiben Matlekovits 

államtitkár a telepet esetleg egy nagyobb szabású kertészeti tanintézettel is 

kapcsolatba óhajtaná hozni, ha az e czélra igényelt eszközök a 

rendelkezésre bocsáttatnának, de miután még is fennforog a veszély arra 

nézve, hogy az egész pusztára, mely az eladó állami birtokok közé van 

sorolva, vevő jelentkezik s az annak el is adatik és Bereczky aztán tovább 

nem maradhatna e helyen, csakugyan lépést kellene tenni a kormánynál, 

hogy ne adja még el azt a kincstári birtokot, melyen Bereczky az általa 

illetőleg Sármezey Manó616 által bérelt földön a most már világhírűvé vált s 

a maga nemében páratlan gyümölcstelepet létesíté. S mivel kételyek 

merültek fel, vajjon a telepről pontos lajstromok s feljegyzések, melyeken 

eligazodni lehet, vezettetnek-e, azt is erősíté, hogy Bereczkynek igen is 

vannak pontos feljegyzései mindenről, de a telepen vannak 20 és több fajra 

is beoltott fák, melyek mindenikének feltalálása nagy stúdiumot igényelne, 

míg Bereczky, ki e fákat gondozza, azokban annyira otthon van, hogy 

minden egyes fajra úgy szólván álmában is rátalál.  

Ezen nagy gonddal megtartott eredeti fajokat a mennyiben más 

hova biztos kéz alatt propagálva nincsenek még, legalább addig meg kell 

maga Bereczky által őriztetni, míg elterjesztésük a hazában a helyes 

fajnevek megtartásával biztosítva lesz s ezért ő is indítványozza, hogy hívja 

fel a szakosztály a pénzügyminiszter figyelmét az értékes telepre, hogy ne 

siettetné annak eladását.  

Villássy Pál617 ezután Bereczky gyümölcsészeti vázlatai negyedik 

kötetéből felolvasta, hogy mit mond Bereczky gyümölcsfatelepe jelen 

állapotáról, hol a fák annyira elsűrűsödtek, hogy az irtáshoz kell fogni, 

mely számos faj halálába fog kerülni. „Jól tudom én, – ezt mondja Bereczky 

– hogy kár lesz a fajokért, melyeket akarom nem akarom, önmagamnak kell 

az irtás által megsemmisítenem, de a kár csak nekem lesz kár. Hazámra 

                                            
615 Alluviális talaj = öntéstalaj. Allúvium, alluvion (latin = lerakódás): 1. a földfelszínen a 

geológiai jelenkorban többnyire folyó- vagy állóvízben lerakódott, nem helyben képződött, 

hanem máshonnan odahordott üledék. – 2. a földtörténeti jelenkor, a holocén régebbi neve.  
616 Helyesen: Sármezey Antal! 
617 Helyesen Villási Pál. 
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nézve a fajok egykönnyen már nem veszhetnek el, mert közülük a 

terjesztésre legméltóbbakat három már jó hírnek örvendő faiskolában 

nagyban szaporítják, és pedig Petrovay Györgynél Nagy-Körüben, 

Bethlenfalvi Istvánnál Miskolczon, Ungváry Lászlónál Czegléden és kisebb 

faiskolákban több helyt is a hazában. De nem veszhetnek el gyűjteményem 

többi fajai sem, mert hála két derék öcsémnek: gyűjteményem összes 

kincsei élnek már Nagy-Körüben is (Fegyvernek mellett, Petrovay György 

kertjében) és Bodoson is (Erdélyben Barót mellet, Buday József kertjében).  

Az országos magyar gazdasági egyesület mind ezekre való 

tekintetből általánosságban csak azt fogadta el az erdélyi gazdasági 

egyesület kertészeti szakosztályának átiratából, hogy elhatározta egy 

felterjesztéssel újra felhívni a kormány figyelmét a mező-kovácsházi 

pusztán levő gyümölcsfa-telepre, kérve annak a hazai gyümölcsészet 

érdekében való fentartását.  

A magunk részéről csak azt jegyezzük meg, hogy Bereczky 

munkásságának gyümölcsészeti telepének végtelenül sokat köszönhet a 

magyar gyümölcs kertészet s az erdélyi gazdasági egyesület csak hálás 

érzelmeinek adott kifejezést, midőn a telepnek a gazdasági egyesületek 

által leendő megszerzése iránt indítványt tett. De van egy életrevaló magva 

is ez eszmének, az ugyanis, hogy kívánatos volna egy oly világhírű országos 

gyümölcsfa kísérleti állomással bírni, a minő Bereczkyé Mező-Kovácsházán. 

Csakhogy e telepnek közintézeti jelleggel kellene felruházva és megfelelő 

eszközökkel felszerelve lenni. Az a javaslat, melyet Molnár István annak 

idejében tett, mikor a Nádorkertbe kívánta áttelepíteni Bereczky 

gyűjteményét, figyelemre méltó s ha a gazdasági egyesületek egyenkint és 

összességükben felkarolják, az eszmét, hamar keresztül is lehetne azt vinni. 

Tudjuk, hogy ez eszmétől a kormány sem idegenkednék, s akkor a 

Nádorkerttel kapcsolatosan egy oly országos kertészeti intézetet lehetne 

felállítani, melynek alig van párja valahol Európában. A tanintézet 

szervezésére nézve hasonló lehetne a nem rég Svájczban Chatelain és 

Schönnhbühlben felállított kertészeti iskolához, melyek rövid ismertetését e 

lapban Helvéczia két kertészeti iskolája czím alatt közöljük.618 

                                            
618 „Helvéczia két kertészeti szakiskolája. Svájczban két kertészeti szakiskola van. Az egyik 

Chatelainben Genf mellett 1887-ben Baucher igazgató alatt lépett életbe. Azt a Svájcz olasz 

kantonjai segélydijakkal támogatják. A másikat Reichenau König ez idén alapítá 

Schönbühlben a német kantonok számára. Az uttóbbi intézet egy nagyobb lakházból, 

gazdasági épületből, üvegházból több kertből és az intézethez tartozó szántóföldekből áll, 

van hozzá ezen kívül egy nagy faiskola és füzes. […] Az ifjak kiképzésére, a kik az intézetbe 

lépnek, oktatás adatik a gyümölcsészetből, szőlőtermesztésből, fűztermesztésből, 

virágtermesztésből kertészeti terv- és rajzkészitésből, gyümölcsfestésből stb.” Gazdasági 

Mérnök 12. évf. 11. szám. 1888. március 11. 129. p. 
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BUDAI JÓZSEF: 

MEGSEMMISÍTETT GYÜMÖLCSTELEP619 
 

„A mitől a magyar gyümölcsészet barátai évek óta rettegtek, végre 

bekövetkezett: kormányunk eladta a Bereczki Máté alapította mező-

kovácsházi világhírű gyümölcstelepet, melyről szaktekintélyek úgy 

nyilatkoztak, hogy az Oberdick superintendens halála után a leghitelesebb 

volt egész Európában. – Igen! a mi kormányunk elkövette azt az őrültséget, 

hogy az óriási áldozattal a haza javára megteremtett gyümölcstelepet 

eladta a kovácsházi falusi földmíveseknek. A jövő év Augusztusában már 

valószínűleg kidobják a gyümölcsfákat; Bereczki pedig 70 felé közeledő 

éveinek súlyával mehet a merre lát és a hová neki tetszik… 

Hogy az olvasó a kormány menthetetlen eljárását és könnyelműségét 

a maga egész meztelenségében megismerje: szükségesnek tartom 

elmondani a telep történetét annak alapításától egészen mostanáig. 

Bereczki Máté, miután a forradalmat végig küzdötte s a nemzet 

akkori hóhérjai elől egy ideig bujdosott, végre Mező-kovácsházára került, 

hol mint nevelő nyert alkalmazást idősb Sármezey Antal úrnál. – E derék, 

hazafias magyar családnál – mely az állam kovácsházi birtokán majdnem 

egy félszázadig volt bérlő – alkalma nyílt aztán gyümölcsészeti 

szenvedélyének kielégítésére. 

Itt írta meg négy kötetes klasszikus munkáját, a „Gyümölcsészeti 

vázlatokat”, melyet Törs Kálmán képviselő méltán nevezett a magyar 

gyümölcsészet evangéliumának. A külföld terjedelmes gyümölcsészeti 

irodalma – az egy Mas Alphonsot kivéve – nem képes hasonló 

lelkiismeretességgel és szakismerettel készült munkát felmutatni! 

Mit tett Bereczki a hazai gyümölcsészet emelése körül, azt mindenki 

tudja. Ő nemcsak gyűjtője, de lelkes terjesztője is volt a nemes 

gyümölcsöknek. Az ő kezéből kapott gyümölcsfajok teljes hitelességűek 

voltak; mert ő az oltógallyakat maga vágta, maga jegyfázta és csomagolta: 

míg más telepekről hozatva megköszönhettük, ha a hozatottak között csak 

10 százalék hamis nevű fajt kaptunk. Bereczkinek köszönhetjük azt, hogy a 

nemes gyümölcsök ma már nem barangolnak névtelenül és hamis nevek 

alatt szerteszét a hazában, hanem mi is kezdjük azokat, mint a külföldiek, 

valódi nevükön nevezgetni. Ő volt a gyümölcs ismének hazánkban a 

megteremtője, ő értette meg a magyar Pomona munkásaival, hogy: 

                                            
619 Budai József a Kolozsváron megjelenő Ellenzék című napilap 1888. szeptember 27-i 224. 

számában és 1888. szeptember 29-i 227. számában jelentette meg fenti írását. 
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„gyümölcsismeret nélkül virágzóvá nem tehetjük hazánk 

gyümölcsészetét”. 

Hát még azok a classikus czikkek, melyekben az apostolok tüzes 

nyelvén szólott a közönséghez?! Van-e magyar gyümölcsész, a ki nem 

ismeri a könnyekig megható: „Esdő szavak az anyákhoz, hazai 

gyümölcsészetünk érdekében” czímű czikkét, melyben olyan gyönyörű 

emléket állított a gyermeki kegyeletnek? A „Sóvári almá”-ról, az 

„Apolgassuk gyümölcsfáinkat” czímű czikkek a legklassicusabbak, a mi az 

irodalom e nemben felmutathat. Bereczki mindig eltalálja szívünkhöz az 

igaz utat; ő lelki testvére Vajda Péternek a negyvenes évek közkedveltségű 

prózai lyricusának. 

E mellett páratlan agitációt fejtett ki a hazai gyümölcsészet 

munkásainak összetoborzásában. Ő a haza minden zugában felkereste 

leveleivel a gyümölcsészet kedvelőit; lelkesített, tanított, buzdított 

mindenfelé. Általa tud a külföld a magyar gyümölcsfajokról, melyek 

összegyűjtésében is övé az oroszlán rész; ő ismertette meg azokat a 

németekkel, francziákkal. Az ő rajongó ügyszeretete és minden 

arrogantiától ment szerény modora megszerezték neki az Oberdick és 

Thomas becsülését és a nagy nevű Lucas Ede barátságát. Az ő rajongásig 

menő ügyszeretetének köszönhetjük azt is, hogy hazai gyümölcsészetünk 

óriási hasznára ki lett adva a „Gyümölcsészeti vázlatok” czímű classikus 

munkája is. Bereczki nem kapott rá kiadót, jóllehet, nem kívánt semmi 

tiszteletdíjat. Felfáradt a fővárosba a földmívelési Miniszteriumba, kérve 

munkája kiadatását, de annak sem lett eredménye.  

Ekkor saját megtakarított pénzecskéjén kiadta az első kötetet. – Ez a 

kötet, mint ő mondá: eben gubán elkélt, s a mi el nem kélt, azt kiosztotta 

iskoláknak és gyümölcsészet kedvelőknek. Ekkora áldozatot hozott az ő 

lelkesedése az ügynek, de czélt is ért vele, mert közönségünk alaposságát 

és lelkiismeretességét megismervén, méltányolta érdemeit; akadt elég 

előfizetője a következő három kötetnek, úgy hogy lehetővé vált a munka 

megjelenése.  

És a kormány ezt a kísérleti gyümölcstelepet megsemmisíti, Bereczkit 

pedig munkaterétől megfosztja. – Míg más országok 4–5 gyümölcstelepet is 

tartanak fenn államköltségen s kiszámíthatatlan hasznáért gazdag 

subventióval is ellátják; addig mi azt is tönkre tesszük, a mit a magán 

ember igyekezete, rajongása, áldozatkészsége létrehozott! – És tönkre 

tesszük most, mikor az ifjú Amerika rajong a gyümölcsészet 

jövedelmezőségéért! mikor az ő gyümölcstermésük jövedelme megközelíti 

a gabona termésük jövedelmét! 
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Ezután megint mehetünk a külföldre, hiteles gyümölcsfajokért, mint 

a hogy mentünk Bereczki előtt: adhattunk Rosenthalnak 25 krt egy szál oltó 

gallyért, mely drágasága mellett sem lesz oly hiteles, mint a minőt 

Bereczkitől 8 krért kaptunk. – Pénzünknek megint csak külföldre kell 

vándorolnia: mert hol van Bereczkit kivéve egy ismert nevű pomológus, 

kinek fajismeretében és lelkiismeretességében megbízhatnánk? Sajnos, ez 

idő szerint sehol! 

Igen! a kormány száműzi Bereczkit, hogy pusztuljon a magyar 

közélet teréről az utolsó mohikán is, ki ingyen akarja szolgálni a közös édes 

anyát! 

Még csak nem olyan rég történt, hogy a magyar törvényhozó testület, 

méltányolva Toldy Ferenczünk620 halhatatlan érdemeit, haláláig 2000 frt 

tiszteletdijt szavazott meg neki. Hja! de azóta a magyar közélet süllyedt, s a 

nemzet közérzülete sokat hanyatlott. – Olyan emberek jutottak hatalomra, 

kik arra nem érdemesek, ott domináljanak: protectionskinder – és pubok 

mindent felfaló sáskaseregét látjuk mindenütt, bármerre tekintsünk! 

közéletünkben szédelgők, hazugok viszik régóta a vezérszerepet, s e léha 

had jól ért ahhoz, hogy kell a nép kérges tenyeréből kicsikart filléreket s a 

nemzetnek szennyes kezükre került vagyonát elharácsolni! 

Ezerféle érdek összehozza egy közös csoportba az embereket, mint a 

hogy az őszi szél szokta egy csomóba seperni a fák lehullott levelit s e 

gyönyörű csoportot, óh gúnyok gúnyja! elnevezik szabadelvű pártnak! 

S ez a párját ritkító gyönyörűséges párt aztán üldöz mindenkit, a ki 

elég esztelen be nem látni, hogy sokkal okosabb dolog a közvagyonból 

dorbézolni, mint a közjóért még saját javunkat is feláldozni. Oh ezek a jó 

urak mi mindent meg tudnak bocsátani a kormánypártiság szent erényéért! 

A muszka vezetőből ez az erény főispánt csinál; de hisz ilyen kell nekik is, 

mert a kinek lelke nem retten vissza a hazaárulástól, mi annak a törvények 

lábbal tiporása? Pedig jó kortes főispán csak az lehet, a ki a törvényeket 

lábbal tiporja! 

Következetességet ki várna tőlük, mikor a vezér is politikai 

köpenyforgatással jutott a bársony székbe.  

Nos hát a mező-kovácsházi telep bérlőjének, Sármezey Antalnak sem 

tudták megbocsátani, hogy következetesen ellenzéki volt, s a jelenlegi 

kormányt szavazatával soha sem támogatta. Ezért neki pusztulni kell a 

bérjószágról, mert hát ő kortes érdemekre nem hivatkozhatik. – „A többi 

bérlő megkapta és megkapja az állambirtok eladásakor a bérlet azon részét, 

                                            
620 Toldy Ferenc (született: Schedel), (Buda, 1805. augusztus 10. – Budapest, 1875. december 

10.) irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, a MTA tagja, titkára, 1841-től 1861-ig 

Kisfaludy Társaság igazgatója, majd másodelnöke. 
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melynek megvételére becsáron vállalkozott, s hozzá azon kedvezményben 

is részesülnek, hogy három évig még nem mondják föl nekik a bérletet. 

Ellenben ifj. Sármezey Antalnak, ki szintén vállalkozott a bérjószágnak 

becsáron való megvételére, s kinek ezt Fehér Miklós miniszteri tanácsos 

meg is ígérte, fölmondták jövő év augusztus elejére a bérletet, melyet a 

gyümölcsteleppel együtt már el is adtak a mező-kovácsházi 

földműveseknek.” 

Midőn a múlt költségvetés alkalmával Törs Kálmán fölszólalt a 

kovácsházi gyümölcstelep fenntartása érdekében, Matlekovics államtitkár 

megígérte, hogy az ügy kielégítő megoldást fog nyerni. De hát nálunk úgy 

látszik államtitkárok, miniszteri tanácsosok ígéretére nem lehet sokat 

építeni.  

S mi mindezekből a tanulság?  

Az, hogy alkalmazkodjunk a kor szelleméhez, melynek annyira nem 

erénye a hazaszeretet, hogy már költőink, az idealismus szóvivői is ekképp 

énekelnek: 

„Ne csüngj rajongva, se hazán, se népen,  

Majd csak megélnek, úgy ahogy azok!” 

A meggyőződést pedig dobjuk sutba. Ócska czopf az, a negyvenes 

évek táblabírói korszakába való. Hogy is mondja csak Szemere Miklós,621 a 

derék kurucz poéta:  

„Újongj, kaczagj, míg hazánk könnye forr!” 

Lám! ezeket kellett volna valahogy megértetni azokkal a makacs 

Sármezeyekkel! 

Na, de folytassuk az elmélkedést. Legyünk okosak. Ne nézzük, hol 

tehetünk valamit a közjóra, hanem hol használhatunk magunknak. Ilyen 

bölcs elv mellett aztán az is megtörténhetik, hogy lesz Budapesten a 

közvagyonból épített félmilliós saját házunk; míg ha egész életünket a 

közjó szolgálatában nyűjük is el, akkor is megeshetik velünk, hogy holmi 

balga rögeszméknek, a milyen pl. a meggyőződés is, örökös koldusai 

leszünk. Próféták ne legyünk, ne lelkesüljünk senkiért és semmiért, csupán 

kedves magunkért. Hogy is mondja Tompa:622 

„Ki jön s prófétál, bére vad méz,  

Szőr-köntös és fejére kő.” 

                                            
621 Szemere Miklós (Lasztóc, Zemplén vm. ma Lastovce, Szlovákia, 1802. június 17. – 

Lasztóc, 1881. augusztus 20.) költő, ügyvéd, politikus, az MTA levelező és a Kisfaludy 

Társaság tagja. 

http://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/s_menu/szemere.htm  
622 Tompa Mihály (Rimaszombat, ma Rimavská Sobota, Szlovákia, 1817. szeptember 28. – 

Hanva, ma Chanava, Szlovákia, 1868. július 30.) költő, református lelkész, az MTA levelező 

tagja (1858). 

http://www.irodalmiradio.hu/femis/muveszetek/4muveszek/s_menu/szemere.htm
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A ki eszes ember megfigyeli a történelemből, hogy azoknak a 

halhatatlanoknak, kik egy életet áldoztak egy eszmének, mint Révay 

Miklós,623 Virág Benedek,624 Kazinczy,625 Kőrösi Csoma Sándor,626 Kossuth627 

és annyi meg annyi más – mind fel kellett vinni a keresztet a szenvedések 

Golgotájára.  

Ezeket meg kellett volna gondolni Bereczkinek is! De ő talán meg is 

gondolta. No, de akárhogy van, én későn jövök a jó tanáccsal.  

Valjon gyűjtött-e annyit Bereczki, a mennyi öreg napjaira nyugalmat 

biztosít neki? Nem tudom, nehezen hiszem, mert amint valahol írá: „a mit 

megfeszített szorgalommal összegyűjtögethetett, annak mind azon az 

oltáron kellett elégni, melyen szenvedélyének áldozott”. – Ő ezreket érő 

gyümölcsészet könyvtárába és gyűjteményébe fektette vagyonát, s most 

megfosztják egyetlen keresetétől, az oltógallyak eladásától is.  

S mi magyarok megérhetjük azt a szégyent, hogy gyümölcsészetünk 

megteremtőjének fejét nem lesz a hova lehajtsa! 

Hanem azért mégis legokosabb lesz, ha szívünkbe rejtjük a szégyent 

és keserűséget a felett, hogy nálunk ilyesmi megtörténhetik, és hallgassunk 

vele.  

Mert ha a külföldön megtudják, hogy mi ez egyetlen 

gyümölcstelepünket is elkótyavetyéltük, s hozzá Bereczkit is elüldöztük, 

akkor megint lesz mit hallanunk a magyarok tudatlanságáról és 

barbárságáról! 

Bodos, 1888. sept. 20.  

Budai József” 

 

Budai József a Kolozsváron megjelenő ELLENZÉK című napilap 1888. szeptember 

27-i 224. számában és 1888. szeptember 29-i 227. számában jelentette meg fenti 

írását.  

[A két részből álló közlemény kivágva és bekötve megtalálható a Bereczki 

levelezés 7. kötet 189–190. lapján.] 

                                            
623 Révai Miklós (Német-Nagyszentmiklós, Torontál vm. ma Sânnicolau Mare, Románia, 

1750. február 24. – Pest,  1807. április 1.) nyelvész, egyetemi tanár, a magyar történeti 

nyelvészet megalapítója. 
624 Virág Benedek (Dióskál, 1754 – Buda, 1830. jan. 30.), tanár, költő, író.  
625 Kazinczy Ferenc (Érsemjén, ma Șimian, Románia, 1759. okt. 27. – Széphalom, ma 

Sátoraljaújhely része, 1831. aug. 22.), író, a korabeli magyar irodalom és a nyelvújítás 

vezéralakja, az MTA r. tagja (1830). 
626 Kőrösi Csoma Sándor (Csomakőrös, ma ma Chiuruș, Románia, 1784. ápr. 4. – Darjeeling, 

India, 1842. ápr. 11.), nyelvtudós, a tibeti filológa megalapítója, az MTA l. tagja (1833). 
627 Kossuth Lajos (Monok, 1802. szept. 19. – Turin, 1894. márc. 20.), államférfi, az 1848–1849-

es forradalom és szabadságharc vezéralakja.  
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Bereczki Máté halotti bizonyítványa 
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A Vertán (Sármezey)-féle puszta térképe 
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Mezőkovácsháza–Sármezey puszta (lebontva)628 

 

                                            
628 A kúria szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú épület volt, homlokzatain egyenes 

záródású nyílásokat helyeztek el. A főhomlokzat 3+(l+A+l)+3 osztást kapott, középrésze elé 4 

pilléren nyugvó timpanonos portikusz lépett ki, a timpanon tükrében a Vertán/Sármezey-

címer volt. A kúriát kontyolt nyeregtető fedte. 
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BEVEZETÉS 

„POMONA CSÓKJÁT NEM LEHET FELEDNI”629 

(Bereczki Máté Sziklay Edéhez és más ügyekben írott levelei) 

Dr. SURÁNYI DEZSŐ 

 
Dr. Tolnay Gábor történész-muzeológus évekkel ezelőtt elmondta 

egy baráti beszélgetésünk során, hogy tervbe vette a 19. századi kertészeti 

szellemi életünk kiemelkedő alakjának, Bereczki Máté leveleinek kritikai 

kiadását. Némi kétkedéssel vettem tudomásul – a levelek száma miatt, mert 

addig már a magyar pomológia atyjának „levél-kincsét” főbb 

vonatkozásaiban ismertem. Részben ezekről és főként az életművéről a 

Kertészeti Egyetem Lippay Napok, valamint más egyetemi 

rendezvényeken630 és az Agrártörténeti Szemlében631 adtam összegezést, 

továbbá Békés megyében barátaimmal sokat tettünk Bereczki kultuszának 

a fennmaradásáért Romhányban, Kunágotán és Mezőkovácsházán.632 

Viszont a levelezések gondozója, Tolnay dr.  is sokat tett a nagyjelentőségű 

munkájának megismertetéséért.633 

A 7. kötet Függeléke túlnyomóan Sziklay Edéhez írott leveleket 

tartalmazza. A 21. század embere legelőször a következőket emelheti ki a 

levelekből:  

                                            
629 33. levélből (1891. május 1.) – [A hivatkozások a jelen kötet „Szent István Egyetem Entz 

Ferenc Könyvtár- és Levéltárban őrzött, Bereczki Mátéval kapcsolatos levelek Sziklay 

Edéhez, Jánokra (1-39.)” önálló számozási egységében megadva.] 
630 Bereczki Máté szilvafajtái. Növénynemesítési Tudományos Napok’95 1996. (3): 59. p. - 

Egy pomológiai kert fajtáinak történetéből (Bereczki Máté szilvái Mezőkovácsházán). III. 

Kárpát-medencei Biol. Szimp. 2003. p. 37–41. p. - Bereczki almafajtái és mezőtúri kapcsolata. 

IV. Alföldi Tud. Tájgazd. Napok 2004. Mezőtúr. 19. p. - Bereczki Máté, a pomológus-

ökológus körtefajta-gyűjteménye. MBT XXV. Vándorgyűlés Előad. és Poszt. összefoglalói. 

2004. Bp. 109–112. p. - Bereczki Máté almafajtái a Gyümölcsészeti vázlatok-ban (1877–1887). 

LOV Napok/Kertészet 2009. 220–221. p. 
631 140 éves génbank. (A kunágotai Bereczki Máté fajtagyűjteményei). In: Agrártörténeti 

Szemle 2008. 44. évf. 1–4. szám, 229-276. p. 
632 Bereczki Máté, a magyar génbankok atyja. IV. K-m. BSz 2005. 21–28. - Bereczki-Stark 

emlékülés. Békés megyei Hírlap, 2010. 65. évf. 18 szám, 14. p. - Bereczki Máté, a magyar 

pomológia apostola. In: Emlékkötet. (Szerk. Sicz Gy.) Békéscsabai Kult. Közp. Békéscsaba. 

17–36. p. 
633 Bereczki Máté levelezése. KertSzőlő 2013. 62. évf. 8. szám 19. p. - Bereczki Máté 

levelezése. Kertgazdaság 2013. 45. évf. 1. szám, 59. p. (könyvismertetés). - Tájékoztató 

internetes kiadványról. (Tolnay G.: Bereczki levelezése). Honismeret 2013. 41. évf. 2. szám, 77. 

p. továbbá vö. a Levelek eddig megjelent 6 kötetével, a mostani a záró kiadvány e 

sorozatban. 
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1. A levélíró kitűnő tollú, a kertészettudományban tájékozott, a 

hazai és főleg a külföldi szakemberekkel intenzív kapcsolatot tartott fenn. 

2. Ha meg is élt konfliktusos helyzeteket, Bereczki mindig elegánsan 

tudta kezelni azokat. 

3. 1848/49 eszméi benne még a 19. század legvégére sem 

halványodtak el. 

4. Szakmai kihívásokról, nehézségekről (fajtaügyekben, adósairól és 

könyvkiadási gondjairól nyíltan beszélt), de semmiféle módon nem utalt 

Teleki Blankához fűződő kapcsolatára – egyik kötet levelében sem! 

5. Nem rejti ugyan véka alá a véleményét a politikáról, de csak az ő 

remek megfogalmazása segít megerősíteni, hogy Sziklay Ede politikai 

szerepvállalásáról és Villási Pál főszerkesztői hivataláról milyen véleménye 

lehetett. 

6. Bár a nemzetünk korábbi és akkori politikusainak olyan 

egységesítő véleménye lett volna, mint neki – a Felvidéktől Erdélyig egy 

Kárpát-medencei Magyarországban – figyelte a problémákat és bőséggel 

árasztotta ismereteit embertársainak a kertészeti boldogulás helyes 

módszereiről. 

7. Annak dacára, hogy a korabeli periodikák száma, terjedelme még 

soványnak számított, zseniális szellemi kapacitása a nagyszámú és 

lényegre törő levelével a Királyi Magyar Természettudományi Társulat 

után, a Magyar Tudományos Akadémia méltó levelező tagja lehetett volna.  

8. Bereczki olyan színes egyéniség volt és annyira megragadja az 

olvasót, hogy csak e levél-munkásságnak kiemelt mozaikjaira tudunk 

reagálni. 

9. Végül, mennyire fájó az a méltatlanság, ami Mezőkovácsháza 

határából Kunágota határába kényszerítette (Kishantos esetének történelmi 

előképe?), és akkor talán még maradt volna szellemi és fizikai tartaléka, 

hogy a másik másfél ezer fajta leírását is elkészíthesse, mondjuk a 

Gyümölcsészeti vázlatok V–VIII. kötetében… 

*** 

A Sziklay Edének634 címzett levelek száma 39, a vegyes témájúak 

száma 16, azok inkább politikai, közéleti természetűek; az előbbiek 

                                            
634 Sziklay Ede, ifj.  (Rozsnyó, Gömör vm. ma Rožňava, Szlovákia, 1850. április 5. – Jánok, 

Abaúj-Torna vm., ma Janík, Szlovákia, 1929. október 17.). Az evangélikus család 1847-ben 

királyi engedéllyel változtatta nevét Schmidtről Sziklayra. A rozsnyói evangélikus 

gimnázium növendéke volt. Pesten és Bonnban folytatott jogi tanulmányokat. Ezután a 

szomszédos Gömör vármegye szolgabírája lett. Rozsnyón vette feleségül Brezovay Klárát. 

1878-tól jánoki birtokán gazdálkodott. 12 éven át volt a szepsi takarékpénztár elnöke. 1886-
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mindegyikének a témája oltóvessző küldése, kérése ill. fajtaazonosítási 

kérelmek. Bereczki elsősorban sokat foglalkozott a Nemes Sóvári 

sokféleségének problémájával – ezért számtalan esetben kért jánoki 

oltóvesszőket, „…vidékükön Sóvári név alatt terjedve? Melyik faluban vagy 

városban van az önök környékén legtöbb termő fája annak a fajnak. Ennyit pedig 

kevés utánjárással is ki lehet kutatni. Én már 10 év óta folyvást kutatom a Sóvári 

alma eredetét. Vagy 500 levelet írtam…”635 Szívfájdalmára viszont, sosem 

tudta megismerni az Algiri körtét, hiába kért több személytől szaporító-

anyagot, sosem kapott belőle.636 Jánokról is valamit, egy kis település ma a 

magyar-szlovák határ túloldalán, az egykori Abaúj-Torna vármegye 

települése. Szinte mindig csak magyarok lakták, de a legutóbbi 

népszámlálási adatok már az arányok megváltozását jelzik. 1285-ben 

szerepel neve először oklevelekben, ma római katolikus és református 

temploma van, az evangélikusok szinte teljesen eltűntek.637  

A kötetben szereplő szakmai kérdések mellett Bereczki hangsúlyt 

helyez erkölcsi és politikai hitvallásának kifejtésére. „Néhány év óta nem élek 

többé magamnak, hanem kizárólag a hazának, a hazai gyümölcsészetnek.”638 

Másutt meg a barátság, igaz beszéd és tisztesség foglalkoztatja, miközben 

Villási Pállal való ellentmondásos kapcsolatát jellemzi: „hogy köztem és 

Villási közt a baráti összeköttetést az elsőségérti versenygés szakitotta volna meg 

(nem!). Én nem születtem vezérnek, hanem csak egyszerü közkatonának… Ha 

távol maradtunk volna egymástól, talán sohasem tudtam volna meg, hogy V. nem 

volt méltó, nem volt érdemes az én barátságomra. Neki egy veleszületett bűne a 

hazugság: de ő azt nem tartja ám bünnek vagy becstelenségnek. Én a hazugságot 

becstelenségnek tartom. Hazug ember nekem egy óráig sem lehet barátom.”639 

Petrovay, aki országos hírű cseresznye fajtagyűjteményt és 

gyümölcsészetet alapított Nagykörűben, emberi gyöngeségét sem hagyja 

                                                                                                               
ban kapcsolódott be a politikai életbe, amikor az ellenzéki Függetlenségi Párt szepsi 

választókörzetében választották meg. 1902-ben is indult a választásokon, de akkor 

sikertelenül. 1905-ben választották meg a kormánypárti Szabadelvű Párt színeiben. 1910 

márciusában, mint a Nemzeti Munkapárt támogatója Abaúj-Torna vármegye és Kassa város 

főispánjává nevezték ki. Politikai elkötelezettsége miatt az ellenzéki pártok támadták 

úgyannyira, hogy visszahívás fenyegette. Ennek ő elébe ment és 1917-ben, 

kormányváltáskor önként lemondott. 1916 májusában a király a Lipót-rend lovagkeresztjét 

adományozta neki. Távozásakor Kassa díszpolgárává választották. Hat gyermeke született: 

Ilonka, Klára, Szeréna, Zsuzsanna, Lenke és a nyolcévesen elhunyt Ede. Első és utolsó 

gyermekük egymás mellett nyugszik Jánokon. Irodalom: BALASSA Z. 2013. [Megtekintve: 

2018 márciusa] http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon  
635 10. levél 
636 3. és 10. levél 
637 Wikipedia és turisztikai adatok (2005) 
638 3. levél 
639 15. levél 

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon
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szó nélkül: „Petrovay hátat forditott a józan életnek; több év óta az iszákosság 

rabja, morális halott lett: Benne többé senkisem bizhatik. Sajnos! pedig 

tudományosan képzett, derék, munkás ember volt az előtt. Kár érte!640 Legalább 

ennyire zavarja az olyan ember, aki nem tartja meg az ígéretét, és főként, ha 

anyagi természetű adósságát „elfelejti rendezni.”(vö. 34. levél).641 

Leplezetlenül vallott politikai nézeteiről a levélíró, így a Deák 

Ferencz alma642 aligha érdekelte volna, az elnyomó rendszer miatt pedig 

folyton bosszankodik. „…mióta a füzetek megindultak, folyvást cenzurán 

mennek át. »A nemzet gyásznapjaiban« jelent az meg, nem csuda, ha akkor sokan 

nem olvasták; az a Bach-huszárából lett pimasz, a ki czikkem cenzura alá vette, a 

»gyásznapjaiban« helyett »gyógynapjaiban« szót írt helyébe.643 Mintha egy ma 

is aktuális politikai dalt használna ő maga is – a szó veszélyes fegyver: 

„Nagyon megütköztem azon tudósításán, hogy az önnek írt ajánlott levelem 

fölbontva érkezett kezeihez. Mit jelent ez? Kire gyanakszik kedves öcsém? 

…leveleim közül a postán igen sok levelem elveszett.”644 Mert tisztalelkű, nyílt 

ember volt: „Én nem szeretem a kincset zárva tartani. Ki vele! minél előbb. 

Csunya vétek előttem az önzés.”645 „Többet fogok én használni hazai 

gyümölcsészetünknek avval, hogy gyümölcseimet körülményes leírásban 

megismertetem, mintha a mindennapi élet apró teendőiről fecsegek egyetmást a 

szaklapokban… Rendben akarom hagyni a hagyatékot, melyet nemzetemnek 

szántam.646 Látja, még sok a tennivaló Erdély pomológiai világában is, kevés 

a jól képzett szakember.647  

Bereczki magas fokú szellemiségét és frissességét is igazolja, hogy 

levélbeli partnerének segíti a külföldi barátjának a könyvbeszerzését,648 

másutt az oltóvesszők küldésének helyes módszereit taglalja,649 kitér az 

árasztásos öntözés indokolt körülmények közötti alkalmazására.650 Állást 

foglal speciális oltási módszerről is: „Egyébb iránt szilvát és körtét szobában 

ojtani haladatlan dolog. Legsikeresebb ezeknél az alvó szemre ojtás fás vagy vesszős 

módja szerint. A jól begyökeresedett alanyokra a szilvafáknál még tavasszal is teljes 

sikerrel lehet ojtani oldalojtás vagy később, ha kérgök fölválik vesszős szemzéssel is. 

                                            
640 38. levél 
641 34. levél 
642 4. levél 
643 9. levél 
644 9. levél 
645 11. levél 
646 15. levél 
647 10. levél 
648 vö. 5., 7–8–9. levelekkel 
649 23. levél 
650 5. levél 
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Kisértse meg!”651 A neki küldött oltóvesszőket mindig megköszöni,652 ha 

szaporítóanyag minőségével gondja akad vagy nyilvánvaló az esetleges 

fajtakeveredés, szóba hozza.653 

Az egzisztenciális gondok egy életre társa voltak: megmaradhat-e a 

bérleményen a fajtagyűjteménye,654 és természetesen a pénzhiány – a 

könyveinek értékesítési nehézségei és az oltócsapok alacsony forgalmi 

értéke miatt (ti. állt elő).655 Könyvtárát sem új könyvekkel, hanem 

antikváriumi példányok beszerzésével gyarapította – mint egy mai, igazán 

vékonypénzű értelmiségi.656 „Szegényre még a szegény sem igen szokott 

hallgatni. – Szegény embert még az ág is húzza.”657 s továbbá: „Az én érdemeimre 

való hivatkozást, – meg kell vallanom, – a szégyen pírját kergeti az arcomba. – Mit 

tettem én, a mi nem volt hazafiúi kötelességem?”658 A munkáinak kiadásával is 

küszködő Bereczki levélben kereste meg Trefort Ágoston földművelés-, 

ipar és kereskedelemügyi minisztert, aki a Gyümölcsészeti vázlatokból 100 

példányt rendelt, 300 frt értékben, vagyis sikerrel járt.659  

„Hazai gyümölcsészetünk haladását illetőleg azon örvendetes hírt 

közölhetem kedves öcsémmel, hogy az idén négyszer annyi megrendelőt kellett 

ojtóvesszővel kielégítenem, mint a megelőző években.660 Sok uj gyümölcsös és 

gyümölcsfa-iskola alapitásáról értesültem a haza különböző vidékeiről. Sokan 

rendelték meg a katalógomban felsorolt, valódiakul fölismert gyümölcseim 

legnagyobb részét. Tarczy Dezső ügyvéd Pápára; Mócsy Antal képezdei tanár 

Kalocsára és Janky Antal kereskedő Nagyváradra valódi gyümölcseim teljes 

gyüjteményét rendelték meg tőlem.”661 - „Szeressük hát és igyekezzünk minél 

szélesebb körben elterjeszteni a mi kegyes istennőnk cultus-át; igyekezzünk 

mindenfelé megkedveltetni a gyümölcsészetet!”662 Nagyon érdekes, hogy 

miközben Bereczki elismeri Entz Ferenc szakmai hozzáértését, a »kevés 

fajta a jó« nézetét nem fogadja el, vagyis mai szóhasználattal, Bereczki volt 

a biodiverzitás-párti: „…csaknem minden iró folyvást csak azt a húrt pengeti, 

hogy ’mire való az a sok gyümölcsfaj?’ mert ott a gyümölcsészetet, mint 

                                            
651 17. levél és vö. 3. levéllel 
652 10. levél 
653 pl. 10. levélben 
654 28. levél 
655 29. levél 
656 30. levél 
657 31. levél 
658 32. levél 
659 33. kevél 
660 34. levél 
661 35. levél 
662 36. levél 
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haszontalan portékát lenézik megvetik; mert ott azért, mint hazafias tudományért 

senki sem lelkesedik és lelkesíteni nem is tud senkit: hanem, mert szajkók, 

eltanulnak három-négy gyümölcs nevet s azokat akarják fűre-fára rádisputálni…663 

Pedig „Ha tudnák, hogy nekem nincsen semmi segítségem, ha tudnák, 

hogy mennyi az én bajom? bizonyos vagyok benne, hogy senkisem sürgetné tőlem a 

vesszőket s békét hagyna nekem… A megelőző évek nagy szárazsága folytán közel 

40 db önálló fám (olyan fajok mind, a melyek az itteni mostoha viszonyokkal 

megbírkozni képesek nem voltak) megint elpusztult; vagy 30 dbot pedig a tavali 

vihar taszított ki tövestől.664 Sajnos, a komisz politikai színezetű döntés, 

aminek erdeményeként a nagy gyűjteményét az idős és beteges Bereczki 

Máténak át kellett telepíteni új területre, ami fizikai erejét a végsőkig 

igénybe vette. Váratlan lebetegedéséből már nem tudott felépülni, 

tudőgyulladást kapott, amibe belehalt.665  

Mennyire magyar sors az övé is… Szinte a magányban élő remetét, 

a tudós pomológust páran kísérték utolsó útjára Kunágotán (1895. 

december 9.). Legalább ma sírja méltó hozzá, aki mindenét népének, 

tudását pedig írásaiban mindannyiunknak hagyta örökül. Megérdemli ma 

a kertészek társadalma, hogy apostolaként tisztelje? Amikor a génbanki 

fajtagyűjtemények fenntartása is „nyögve nyelősen” történik? Jó lenne 

hinni, hogy Pomona istennő csókját tényleg nem lehet feledni, még akkor 

se, ha a politika nem igazán érti ennek fontosságát. 

 

2017. június 30. 

 
Dr. Surányi Dezső  

 

 

                                            
663 37. levél 
664 14. levél 
665 vö. Surányi D.  2008. In: Agrártörténeti Szemle, 49. évf. 1–4. szám 229–276. p. 
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Sziklay Edéhez,666 Jánokra667 1. 

 

Mező-Kovácsháza, Oct. 4. 1881. 

 

Kedves Ügytársam!668 

 

Ép állapotban meg kaptam gyümölcseit s egyúttal becses sorait is. 

Nagyon eltalálta, hogy sok a dolgom: különösen az idén gyűlt meg a 

bajom. Daczára a rémületes viharoknak, mely kertem csuffá tette, mégis 

annyi faj mutatta be nálam első gyümölcseit, hogy kellő tanulmányozása 

végett szeretném, ha két nappal is egybe ragadna. Itt csak akkor van 

gyümölcstermés, ha a megelőző év nedves és a tavasz gyümölcs 

virágzáskor és után, nyirkos és sokáig hüvös. Ez pedig szerencse, ha 

minden 20. évben egyszer előadja magát. Az idén ilyen volt a tavasz s a 

mult nyáron több ízben volt esőnk is, a télen szintén gyakran esett vagy eső 

vagy hó. – Össze is írtam már annyi gyümölcsöt, (persze, csak ugy 

kutyafuttában, plajbásszal, tintával, a mint jött), hogy, ha betegség nem 

gátol, jövő ilyenkorra már tán nyomtatásban is megjelenhet a Vázlatok 2-

dik kötete, mely közel 300 gyümölcsöt fog ismertetni az értékesebbekből. –  

Kérem legyen szíves elolvasni czikkemet a „Gyüm. füzetek” f. évi 9-

dik számából s aztán, jövőre ha élünk ahhoz tartva magát, legyen szives 

ujból küldeni gyümölcsöket. Ez úttal, a küldöttekből egyedül a Marianna 

                                            
666 Sziklay Ede, ifj.  (Rozsnyó,  Gömör vm. ma Rožňava, Szlovákia, 1850. április 5. – Jánok, 

Abaúj-Torna vm. ma Janík, Szlovákia, 1929. október 17.). A rozsnyói evangélikus 

gimnázium növendéke volt. Pesten és Bonnban folytatott jogi tanulmányokat. Ezután a 

szomszédos Gömör vármegye szolgabírája lett. Rozsnyón vette feleségül Brezovay Klárát. 

1878-tól jánoki birtokán gazdálkodott. 12 éven át volt a szepsi (Abauj-Torna vm., cserháti 

járás. Ma Szlovákia, Moldava nad Bodvou) takarékpénztár elnöke. 1886-ban kapcsolódott be 

a politikai életbe, amikor az ellenzéki Függetlenségi Párt szepsi választókörzetében 

választották meg. 1902-ben is indult a választásokon, de akkor sikertelenül. 1905-ben 

választották meg a kormánypárti Szabadelvű Párt színeiben. 1910 márciusában, mint a 

Nemzeti Munkapárt támogatója Abaúj-Torna vármegye és Kassa város főispánjává 

nevezték ki. Politikai elkötelezettsége miatt az ellenzéki pártok támadták úgyannyira, hogy 

visszahívás fenyegette. Ennek ő elébe ment és 1917-ben, kormányváltáskor önként 

lemondott. 1916 májusában a király a Lipót-rend lovagkeresztjét adományozta neki. 

Távozásakor Kassa díszpolgárává választották. Hat gyermeke született: Ilonka, Klára, 

Szeréna, Zsuzsanna, Lenke és a nyolcévesen elhunyt Ede. Első és utolsó gyermekük egymás 

mellett nyugszik Jánokon. – Irodalom: BALASSA Z.  2013. [Megtekintve: 2018 márciusa] 

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon  
667 Jánok, Abaúj-Torna vm. tornai járás. Ma: Janík, Szlovákia 
668 BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál. Bp., 1995. Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum. 92-93. p. közli a levél egy részletét a következő megjegyzéssel: „A most következő 

42., 43., 45., 46. levél a gyümölcsészet iránt komolyan érdeklődő újabb hazánkfiának, Sziklai Edének 

íródott. E levelekből is kitűnik Bereczki tanításra, nevelésre, lelkesítésre való készsége, szerénysége, 

felelősségérzete, a munkában lelt öröme. Számára a munka az alkotás forrása.” (92. p.) – Meg kell 

jegyezni, hogy Szabó Pál lelőhelyre való hivatkozása: (KEK. 67/2. ltsz.) 

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon
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herczegnő körtét ismertem föl első látásra határozott biztonsággal. Ennek 

ön a 16-dik számot adta.  

A 32-dik sz. alatti körtére pedig nagy a gyanúm, hogy nem más, 

mint a Grumkowi vajoncz. Csakhogy ez nálam jóval nagyobbra nő és a 

szára ritkán oly hosszú, mint az ön körtéinek. Később, ha megért, és 

megízlelhetem, majd megírom, hogy az-e valóban, a minek gyanítom. 

A 8-dik és 32. sz. színre és némileg alakra is hasonlít a Liegel téli 

vajonczához. Ha megízleltem; biztosabbat mondhatok róluk.  

A 6-dik számu körte nagyon valószínű hogy nem más, mint Császár 

körte. 

A 29. számú hasonlít a Coloma őszi vajonczához. Az-e? most meg 

nem merném ráfogni.  

A 25. számu alma, föltéve, hogy az csak fejletlen példány, melyet 

hozzám küldött, – alkalmasint Canadai renet? Majd meglássuk később.  

A második számú alma, nem is konyít ahhoz, hogy Őszi kormos 

renet legyen. Ha finom gyümölcs, akkor remélem, hogy könyveimben 

föltalálom az igazi nevét. 

Több hitványfejlődésű, a gyümölcs rendes nagyságát és alakját nem 

is mutatható volt a küldöttek közt, melyekre nem lehet reflectálnom ez 

uttal. Ha máskor ilyen hitvány gyümölcsöt teremne valamelyik fája, azért 

még ne vágja ön ki, hanem, ha egészséges a fa, ojtsa át jobb fajjal korona 

ágait. Az át ojtott fa (termő fát értek) két év mulva már teremni fog olyat, a 

milyennel be ojtotta ön. Jók az ilyen fák fajfának is. Sok fajt lehet rájuk 

ojtani s nehány év alatt sok faj megismerésére teszik képessé az embert.  

Isten áldása legyen az ön munkáján s a gyümölcsészet kegyes 

istennője – Pomona – sok gyönyörrel jutalmazza fáradságát! Szívéből 

kívánja 

honfitársa 

Bereczki Máté 

 

U.i. Kérem egy levelező lapon megírni, hogy fajonkint hány 

vesszőre lesz szüksége azon fajokról a melyeket megrendelni szíveskedett.  

B. M. 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz) 

 

* * * 
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Sziklay Edéhez, Jánokra 2. 

 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 12. 1881. 

 

Kedves Honfitársam! 

 

Mondhatom. hogy rendkivül megörvendeztetettt f. hó 6-ról hozzám 

írt levelével. Napnál világosabban meggyőzött arról hogy élénken érdeklődik az 

isteni gyümölcsészet iránt. – Hisz ön igen könnyen kész pomológgá válhatnék! csak 

akarnia kellene. Nem kellene önnek egyébb, mint beszereznie a jelesebb német és 

francia, gyümölcsleírásokat tartalmazó könyveket, beszereznie a leírt kitűnőbb 

fajokat és fajfákra elhelyeznie azokat. Öt-hat év alatt annyira haladhatna a 

gyümölcsismében, hogy bízvást beállhatna a nemzet tanítójának. Mert hát ebben 

maradt hátra nemzetünk leginkább, a művelt külföld mellett. Istenem, milyen szép 

volna az, ha valaki, például ön is fölvenné a tollat, mely az én kezemből maholnap 

kihull! Milyen nyugodt lélekkel mennék én akkor pihenni! míg most folyvást az a 

gondolat aggaszt, hogy nem akad széles e hazában senki, a ki nyomdokom követné. 

Képzettsége van amint látom; kora is megengedi; mert ön még fiatalember; – ezt 

onnét gyanitom, hogy tud még lelkesedni; nem kell tehát egyébb csak módja is 

legyen hozzá s ön maholnap zászló-vivőjévé válhatik hazánkban a 

gyümölcsészetnek.669 Gondolkozzék!... 

Előbbi levelemet némi reflexióimmal,670 melyeket gyümölcseiről 

írtam, ugy hiszem, hogy megkapta azóta. 

Minthogy a küldött gyümölcsök nyakra főre érnek; tegnap és ma 

folyvást azok tanulmányozásával töltöttem az időt. Rendkívül szeretném, 

ha önnek szolgálatot tehetnék gyümölcsei nevének meghatározásával: de 

sajnos! igyekezetem csak kis részben sikerült. 

Gyümölcseinek nagy része hibás fejlődésű. Normálisan fejlődött 

példány alig egy-kettő volt köztük. A melléjük küldött vessző pedig 

megfonyadva, megfeketedve érkezett meg hozzám.  

Rövidesen elmondom hát tanulmányom eredményét.  

A 2-dik számu almája valószinüleg „Reinette grise d’hiver”671 lesz 

föltéve, hogy almája valóban a nemes renet almák közé tartozik. Kétlem, 

hogy a küldött példányok normálisan fejlődött példányok voltak volna.  

                                            
669 A „dőlt normál” betűvel írt szöveget már közölte a következő kiadvány: BERECZKI Máté 

levelei. Közreadja SZABÓ Pál.  Bp., 1995. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 92–93. p. – A 

továbbiakban: SZABÓ 1995-a. + oldalszám.) 
670 Reflexió (latin): valamihez fűzött megjegyzés, észrevétel. 
671 Reinette grise d’hiver (alma) = REVUE horticole. Paris, 1858. Libraire agricole de la 

maison rustiqe (Rue Jacob, 26.) – 229. p.  
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A 6-dik számu körte határozottan nem más, mint a Vázlatokban 

leírt Császár körte; noha a küldött példányok nem voltak normálisan 

fejlődött példányok. Husuk minősége és ízök vezetett csak rá a nevére.  

A 8-dik sz. alatti körte nagyon valószínű, hogy „Hardenpont 

vajonca” (= Ferdinánd korona örökös) körte lesz. Mind a 3 példány 

nyomorék és hibásan fejlődött példány volt. Ha vannak önnél szabályosan 

fejlődött, ép példányok is; olvasson rájok a Vázlatokból és hasonlítsa össze 

a vegetatiot672 leirásommal. Nagyon bizom hozzá, hogy eltaláltam az igazi 

nevét.  

A 9-dik számu körtéje fáját ojtsa át jobb fajjal. Nem érdemes az a faj, 

hogy helyet foglaljon kertében. Nevét nem is kutattam.  

A 11-dik számu körtéje beteg fán termett alkalmasint. A küldött 

példányokhoz hasonlót nem találtam könyveimben. 

A 12-dik számu sem érdemes arra, hogy valamire való kertben 

helyet foglalhasson. Ha fája egészséges; alakítsa át fajfává. Két három év 

múlva 20. féle körtét is arathat már róla és pedig olyant, a milyent kíván.  

A 14-dik számú körte szotyosodásra hajlandó csak egyet találtam a 

három közül, melyet meg lehetett ízlelnem. – Elég jó, de nem kellőleg 

zamatos. Ha fája termékeny és ép; megérdemli, hogy tovább 

tanulmányozzuk; különben nem. Ez uttal nem találtam hozzá hasonlíthatót 

sem alakjára sem színezetére mézve s igy nem tudhatom , mi a neve? 

A 16-dik szám, mikép már irtam volt, határozottan = Marianna 

főherczegnő.  

A 18. sz. alatti körtéjéhez sem kívül sem belül, a burkolat alatt, nem 

mellékelt ön számot, mikor bepakolta. Már is túl volt érve, mikor 

megérkezett s igy nem volt tanulmányozható. 

A 25-dik szám alatt küldött alma valóban egyezik a Pázmán 

almának nálam, kéziratban már meglevő leírásával. Ha megízleltem, majd 

össze hasonlítom belső jellem vonásait is a leírással s tudatni fogom az 

eredményt. Most még éretlen.  

A 28. sz. alatti almát nem ismerem s a leírásokban nem akadtam 

hozzá hasonlítható fajra.  

A 19. sz. alatti körte alkalmasint „Coloma őszi vajoncza” lesz. Ha 

vannak normálisan fejlődött példányai; olvasson rájok és a vegetatiora is a 

leírásomból. Ugy hiszem, eltaláltam a nevét.  

A 32. sz. alatti körte még éretlen. Kissé hasonlít a Grumkowi 

vajonczhoz. Olvasson gyümölcseire és fájára a Vázlatokból.  

                                            
672 Vegetáció (latin): 1. növényzet, növénytakaró, különösen valamely (kisebb) területé; 2. 

(biológia) tenyészet; 3. növényi életműködés. 
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A 34. sz. alatti körte ízetlen, köves, haszontalan. Csinálja fáját 

próbafának.  

A 36. sz. alatti körte aligha normálisan fejlődött. Elég jó ízű: de nem 

volt tanulmányozható. Ha nagyon termékeny és egészséges a fája; 

megérdemli, hogy tovább tanulmányozhassuk: különben nem.  

A 39-dik szám még éretlen. Nem ismerem. 

A 41. szám alatti körte nevére sem találtam, pedig ez jobb, mint a 29. 

sz. alatti körtéje; ennél finomabb ízű: megérdemli, hogy jövőre tovább 

tanulmányozzuk.  

Sok jót kíván  

őszinte barátja: 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 3.  

„Mező-Kovácsháza, Oct. 17. 1881. 

 

Kedves öcsém! 

 

Hát – hiszen –, a mint látom, mi testvérek vagyunk a 

gyümölcsészetben!! F. hó 11-ről kelt leveléből csakugyan meggyőződtem 

gyanításom helyes voltáról, hogy t.i. ön még fiatal ember. Szerencsés ön! 

hogy fiatal korában támadt szivében a gyümölcsészet iránti szenvedély! Ön igen 

sokra viheti dolgát a gyümölcsészet terén, csak akarni kell. A szenvedély, legyen az 

jó vagy rosz [!] szenvedély évről-évre mindig fokozódik az emberben, s alig 

küzdhető le. Szánni valók, a kiknek szivét rosz [!] szenvedély marczangolja; 

irigyésre méltó azok szerencséje, a kiket a kegyes ég olyan áldott szenvedélylyel 

gazdagított, mint a gyümölcsészet szenvedélye. Óh! A gyümölcsészet kegyes 

istennője annyi élvezetben, ártatlan örömben részesiti azokat, a kik hozzá 

szenvedélylyel ragaszkodnak, a mennyit sehol, senki és semmi nem nyujthatna az 

ég alatt. Szerencsés ön tehát valóban, mert reménye lehet, hogy az isteni 

örömöket egy hosszú életen át élvezheti. Gondolkozzék tehát a fölött, a 

mire megelőző levelemben föl kértem önt! –  

Azt az algiri körtét kiváncsi vagyok látni és birni: de, hát az nem 

elég az üdvösségre, hogy csak annyit tudjunk róla, hogy Algirból került 

hozzánk: hanem azt volna jó tudni, hogy valóban algiri körte-e az? Vagy 

pedig valamely, ottan letelepült kertész ember Európából kapta volt azt 

meg! És csak ugy közvetve jutott ismét ide, hozzánk, Európába vissza? –  
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A Grumkowinak gyanított: 32. száma számú körtéjét megízleltem. 

Valóban Grumkowi vajoncznak találtam: minél fogva fájára bízvást 

fölírhatja a Grumkowi vajoncz nevet. – 

Szilvák, cseresznyefélék legsikeresebben ojthatók alvó szemre 

Augusztus hóban, fás vagy vesszős szemzőkkel végezve az ojtást.  

Tavasszal oldal ojtás szerint ojthatjuk el őket sikeresen vagy 

párosítás és lapozás szerint is; hanem ez esetben, ojtás alkalmával, az alany 

véglapjának felső szélén egy kihajtható szemet meg kell hagynunk, mely a 

nedveket fölhúzza; különben könnyen elszárad az a csonk a hová ojtottunk, 

de csak olyan vesszőkkel, a melyeken a szemek nem szenvedtek, hanem 

épek és frisekn[!] egész addig a míg ojtásra került a sor. Lehet, hogy azért 

nem fakadtak meg az ön ojtásai, mert a vesszők (szállítás közben) kissé 

megfonnyadtak. A szilva vesszőnek, hogy vele sikeres legyen az ojtás, egy 

cseppet sem szabad megfonnyadni.  

Kedves öcsém! Nekem nincs egy talpalatnyi földem sem; nekem nincs 

tőkepénzem sem, nekem nincs semmi jövedelmező állásom; engem csupa 

jóakaratból tart házánál principálisom, kinek gyermekeit 10 évig tanítottam. 

Ruházatom és aprólékos kiadásaim abból a csekély jövedelemből szerzem be 

magamnak, melyet tollammal kereshetek és ojtóvesszőimért bevehetek. És ez nekem 

mégis untig elég! de, volna bár tíz annyi jövedelmem, mint a mennyi most van, 

bizonyos, hogy én abból ugyan semmit sem volnék képes meggazdálkodni, félre 

tenni. Gyümölcsészeti szenvedélyem elnyelné azt mind, az utolsó krajczárig! 

Levelezésem nagyon kiterjedt: de én levelezéseim költségeit mindig örömmel 

viseltem és viselem. Ezen költség megtéritéséről tehát szó se legyen köztünk! 

Néhány év óta nem élek többé magamnak, hanem kizárólag a hazának, a 

hazai gyümölcsészetnek. Egy-két évet remélek még a jó istentől. Ezt a kevés időt 

arra igyekszem fölhasználni, hogy minél többet összegyűjtsek a gyümölcsészet 

lobogója alá, hogy minél többekbe átültessem saját lelkesedésem, akik aztán 

fölvegyék helyettem a kezemből kihullott tollat és azt a zászlót, melyet ekkoráig 

fönn lobogtathattam. Eszem ágában sincs többé, hogy takarékoskodjam, 

gazdálkodjam. Egyedül a folytonos munkában találok még örömet, szórakozást; 

tehát nem is kívánok már egyebet istentől, mint azt, hogy nekem végleheletemig 

adjon erőt a munkához, melyet édes hazám javára végezni akarok.  

Hadd dolgozzanak és gazdálkodjanak a fiatal emberek! Nekik szükséges a 

gazdálkodás; nekem már nincs arra szükségem; sőt magam is arra törekszem, hogy 

munkámmal nekik megkönnyítsem az életet, s rámutathassak egy helyre, ahol 

ártatlan örömökre találhatnak az életben.673 – 

A tőlem kapott gyümölcsfajok közt kedves öcsém a „Deák Ferencz” 

és „Budai” nevü almákat is fölemlíti. Itt tévedésnek kell lappangni! Én 

                                            
673 SZABÓ 1995-a. – 93–84. p. 
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ilyen nevű almákat senkinek sem küldöttem és nem is küldhettem. Kérem, 

nézzen utána jegyzetei közt.  

A kívánt fajokról annak idejében elfogom[!] küldeni a vesszőt. 

Arra kérem kedves öcsémet, hogy akár tőlem, akár más hiteles 

helyről kérjen ojtóvesszőket, első dolga legyen a kívánt fajokat betűrendbe 

szedni és betűrendben fölemlegetni, mert az által megkönnyíti az illető 

pomológok munkáját s a pomológok erről a figyelemről itélik meg az 

embert, hogy pomológ-e? vagy csak laikus?  

A kívánt könyvet e hét vége felé lehet csak elküldenem: tehát kérek 

egy kis béketűrést.  

Sok jót kiván  

szerető bátyja:  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp. 1995. – 93–94. p. (KEK 

67/3. ltsz.) 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 4. 

„Mező-Kovácsháza, Oct. 19. 1881.  

 

Kedves öcsém! 

 

Ma már azon helyzetben vagyok, hogy a kívánt könyvet postára 

küldhetem. Levélben csak az I. kötet megküldését kivánta kedves öcsém; 

de, most nevét nem látom bejegyezve könyvemben azok neve közt, a kik a 

II. kötetből eddig megjelent I-ső füzetet megrendelték; bátorkodtam e 

füzetet is megküldeni. Ha netán már bírná s igy önnek arra szüksége nem 

volna; kérem, legyen szíves ajánlott kereszt kötésben nekem vissza küldeni. 

A II-dik kötet anyaga már meg van impurumban nálam. Most már csak 

tisztáznom és össze kell állítanom. Ha egészségem tartani fog; jövő 

ilyenkorra már sajtó alá adhatom a még hátra levő két füzetet is. Karácsony 

vagy uj év tájban már tán nyilvánosság alá is bocsáthatom. 

Az én istenem áldja önt minden jóval!  

Szívéből kívánja 

bátyja 

Bereczki Máté” 

  

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

* * * 
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Sziklay Edéhez, Jánokra 5. 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 4. 1881. 

 

Kedves öcsém! 

 

Én nem ugy értem a „testvér”-séget, mint a zárdai barátok, a kik egymást 

„Frater in Christo”-nak nevezik, a kik tehát mindnyájan letették már a vizsgát 

a theológiából. Én ugy értem a testvériséget, miként az, egy apának és anyának 

gyermekei közt fönn szokott állani; a hol tehát vannak meglett korúak, ifjak, sőt 

csecsemők is, a kiknek egymást édes testvérekül kell tekinteniök. Minket, kedves 

öcsém, a gyümölcsészet szent szeretete füz egy családba. Sem kor és tapasztalat, 

sem a rang vagy képesség nem áll itt utjában annak, hogy egymást testvérekül ne 

tekinthetnők. A kik közülünk koruknál fogva tapasztaltabbak, jártasabbak; 

igyekezzenek testvéri szeretettel vezetni, oktatni a fiatalabbakat; akik koruknál 

fogva rangra, vagyonra tettek szert; igyekezzenek a család ügyeit, – a 

gyümölcsészet ügyét, – befolyásukkal, vagyonukkal támogatni, s előmozdítani; a 

kik még fiatalok, járatlanok; testvéri bizalommal forduljanak idősebb testvérükhöz 

és szeressék egymást kölcsönösen. Igy értem én kedves öcsém a testvériséget 

közöttünk, a kik a gyümölcsészet kegyes istennőjének, Pomonának lobogói alá 

összegyülekeztünk! Nem élünk örökké. Járatlanokból lesznek a jártasak. Ingredient 

novi; veteres migrate coloni674 vagyis uj nemzedék váltja föl a régit.  

Sok foka van az élet lajtorjájának. Mindnyájan el sem férnénk ugyanegy 

fokon. Egymást kell ott fölváltanunk. Gondolja meg a ki az első fokra lépett, hogy 

csak idő kérdése, hogy ő is eljusson az utolsó fokra honnét vissza még senkisem 

fordulhatott. Nincs mit elbíznia magát sem annak, a ki a legalacsonyabb fokon van 

még; sem annak, aki a legmagasabb fokra hágott már; mert az élet lajtorjának tulsó 

vége a föld alá nyulik s a ki lelépett az utolsó fokról: nem lát többé napvilágot. A 

tudás lajtorjájának is vannak fokai. Itt már többen is elférhetünk egy fokon: de azért 

mindnyájunknak csak fokról fokra lehet és kell is haladnunk; mert aki nem halad, 

ugy enyészik el még emléke is, ha leszakad az élet fájáról, mint elenyészik a sárga 

levél, melyet az ősz szele lekapott a fáról. Arra kell törekednünk, hogy – ha már 

örökké nem élhetünk, – éljen emlékünk s áldással emlegessék nevünket életben 

maradó testvéreink. És, a ki erre törekszik, – higgye el, kedves öcsém! – már 

itt a földön, szivében hordozza a mennyországot.  

Nagyon örvendek tehát rajta, hogy kedves öcsém is haladni akar a 

gyümölcsészet áldásteli tudományában. Sietek tudatni, hogy kívánatára 

                                            
674 Ingredient novi; veteres migrate coloni. = Új nemzedék váltja föl a régit. – A latin 

közmondás második fele Publius Vergilius Maro (i.e. 70. – i.e. 21.) 9. Eklogájában is szerepel 

a 3–4. sorban: „Haec mea sunt; veteres migrate coloni!” (Lycidas és Moeris vitája során mondja 

Lycidas.) Magyarra Lakatos István fordította: „Mind az enyém; takarodjatok, egykori 

gazdák!” 
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megrendeltem Reutlingenből675 Dr. Lucas Ede barátomtól az „Illustrirtes 

Handbuch der Obstunde” 8 kötetből és egy pótfüzetből álló, legjelesebb, 

német, gyümölcsészeti munkát az ugyanezen munkához Oberdiecktől 

közlött „Adalékok” czímű füzettel együtt; megírtam, hogy azonnal küldje 

el önnek postán akár utánvéttel, akár utánfizetés mellett az én 

felelősségemre. Egy uttal megrendeltem ön számára a „Pomologische 

Monatshefte” czimű folyóiratot is a jelen 1881-dik évre. E folyó irat valódi 

kincses tárháza a gyümölcsészetnek, hová Németország gyümölcsészei 

közel harmincz év óta hordogatják össze tudományuk s tapasztalataik 

eredményét. Jövőre aztán majd beszerezheti kedves öcsém, e folyó irat 

ekkoráig megjelent minden évfolyamát. Sokat fog belőle és könnyű szerrel 

tanulhatni. Egyelőre én nagyon is elégnek tartom a fönebb megrendelt 

munkákat. Ajánlom kedves öcsémnek is, hogy igyekezzék régiebb német 

gyümölcsészek munkáit is beszerezni, hanem kéz alatt vagy antiquariusok 

utján. Igy olcsóbban hozzálehet jutni, mintsem könyvárusok utján. Én az 

Illustrirtes Handbuchot kivéve valamennyi könyvem kéz alatt vagy 

antiquariusok utján szerezgettem be apródonként. Egyszerre nem is lett 

volna módomban összeszereznem.  

Mikép az ide mellékelt Catalog 45-dik és 48-dik lapján látható 

árjegyzékből kitűnik, az általam megrendeltek még annyiba sem kerülnek, 

a mennyit kegyed hozzám írt levele szerint hajlandó rá szánni.  

Azt irja kedves öcsém, hogy az inteligentiára676 nem lehet hatni; mert azok 

nagyobb része schwindlereknek677 tartja mindazokat, a kik a gyümölcsészetről irnak 

vagy irtak. Sajnos! igaza van nem csak önnek, hanem azoknak is, a kik ugy 

gondolkoznak, a mint ön irja. Hát lehet-e? csak egyetlenegy valódi pomologra678 is 

hivatkoznunk hazánkban, a ki ekkoráig ne lett volna schwindler? vagy legalább, a 

kit joggal annak nem lehetne gondolnunk. Tudtommal csak Dr. Entz679 és Kovács 

                                            
675 Reutlingen: település Németországban, járási székhely Baden-Württenberg 

tartományban.  
676 Intelligencia (latin) 1. értelmi felfogóképesség, értelmesség. 2. műveltség, egyéni kultúra. 

3. értelmiségi réteg.  
677 Schwindler (német) = csaló, szélhámos.  
678 Pomológia (latin + görög, mezőgazdaság): gyümölcsismerettel és gyümölcstermesztéssel 

foglalkozó tudományág. – Pomológus: a pomológia szakembere.  
679 Entz Ferenc (Sümeg,  1805. december 6. – Promontor,  1877. május 9.), orvos, szőlész, 

kertész. –– Az MTA (levelező 1858), az osztrák kertészeti társaság levelező (1865) tagja. – 

1825–1831-ben a pesti és a bécsi egyetemen tanult. 1831-ben a bécsi egyetemen orvosi 

oklevelet szerzett. 1831-től Bécsben orvos, majd herceg Batthyány Fülöp alsó-ausztriai 

uradalmainak, utóbb gróf Bouquoy csehországi uradalmi orvosa. Magyarországra 

visszatérve ismét herceg Batthyány szolgálatába állt. 1848-ig Mezőkomáromban (Veszprém 

vm.) élt mint az enyingi uradalom, orvosa. Orvosi gyakorlata mellett behatóan foglalkozott 

a mezőgazdaság, a kertészet és szőlészet gyakorlati és elméleti kérdéseivel, faiskolát, kertet 

és szőlészetet alapított, és az ezekben szerzett tapasztalatait szaklapokban közölte. 1848 

őszén a Mezőkomáromon átvonuló horvát csapatok orvosi berendezéseit és gyógyszertárát 

megsemmisítették. Az 1848–1849-i szabadságharcban mint százados főorvos a pesti Három 
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József680 irtak kissé maradandóbb müvecskét a gyümölcsészetről: de ugy cselekedtek 

ők is, mint azok a papok, a kik a szüzességet prédikálják meg a józanságot, de a mit 

prédikálnak, azt maguk éppen nem követik. Megismertettek néhány gyümölcsfajt: 

de, a kik tőlük be akarták ama fajokat szerezni, meg kapták-e tőlük valódilag, a mit 

kértek? Nem. Minden meggondolás nélkül terjesztették el hazánkban a sok álnevű 

fajt s vették el kedvét százaknak és százaknak a gyümölcsészettől! Többet 

ártottak, mint használtak műveikkel, eljárásaikkal hazai 

gyümölcsészetünknek. Hanem, hiszem a jó istent, hogy vállvetve helyre 

hozzuk elődeink hibáját is a fölébresztjük az inteligentia megingott bizalmát is! Az 

idő mindent megorvosol. Nincs Magyarországnak már egy megyéje sem, ahová 

ojtóvesszőt ne küldöttem volna: de bátran merem azért kimondani, hogy nincs 

egyetlen egy olyan ember sem, aki elmondhatná, hogy tőlem, – habárcsak egy – 

hamis vagy nem valódi fajt kapott volna, nincs oly ember egyiksem, a ki – ha rám 

bízta a választást, – egyetlenegy, selejtes vagy kevésbecsű fajról kapott volna 

ojtóvesszőt. Ha így teszünk aztán többen is; biztosak lehetünk benne, hogy az 

intelligentiának nem lesz oka müködésünket schwindlereinek mondhatni s hitelt ad 

szavunknak előbb utóbb, – ha életünkben nem is, de halálunk után bizonyosan. – 

Hogy élet föladatát biztosabban megoldhassa kedves öcsém, akkor szükséges 

lesz, hogy oda törekedjék, hogy a gyümölcsészet mezején necsak káplárnak, hanem 

hadvezérnek tekintse mindenki. Ekkor sokan fognak hajlani kimondott szavára: 

különben szavai könnyen lehetnek a pusztába kiáltó szavak. Ahhoz, hogy maga felől 

hadvezéri tehetség híre támadjon a közönségben, kevés igyekezet kell még 

napjainkban. Elég 5-6 év, a mely idő alatt a gazdasági szaklapokban és a 

Gyümölcsészeti füzetekben jelt adjon magáról egyről másról irogatva pl. már az is 

egy pompás czikket adna ki, hogy mi féle képen tervezi kedves öcsém, a 

községi faiskolák fölszerelését s a közönséggel, saját vidékin legalább, a 

gyümölcsfa tenyésztés megkedveltetését eszközölni. Önnek, a mint látom 

könnyű tolla van; tud logice681 gondolkozni s gondolatait értelmesen kifejezni. 

                                                                                                               
Nyúl kaszárnyában felállított tábori kórházban szolgált, ezért 1849-ben az osztrák hatóságok 

eltiltották az orvosi pályától. 1850-ben Pesten kertészetet és faiskolát, majd 1853-ban 

kertészképző iskolát alapított. 1860-tól az OMGE által alapított budai vincellér- és 

kertészképző iskola igazgatója. Magyarországon elsőként mutatta ki, hogy a mákból ópium 

nyerhető. Behatóan foglalkozott a szőlészet, borászat szinte minden ágával; nagy gondot 

fordított a gyógy- és fűszernövényekre. Súlyos szembetegsége miatt 1876-ban állásáról 

lemondott, s nyugdíjasként Promontoron telepedett le. A Borászati Füzetek (1874-től Borászati 

Lapok) című folyóiratot szerkesztette 1868–1877 között. – [ÚJ ÉLETRAJZI 2. kötet, 359–360. 

p.]  
680 Kovács József (Lakszakállas, ma Sokolce, Szlovákia, 1807 – Bátorkeszi, ma Bátorove 

Kosihy, Szlovákia, 1888. március 7.), református lelkész, gyümölcskertész. 1834-től 

Bátorkeszi lelkésze haláláig. 1840-ben kezdett gyümölcstermesztéssel foglalkozni. Bátorkeszi 

telepe nemcsak hazánkban, hanem rövidesen külföldön is híressé vált. Az 1873. évi bécsi 

világkiállításon elismerést vívott ki gyümölcseivel. Cikkeit és tanulmányútjának 

tapasztalatait a szaklapokban közölte. – [MAGYAR ÉLETRAJZI. I. kötet, 990. p.] 
681 Logika (görög): 1. ésszerű, következetes gondolkozás, józan ész; 2. (filozófia) az elvont 

gondolkozás szintjén történő megismerés törvényeit, formáit és eljárásait rendszerbe foglaló 
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Önnek csak meg kell kezdeni az irást s meglássa!, hogy sokat, minden megeröltetés 

nélkül képes lesz irni. Ha és a mig élek én önt a kezdet nehézségei leküzdésében 

mindig testvéri szeretettel fogom támogatni. Erről előre is biztosíthatom. 

Tehát „Előre!” kedves öcsém!! Higyjen szavaimnak! és bízzék 

bennem, mint saját édes testvérében! –  

Ojtóvesszőt, mihelyt a hűvös idő beköszönt, azonnal lehet vágnunk és 

küldenünk a tavaszi ojtáshoz. Ha leveles a galy,[!] nyessük le késsel vagy kertész 

ollóval a levelek tányérját, hogy a vesszőben lévő nedvességet a levelek el ne 

párologtathassák! bizonyos, hogy nedves mohába, vagy megnedvesitett itatós 

papirba többrétüleg begöngyölve, fonnyadás nélkül küldhetjük el vagy tarthatjuk el 

tavaszig is a vesszőt. – 

Darvas682 öcsém „Fehér kalvilja” pedig határozottan nem Fehér 

kalvil: hanem alkalmasint Sárga Belle Fleur. Ezt azért említem itt eleve is; 

mert kedves öcsémnek alkalmasint az a faj tetszett meg leginkább, a 

melyikből „Téli fehér kalvil” név alatt mutatóul gyümölcsöt küldöttek. 

Később majd reflectálni fogok a többi fajokra is, melyeket hozzám 

küldöttek volt.  

Az ojtóvesszők jegyzékét kár volt betűrendbe szednie ez uttal; mert azt én 

már magam is elvégeztem s csakis oly alakban tudnám egészen használni, ha 

mindenki ugy készítené el, a mint én szoktam azt. Ide mellékelek egy 

mintát, hogy jövőre, ha élünk olyan alakban és nagyságban készíthesse 

                                                                                                               
tudomány; 3. ok-okozati összefüggés, belső törvényszerűség (a jelenségekben, az 

eseményekben); 4. gondolkozásmód; (logice = helytelen, latinos alak).  
682 Darvas Ferenc, nagyréthei [nagyréthi] (Onga, Abaúj vm. 1842. szeptember 17. – 

Alsókázsmárk, 1915. január 30.) főszolgabíró; országgyűlési képviselő. Gimnáziumi 

tanulmányait Budapesten, a jogot Sárospatakon végezte. 1872-ben a Tiszavidéki-Vasút 

Társulat igazgató-tanácsosává nevezték ki, mely állását addig viselte, míg az állam a vasutat 

meg nem vette. Élénken részt vett a megye társadalmi és politikai mozgalmaiban, s kerülete 

Szabadelvű Pártjának megalapításában. Kerülete több ízben felajánlott jelöltségét csak 1887-

ben fogadta el, amikor is szabadelvű programmal megválasztották a csereháti járás 

országgyűlési képviselőjének. Gyermekei közül Darvas Antal  (született Felsőgagyon 1879. 

július 26-án, meghalt 1934. március 27-én) huszár ezredes volt. [A nagyréthei Darvas család 

újratemetése. In: ONGAI KÉKDARU; PIM NÉVTÉR]. – Felsőgagy, Darvas család: „100 hold 

kiterjedésü, vadregényes völgykatlant elfoglaló park terül el, mely szebbnél-szebb részletekben 

bővelkedik" [SÁROSPATAKI M.  2014] – „Darvas (Nagyréti). Régi család, mely a XVII. század 

első tizedében Nógrád vármegyében tünik föl. Ott élt a mult század végéig, a mikor Darvas 

(I.) Antal Abaujvármegyébe költözött s megalapította a család abaúji ágát. (NI.) A megye 

előkelőbb birtokosai közé tartozik. Birtokos Ujfaluban, Ongán, J.-Gagyon és Rakaczán. 

Tagjai közül Darvas Antal 1865-től kezdve több országgyülésen a szikszói kerületet 

képviselte; testvére Imre Abauj-Torna vármegye és Kassa sz. kir. város főispánja volt. 

Czimere: Kék pajzsban zöld alapon daru, csőrében patkót, emelt jobb karmában kövecset 

tart. Sisakdísz a pajzsalak; takarók: fekete-arany, fekete ezüst. Abaúj-Torna vármegye nemes 

családai. [BOROVSZKY ABAÚJ-TORNA 1896.] – Darvas Ferenc halálhíre: „Nagyréthi 

Darvas Ferenc,-a szepsii kerület országgyűlési képviselője, megyei bizottsági tag január 30-

án éjjel fél 12 órakor, életének 73-ik, házasságának 42-ik évében rövid szenvedés után 

Alsókázsmárkon elhunyt. Február 2-án délután tömették el Ongán az ev. ref. egyház 

szertartásai szerint a családi sírkertbe. Darvas Ferenc a nemzeti munkapárt tagja volt és csak 

a legutóbbi cyklusban képviselte kerületét.” Pesti Hírlap, 1915. február 5. 14. p. 
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megrendelését. Én e czélra az iv papirost hosszában négy szeletre szoktam osztani 

s minden megrendelőnek egyet készitek a szeletekből s e szeleteket aztán évenként 

meggyüjtöm a végből, hogy irományaim közt még akkor is megtalálhassák, amikor 

már nem leszek a föld fölött, hogy mikor? kinek? milyen fajokról és mennyi vesszőt 

küldöttem? Igy remélem aztán, hogy ha valaki valamely fajomat keresné, meg 

tudhatja, hogy kinél keresse azt itt benn, a hazában, ha már tőlem nem is kaphatná 

meg. Évenkint mind-mind vastagabb csomót tesznek ki nálam az ilyen 

szeletek, melyeknek már magam is jó hasznát vettem; mert a fagyás vagy 

vihar által elrombolt némely fajaimat igy tudtam csak meg kapni a nélkül, 

hogy miattok ismét a külföldiek kegyére, jó akaratára kellett volna 

szorulnom. Higgye el kedves öcsém! az ily csekélységnek látszó dolog is 

lélekemelő statisztikai adatot szolgáltat munkás életünkről! –  

Ősszel, télen és koratavasszal, mikor még folyvást tart a hűvös idő, 

mindenféle fának, tehát a körte és alma fának is csak hasznára vállhat az ár-

elöntés. Az áradat csak akkor árt a fáknak, ha nyáron áll sokáig tövükön, a 

mikor forróság átmelegítheti a vizet s a fák nem képesek tulságos nedvöket 

leveleik segélyével elpárologtatni. Ha tehát levélhullás után vagy 

kilevelezés előtt éri vagy lepi el az árvíz a kertnek szánt területet, föltéve, 

hogy a fölszín alatt nyáron át legalább másfél ölnyi mélyre lehuzódik az 

alvíz, szóval, hogy nyáron át nem éri a gyökér az alvizet; – akkor bízvást 

ültethet ön oda almafát is, körte fát is: ellen esetben nem lenne tanácsos; 

míg szilvafákat még akkor is igen! Ahol nyáron át is lehető egy-két heti víz 

megállás; oda nem tanácsos semmi féle gyümölcsfát ültetni; legyenek bár 

milyen alanyra és ojtva a fák. Ha a vizet szerető fűzfára is lehetne ojtanunk 

valamilyen gyümölcsfajt, míg az ilyen fajnak is el kellene ott pusztulnia 

apródonkint, lassankint.  

A Pázmán alma leírása mindenesetre benne lesz a Vázlatok II-dik 

kötetében. –  

Nonpareil alma van sok is és valamennyi Nonpareil alma egyúttal 

renet is. Melyik lehet az, a melyikről kedves öcsém kérdezősködik? Aztán 

Nonpareil-e valósággal vagy csak annak nevezik, mert az alatt a név alatt 

kapták? Azt nagyon bajos volna megmondani.  

Fogadja őszinte köszönetem hogy életének legboldogabb napjaiból 

nekem is juttatott egy kedves emléket. Adja a kegyes ég, hogy az a 

boldogság, mely akkor töltötte be mindkettőjük szívét, midőn a hozzám 

küldött kép is készült, – egy hosszú életen át soha sem távozzék szíveikből, 

hanem a korral együtt folyvást növekedjék szíveikben őszinte szívéből 

kívánja 

 

 

 



SZIKLAY EDÉHEZ KÜLDÖTT LEVELEK 

 

296 

 

Szerető bátyja: 

Bereczki Máté”683 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. –95–98. p. (KEK. 

67/5. ltsz.)  

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 6. 

Mező-Kovácsháza, Nov. 10. 1881. 

 

Kedves öcsém! 

 

Nagy nehezen még is csak birtam szakítani időt arra is, hogy 

Darvas öcsém gyümölcseit meghányvavetve tapasztalataim elmondhatom 

róluk. Ime! ezek a reflexióim: 

A 1. sz. alatti nem Téli fehér kalvil, hanem Sárga–Bellefleur. 

Olvassanak rá a Vázlatokból! 

A 2-ik 3-ik és 5-dik számok alatti almákat én mind Téli arany 

parménnak gondolom, noha a 3-dik számu a Ribston pepinhez is huz egy 

keveset. 

A 6. sz. alatti példányok nem normális példányok; nem voltak 

tanulmányozhatók; rothadás folytán penész szaguak s így ízük sem lehetett 

kivehető. 

A 7-dik szamu Sóvárinak van nevezve. Hol szerezték ezt? Ott, 

helyben el van-e terjedve? – Ez igen érdekes faj! Leirtam a gyümölcsöt; 

mert más nevére ez uttal nem találhatok. Tanulmányozni akarom tovább. 

Kérem, mondják el bővebben, hogy mit tudnak e fajról, aztán egy szál 

vesszőt küldjenek a télen nekem is róla.  

A 8. sz. Belle du bois. Valóban nem más mint „Erdei szép” j. a 

„Dictionnaire de pomol”684 leírásával teljesen egyezett a küldött két 

példány. Ez a faj sincs meg nálam. Erről is kérek egy szál ojtóvesszőt. A 

gyümölcsöt, magát, a küldött két példány után szintén leírtam 

körülményesen és, ha ön szíves lesz a jövő augusztus hóban a termő fáról 

leírni a vegetatiót is és nekem meg küldi; akkor már a teljes leírást a Vázl. 

II. kötetében is közölhetjük. –  

A 9.dik sz. Hative-nak nevezett alma is ismeretlen még előttem. 

Ilyen nevű alma nincs is; aztán ha volna is; hibás volna, mert csak kora 

                                            
683 SZABÓ 1995a. – 95–98. p. 
684 Leroy, André (1801–1875): Dictionnaire de pomologie. I–VI. kötet (1866–1879) – 3. kötet 

106. p.  
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nyári almát lehetne így nevezni. Ez az alma különben nagyon hasonlít, a 7-

dik sz. alatti almához még husa minőségére nézve is: de magtokja nyiltabb 

volt, mint a 7-dik számúé. Ha több példányt kaptam volna róla; 

érdemesnek tartottam volna ezt is tovább tanulmányozni: de a küldött két 

példánynak hiányzott a kelyhe, aztán olyan hízott volt, mint a mangalicza. 

A 10-dik és 11-dik számú körték ugyan azonosak, mind kettő nem 

más, mint = Téli esperes. 

A 12-dik számu körte egészen elszotyosodva ért hozzám. Egy 

piczinyke, ép falatot kaptam csak benne s erről itélve, finom körte lehet. 

Kérek belőle jövő évben akkor küldeni mutatót, a mikor a fáról leszüretelik; 

mert ugy látszik Sept. végén és Octóber elején érik ő kigyelme.  

A 13-dik sz. alatt küldött alma nagyon valószínű hogy = Court of 

Wick. Ennek a leírása meg fog jelenni a Vázlatok II-ban is. Már kéziratban 

két év óta készen van nálam.  

A 14-dik sz. alatti körte önök szerint Beurré d’Angois. Ilyen nevű 

körtéről nincs szó a gyümölcsészeti munkákban. Nagyon meg volt törődve, 

rothadni kezdett, nem lehetett tanulmány czéljából tovább eltartanom: de 

én ezt is Téli esperes körtének gyanítom.  

A 16-dik számu alma pedig nagyon messze jár attól, hogy Téli fehér 

tafota legyen. Könyveimben utánna [!] keresve csak a Tirol muskotály 

(=Tyroler Muskateller)* almához találom hasonlónak. Nálam ez a faj sincs 

meg. A küldött 3 példány a postán utközben sérülési foltokat kapott; nem 

lehetett tanulmányoznom; mert még éretlenek s már is rothadni kezdenek. 

–  

És ime! mind össze is ennyi minden reflektióm. Ha tekintetbe veszik 

azon nehézségeket, melyeket e tárgyról a Gyüm. füzetekben elmondottam; 

remélem kimentenek, hogy ez uttal határozottabb ítéletet nem mondhattam 

a küldött gyümölcsök fölött. 

Az én istenem áldja meg önt minden jóval! 

szívéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté 

*/ Az Illustr. Handb. IV. kötet 561. lapján van leirva. Onnan majd rá 

olvashatnak. Remélem nehány nap mulva már meg fogja e könyvet kapni 

kedves öcsém! Még egyszer sok jót!  

B.M.” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

* * *  
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Sziklay Edéhez, Jánokra 7. 

 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 28. 1881. 

 

 

Kedves öcsém! 

 

 

Megérkeztek-e már a megrendelt könyvek? Kérem tudosítson, hogy 

ujból zörgessek érte! Ha még eddig meg nem érkeztek volna: akkor 

hasztalan is várja; mert ez eset csak akkor állhatna be, ha Lucas nem kapta 

volna meg levelem, melyben a könyveket nála megrendeltem. Én, a tőle 

megrendelt holmikat 8–9-ed napra mindig rendesen meg szoktam kapni. 

Mikép f. hó 18-ról kelt leveléből látom, még akkor nem kapta, de nem is 

kaphatta meg: hanem azóta már meg kellett kapnia.  

Jól esett lelkemnek, kedves öcsém, hogy leveléből arról győződhettem meg, 

hogy hajlott szavaimra: hanem csak arra figyelmeztetem, hogy ne kapja mohón a 

tudományt. Mi, magyarok arról vagyunk hiresek, hogy hirtelen föllobbanó 

szalmatüz a lelkesedésünk. „Lassan járj; tovább érsz!” ezt pedig a magyar 

közmondás tartja. Mutassuk meg valahára a külföldnek, hogy mi is tudunk 

kitartók, állhatatosak lenni vállalkozásunkban. Aki egyszerre sokat markol; végre is 

keveset szorít a markába. Ez is igazmondás. Ha sokfelé kell szakadnunk: végre is 

bele kell fáradni a munkába. Tegyünk mindig megfontolva mindent és csak a 

lehetőség határai közt mozogjunk. Dolgozzunk annyit, hogy elvégzett munkánkat 

áttekintve lelkünk meg legyen elégedve s szivünk örömet érezzen. A sok és mohón 

végzett munka hamar okozhat levertséget és kedvtelenséget. A ki sokat eszik; 

könnyen megcsömörlik. – Ez is magyar betegség! – Még a tudománytól is meg 

lehet csömörleni, ha azt mohón kapja valaki. Olvasson naponta keveset, de mindig 

többet gondolkozzék, mint amennyit olvasott. Nap, napután egyszerre csak azt 

fogja észre venni, hogy sok kicsi sokra ment s szellemi látköre szélesebb lett, mint 

azoké, a kiktől tanult, a kiknek könyveit olvasta.  

Én ez elvek szerin cselekszem és most odáig jutottam, hogy nyugodt 

lélekkel merem önnek is ajánlani, hogy kövesse példám! – 

A Deák renetjét Glocker685 nyerte a Brédai renet magváról. A 

boldogult testi lelki jóbarátom volt, a ki minden kedvencz gyümölcsfaját 

                                            
685 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 Kertészben jelentek meg. Művei: Verzeichniss diverser Obstsorten... 

welche zu Enying cultiviert werden (Pest, 1858); Jegyzék többféle alma, körte... és 
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megosztotta velem ojtó vesszőkben. Több év óta van meg nálam a Deák 

renetje is: de még egyszersem láttam gyümölcsét a természetben. Nem való 

talán vidékem mostoha viszonyai közé? Elég az hozzá, hogy még nem 

tanulmányozhattam s igy még valódiságáról sem bírtam meggyőződni. Ha 

lesz önnek termése róla; kérek majd vagy két egészséges ép példányt, hogy 

tanulmányozhassam én is. Aztán majd leírja saját fájáról a növényzetét is. 

Látom jól ért már hozzá. Igy aztán, ha érdemesnek találjuk terjeszteni: majd 

megismertetjük idővel körülményes leírásban is. Különben lelki nagysága 

jellemének fönsége mellett is, nem szivesen veszem ajkamra, tollam 

hegyére annak az embernek nevét, a ki munkájával a magyar nemzet 

elaljasodásának, nyomorba jutásának ágyát vetette meg. Adja a magyarok 

istene, hogy ez az ágy ne váljék nemzetemnek Procrustes ágyává686! –  

Nagyon örvendettem a hírnek, hogy Darvas öcsém Sóvárija 

nemcsak az ő kertében van meg, hanem a vidéken is el van terjedve: hanem 

erről az elterjedésről bizonyosabb adatokat is gyűjteni önnek lesz a 

feladata, kedves öcsém! meg Darvas öcsémnek is. – Szeretném különben, 

ha jól szilárdan és ügyesen bepakolva vagy 4-5 darabot elküldenének az 

nevemben egyenest Reutlingenbe Dr. Lucasnak687 is, hogy mit mond ő 

                                                                                                               
bogyósgyümölcsöknek, valamint rózsáknak, melyek... Enyingen tenyésztetnek. (Székesfehérvár, 

1866). Irodalom: MAGYAR ÉLETRAJZI 1. kötet, 599–600. p; MEZŐGAZDASÁGI LEXIKON 

1. kötet 535. p.; UDVARY Á.  1987. 
686 Prokrusztész-ágy (görög) rendszabály, megoldási forma, amelybe a valóságos esetek 

széles köre csak erőszakosan kényszeríthető be (Prokrusztés görög mitológiai figura 

áldozatait ágyába fektette, aki hosszabb volt, azt megcsonkította, aki pedig rövidebb, azt 

erőszakkal megnyújtotta). 
687 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 Obstbaunak (1855–1865), amely később Illustrirte 

Monatshefte für Obst- und Weinbau (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 Lande Obstbau auf dem (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 
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hozzá! Mert ő mostanság Európában legjártasabb gyümölcs ismerő! Ha ő is 

azt mondja, hogy nem ismeri, hanem ő is magyar gyümölcsnek tartja: 

akkor se szó – se beszéd, ezt a fajt írjuk le Sóvári almának s hiszem, hogy 

idő jártával le fogja gyűrni valamennyi hasonnevű társát. Ha egyszer Lucas 

véleményét bírjuk; akkor már a Vázlatok munkában lévő II-dik kötetébe is 

beszoríthatnók leírását az újonnan született Sóvárinak! –  

Sok jót kiván  

szerető bátyja: 

Bereczki Máté”688 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 98–99. p. (KEK. 

67/7. ltsz.) 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 8. 

 

Mező-Kovácsháza, Dec. 8. 1881. 

 

Kedves öcsém! 

 

Ma kaptam Dr. Lucastól levelet, melyben egy árva szóval sem 

említi, hogy kegyednek elküldötte volna az általam megrendelt könyveket, 

mit pedig, ha levelem megkapta volna, semmi esetre se mulasztotta volna 

el megemlíteni.  

Ha tehát kedves öcsém, valóban máig sem kapta volna meg a 

könyveket; nincs más mód hátra, mint egyenesen írni Lucasnak s ujból 

megrendelni a könyveket.  

Lucas igen barátságos ember. Nagyon szivesen veszi, ha egy pár 

sorban tudatja vele, hogy gyümölcsismeretre akarván szert tenni, tőle 

apródonkint több könyvet is szándékozik megrendelni. Én magam 

rendelném meg ujólag: de nem merem tenni addig, a míg öntől tudósítást 

nem kapok.  

                                                                                                               
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. 
688 SZABÓ 1995-a. – 98–99. p. 
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Megkapta-e levelem, melyet m. hó 28-án önnek írtam? Kérem 

tudósítson postafordultával egy levelező lapon.  

Sok jót kíván 

bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 9.  

 

„Mező-Kovácsháza, Dec. 14. 1881. 

 

Kedves öcsém! 

 

Éppen most olvasgatom a nemrég elhalt Oberdick689 utolsó munkáját, 

melyet 60 éves gyümölcsészeti pályájának emlékeül hagyott ránk. Igen érdekes és 

igen tanulságos munka ez! Ajánlom, hogy szerezze meg, ide mellékelem a 

számlát, mely mellett azt Lipcséből megkaptam. Oberdieck írmodora kissé 

nehézkes; nagyon világosan akarván irni a sok közbe szúrt 

mellékmondattal nagyon megnehezíti a megértést főkép a született 

magyarnak: de hamar megszokja az ember, ha belemelegszik az olvasásba. 

Szeretem e munkát már azért is, mert saját tapasztalataimra, melyeket a 

Vázlatokban és Gyüm. füzetekben közlöttem, rá üti a helyesség pecsétjét. 

Különben az is bizonyos, hogy hazai viszonyaink közt nem áll meg minden, a mit 

                                            
689 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 ugyanebben 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.; TOLNAY 2012; HESS [Megtekintve: 2018 márciusa] 

http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb  

http://www.deutsche-biographie.de/pnd117075647.html?anchor=adb
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Oberdieck saját viszonyai közt észlelt. Nekünk magunknak kell kitapasztalgatnunk 

apródonként, mi a helyes és mi nem hazai viszonyaink közt s e tapasztalatok 

szerzésére igen jó utmutatónk többek közt e könyv is.  

E munkán kívül, (melynek czime: Deutschlands beste Obstsorten) 

ajánlanám önnek a dr. Lucas „Baumschnitt” czimű munkáját is, melyből 

csak hamar szerezhet magának gyakorlati ismeretet. Alföldi viszonyaink 

közt Lucas tanai sem állnak meg teljesen a fanyesést illetőleg: de az ön 

vidéke viszonyai között bizonyára majd mind valónak fog bebizonyulni, a 

mit Lucas tanít.  

A mi figyelmes olvasást kiván az „Illustrirtes Handbuch der 

Obstkunde” czímű munkában: avval ön hamar készen lehet a tél folytán s 

hiszem, hogy marad még annyi ideje, hogy az itt fönebb említett két 

munkát is át meg át olvashassa és tanulmányozhassa a télen. Egy jó fokkal 

bizonyosan emelkedettebb látköre tesz ön szert, ha e két munkát 

figyelmesen átolvasta. –  

Kérem kedves öcsém, legyen szives kijavitani egy impertinens690 sajtó hibát, 

mely a Gyümölcsészeti füzetek691 X. (októberi) számában közlött czikkemben elő 

fordul. Nem sajtóhiba ez különben, hanem szándékos csavarása, nyakatekerése az 

én kifejezésemnek. Tudatom kedves öcsémmel, hogy nekem az intéző körökben sok 

az ellenségem. A Füzeteket ott Pesten adják ki; ott javitják ki tetszésök szerint. Az 

én czikkeim, mióta füzetek megindultak, folyvást cenzurán mennek át. Kifejezéseim 

élét folyvást leköszörülik, sőt egészen ellenkező értelművé is változtatják, csakhogy 

engem bosszanthassanak. Igy történt a X-dik. számban közlött czikkemmel is! 

Midőn én, kéziratomban Dr. Entz munkájára való hivatkozásomban azt irtam, 

hogy „A nemzet gyásznapjaiban” jelent az meg, nem csuda, ha akkor sokan nem 

olvasták; az a Bach-huszárából692 lett pimasz, a ki czikkem cenzura alá vette, a 

„gyásznapjaiban” helyett „gyógynapjaiban” szót írt helyébe. Villási ugyan ki 

akarta javítani ezt a számba adott impertinentiát693; de volt rá gondja annak a 

hazafiságból végkép kigyógyult pimasznak, hogy a gyásznapjai kifejezés ne 

fordulhasson elő a füzetekben; mert a javításban is csak „gász napjai”-ra 

                                            
690 Impertinens (latin): pimasz, kihívóan szemtelen.  
691 GYÜMÖLCSÉSZETI ÉS KONYHAKERTÉSZETI FÜZETEK: Budapest, 1880—1891. 

Alapította és haláláig szerkesztette (1880—1888): Villási Pál. Szerkesztette: Baranyai István 

(1889–1891), 1891-ben Bereczki Máté is. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Kertészeti Szakosztályának kiadásában megjelenő havi szaklap volt. Tanulmányokat közölt 

a gyümölcstermesztés, gyümölcstan, gyümölcsfagondozás, gyümölcsértékesítés és 

konyhakertészet tárgyköréből. Különösen Bereczki és Villási cikkei voltak nevezetesek. 

Egyéb tartalma: szakirodalom ismertetése, apróbb tudnivalók, egyleti működések, levelezés. 

A füzetekhez számos színes melléklet tartozik. A lapnak jelentős hatása volt a magyar 

kertészet fejlődésében. A szaklap munkatársa volt még többek között: Balogh Ágost,  

Csanády Gusztáv,  Katona Zsigmond,  Korizmics László, Tamássy Károly, Törs Kálmán is.  
692 Bach-huszár (történelem, pejoratív): A Bach korszakban Magyarországra helyezett idegen 

hivatalnok. A Bach-rendszert hazaáruló módon kiszolgáló magyar.  
693 Impertinencia (latin): szemtelenség, arcátlanság, pimaszság.  
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javitotta azt ki. Oda törekszenek azok a hitvány gazemberek, hogy engemet a 

laptól végkép elidegenítsenek s így megbuktathassák magát, azt egyetlen 

gyümölcsészeti folyóiratot is, mely hazánkban csak most keletkezett: hanem velem 

ugyan nem érik czéljukat! Tűröm bosszantásaikat: hanem van rá gondom, hogy 

egykor, máshelyt és nem a füzetekben napvilágra hozzam gazságukat.  

Az Erdélyiek pesti kiállitására csak azt mondom kedves öcsém, hogy 

szerencse volt, hogy a kiállitás hirét megmentette: de azért ne gondolja kedves 

öcsém, hogy mind arany az, a mi fénylik. Sok ott, Erdélyben az ágáló ember; de 

kevés a tanult, járatos pomológ. 

1879-ben nagy hetztzem volt velök! Kénytelen voltam kimutatni rájok, 

hogy nem ismerik saját gyümölcseiket sem. És oly meggyőző érvekkel mutattam ki, 

hogy kénytelenek voltak állitásom igazságát maguk is beismerni és be is ismerték az 

által, hogy engemet csakhamar e hetz után az Erdélyi gazd. egylet694 tiszteletbeli 

tagjává választottak be, szóval kiakartak [!] engesztelni, megadták magukat, 

meghódoltak nem nekem, de érveim sulyának. 

Gyümölcseiből, ha jól emlékezem, a 39. sz. alatti 3 db gömbölydede 

körtét a napokban izleltem meg. Jó szóra sem érdemes az, kedves öcsém! 

ojtsa át! Nem érdemes nevét kutatnunk.  

Sok jót kiván  

szerető bátyja:  

Bereczki Máté”695 

 

(Lelőhely: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum. 102–103. p. (KEK. 67/9. ltsz.) 

 

* * *  

                                            
694 Erdélyi Gazdasági Egyesület (EGE) 1844. március 4-én alakult meg Teleki Domokos 

kezdeményezésére. Működését az abszolutizmus évei megbénították, de 1854–1876-ig Mikó 

Imre volt az elnöke, – akit kortársai „második alapítóként” tiszteltek –, aki új lendületet 

adott működésének. A szervezet főként az erdélyi nagy- és középbirtokos réteg gazdasági és 

érdekvédelmi szervezete volt.  
695 SZABÓ 1995-a. – 102–103. p. 



SZIKLAY EDÉHEZ KÜLDÖTT LEVELEK 

 

304 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 10.  

Mező-Kovácsháza, Jan. 1. 1882.  

 

Kedves öcsém! 

 

Dec. 15-ről kelt szives soraira elég későn válaszolok! Hijjába, az 

emberek télen nagyon rá érnek irkálni! Annyi sürgős levélre kellett 

válaszolnom, hogy az ön levelére csak most kerülhetett a sor.  

Fogadja köszönetem a küldött vesszőkért! A körte vesszők aligha el 

nem fonyadnak nálam tavaszig. Nagyon rövidek és vékonyak. Az én 

helyiségemben ilyen vesszőket nagyon bajos tavaszig épségben eltartani. 

Az Algiri körte kimaradt a csomagból: hanemhát a levélben sem találok 

róla említést. Én ugyan megemlítem most: de nem azért, hogy uj csomagot 

küldjön kedves öcsém. Kitudja meg érdemelne az a körtefaj, hogy csak a 

postának 33 krajczárral adózzék érte az ember! Majd a nyáron kérek róla 

szemző vesszőt. 

Nagyon megütköztem azon tudósításán, hogy az önnek írt ajánlott 

levelem fölbotva érkezett kezeihez. Mit jelent ez? Kire gyanakszik kedves 

öcsém? A postán bontották-e föl levelem vagy a küldöncz bontotta azt föl, a 

ki a postáról haza vitte? Nagyon érdekelne megtudnom.  

Minthogy arról győződtem meg, hogy bérmentes és nem ajánlott 

leveleim közül a postán igen sok levelem elveszett; kénytelen vagyok 

ajánlva küldeni minden olyan levelemet, a melyiket, sajnálnám, ha az illető 

meg nem kapna. Ilyen levélért nem sajnálom a 10-15 krajczárnyi, fölös 

postakiadást; mert így biztos vagyok, hogy postás uraimék kénytelnek 

lesznek kézhez adni levelemet.  

Meg vagyok arról is győződve, hogy, a ki nincs gyakorlatában a 

levélirásnak, az nem fog nekem levelemre egyhamar választ irni. Én pedig 

mindaddig nem tudok nyugodni, a míg levelemre választ nem kapok. 

Leveleimet ajánlat mellett adva postára kell magamat megnyugtatnom a 

felől, hogy az illető, a kinek írtam volt bizonyára megkapta azt. Ez az oka 

hogy igen sok levelem ajánlat mellett szoktam föladni; mert ilyenkor 

nyugodtan várakozom a válaszra s ha tulontúl késnék a válasz a postás 

uramat csípem nyakon, hogy keresse ő, meg kapta-e levelem az illető vagy 

nem? 

A Darvas öcsém Sóvári almájára vonatkozólag a világért sem azt 

kívántam kedves öcsémtől, hogy keresse ki az első forrást, a honnan az az 

alma származott: hanem csak azt, hogy el van-e ott, vidékükön Sóvári név 

alatt terjedve? Melyik faluban vagy városban van az önök környékén 

legtöbb termő fája annak a fajnak. Ennyit pedig kevés utánjárással is ki 
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lehet kutatni. Én már 10 év óta folyvást kutatom a Sóvári alma eredetét. 

Vagy 500 levelet írtam már miatta mindenfelé a hazában: de ha egy millió 

levelet irna is a végett valaki, határozottan állíthatom, hogy soha sem fogja 

kikutatni az eredeti Sóvári almát. Annyit nyertem csak kutatásommal, hogy 

most ismerek már vagy 30 féle Sóvári almát: de mondhatom, hogy a 30 féle 

közt, háromnál többet nem találtam olyant, a melyik e nagyhangú név ne 

valóban méltó lehetne és a három faj közül csak az egyikről tudom, hogy 

ezen név alatt hazánk éjszak keleti megyéiben el van terjedve; míg a másik 

kettőről azt sem bírtam kitudni, hogy valljon magában, azon községben is 

el van-e terjedve, a honnan róla hozzám mutatót küldöttek. Még egyszer 

kérem tehát kedves öcsém, hogy ha már a meglőtt nyulat nem is hozhatja 

haza; legyen szíves legalább nehány szál vagy csomócska szőrt előmutatni 

az elveszett nyúlból, hogy legalább annyit mondhassunk felőle, hogy közel 

járt a serét a vad bőréhez. Ha bebizonyodnék, hogy a Darvas öcsém 

Sóvárija csakugyan hazai faj; arra aztán bízást rá adhatnók a Sóvári nevet: 

míg a fönebbire, a melyikről mondottam, hogy igen sok helyt el van már 

Sóvári név alatt terjedve, már nem adhatnám ezt a nevet; mert ennek már 

Vázlataim szerint Daru alma lett a neve. Tisztáznunk kell a zavart hazai 

gyümölcsészetünkben; ha restelljük a dolgot, bizony mondom, hogy rendet 

nem fogunk csinálni soha. 

Kérem, legyen szíves egy levelező lapon értesíteni azonnal, hogy 

meg kapta-e jelen soraim? melyeket ez uttal kivánsága szerint nem küldök 

ajánlat mellett. 

Az én istenem áldja meg önt és mind azokat, a kik ön előtt 

kedvesek, minden kigondolható jóval ez uj esztendőben!  

Szívéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 
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Sziklay Edéhez, Jánokra 11. 

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 26. 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

Hála az égnek! Tehát szembaja megszűnt vagy szűnő félben volt. 

Örülök rajta, hogy utóbbi levelében nem kellett már panaszkodnia miatta: 

hanem hát igen örvendek annak is, hogy a Darvas öcsém Sóvárija Lucas 

előtt is ismeretlennek mutatkozott s így, mint hazai kincsünkkel mégis 

kirukkolhatunk a világ elé. Fogadja szivességéért, hogy Lucas levelének 

tartalmát közlötte, őszinte köszönetemet! 

Lucas elnevezése helyes, és nagyon is elfogadható. – A mi a 

gyümölcs eredetét illeti; most már nincs is azt miért kutatnunk: hanem arra 

mégis csak lenne szükségünk, hogy legalább egy-két helyet meg tudjunk 

említeni, a hol, habárcsak egy-egy fában is, de mégis csak el van terjedve. 

Hátha idő jártával majd az is kisül, hogy hol született és mikor a világon! 

Később, ha majd körülményes leírásban bemutattak és el is terjesztettük, 

bizonyára rá jöhetünk arra is, hogy hol van belől legtöbb idős termő fa 

föltéve, hogy ezen alma már régebben keletkezett a hazában. Ez uttal elég 

annyit is mondanunk róla, hogy éppen csupasz kézzel ne bocsássuk őt a 

nagyvilágba. Ha egyszer mindenfelé bejárta már a világot s ismeretessé lett; 

majd akadnak neki is barátai és ellenségei s a pletyka nyelvek majd ki 

fogják piszkálni lassankint az ő eredetét és származását is.  

Hanemhát sietnünk kell az elterjesztéssel! Adjunk kezébe utlevelet s 

„Nemes Sóvári” név alatt ismertessük meg minél előbb!! E czélból nagyon 

szépen kérném, Kedves öcsém, hogy mihelyt szembaja nem akadályozza 

többé; ránduljon el Darvas öcsémhez s kérjen számomra vagy 10-20 szál 

vesszőt és febr. végéig küldje el hozzám. Szándékom az ország különböző 

vidékein elszórt, jó barátaim közül mind azoknak küldeni belőle egy-egy 

szálat, a kik ez uttal egyébb féle fajokról is rendeltek vesszőt a tavaszi 

ojtáshoz. A Nemes Sóvárinál becsesebb ajándékot ugysem küldhetnék 

nekik. Nekem, magamnak bőven elég az a néhány szál is, a melyet már 

küldött belőle kedves öcsém: hanemhát jusson belőle hazai pomologiánk 

legjobb embereinek is! Én nem szeretem a kincset zárva tartani. Ki vele! 

minél előbb. Csunya vétek előttem az önzés. –  

A jó isten megsegített; az ojtóvessző készletet mind beszereztem. 

Négy, olyan ládát töltöttem tele, melynek hossza egy öl, szélessége 2 láb 

magassága 1 és fél láb. Közel 500 fajról kellett ez uttal vesszőt szednem: 

nem is annyira szednem, mint inkább vagy ezer darab fáról össze 
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böngésznem. Évről évre, mindig többen és többen kérnek tőlem 

ojtóvesszőt. Ugy kellett hát készülnöm, kielégithessek mindenkit még azon 

esetre is, ha kétszerte vagy háromszorta többen jelentkeznének nálam 

vesszőért, mint taval jelentkeztek. Nagyon is megcsigázta karomat ez a 

munka. Ugy fáj, ugy elveszett ereje, hogy még az evő-kanalat is sulyos 

tehernek érezte egy ideig: hanem hát lesz ideje kipihennie magát; egy 

hónapig senkinek sem fogok expediálni csomagokat.  

Az én istenem gyógyítsa meg szemeit minél előbb és áldja meg 

minden kitelhető jóval! Szivéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

* * *  

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 12. 

 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 3. 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

Annak, a kinek Önélet-leírását önnek itt megküldöm, ötven éves 

gyümölcsészeti jubileuma alkalmából következőket irtam »Emlék 

könyvébe«: 

»Die Pomologie ist eine segensreiche Wissenschaft.  

Segensreich, wie Religion der Liebe, die nicht einzelne Völker, 

sondern die ganze Menschheit beglücken und liebevoll umarmen will.  

Du strebtest rastols in deiner Lebensbahn nach dem Aufblühen 

dieser Wissenschaft.  

Die Schreibfeder und Gartenscheere sind in Deinen Händen 

Werkzeuge geworden, mit denen Du Deinem Namen ein unsterbliches 

Denkmal errichtetest, welches die dankbare Nachwelt segnend umstehen 

wird.«  

Olvassa el, kedves öcsém! ezen életírást és győződjék meg róla, 

hogy nem tiszta való-e, a mi emlékmondatomban költészetnek látszik! 

Sok jót kíván 

szerető bátyja  

Bereczki Máté” 

 (Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  
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Sziklay Edéhez, Jánokra 13. 

„Mező-Kovácsháza, Mart. 23. 1882.  

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 10-ről kelt levelére csak most van némi érkezésem válaszolni. Hijjába! 

Isten kegyes jóvoltából sok már hazánkban az ojtogató pomológus. Mindenkit 

nekem kell ellátnom vesszővel az ojtáshoz. Ez a munka pedig, ha nem fárasztó is, de 

igen terhes; mert ha az idő kinyilt senki sem akar a megrendelt vesszőkre várakozni. 

Sürgetik az embert mindenfelől. Azt hiszik olyan könnyű a fajokat kiválogatni, 

csomagolni, mint a sok inassal, sok legénnyel együtt dolgozó füszerárus munkája. 

Ha tudnák, hogy nekem nincsen semmi segítségem, ha tudnák, hogy mennyi az én 

bajom? bizonyos vagyok benne, hogy senkisem sürgetné tőlem a vesszőket s békét 

hagyna nekem, a ki ezer kéznek is szeretnék tavasz kinyiltával dolgot adni, 

nemhogy a magam két kezét pihentetném. Most már az utolsó megrendelőmet is 

kielégítettem; fáimat nagyjából megnyestem; még az ojtást is megkezdettem már: 

most tehát pihenőben egy-két órát arra is szentelhetek, hogy a sürgös munka idején 

hozzám érkezett levelekre apródonkint válaszokat irjak. A munkából, a mint 

látom, önnek is kijutott és hozzá még a bajokból is. Adja az ég, hogy 

szembaja mielőbb és végképen elmuljék! A füzetkére, a mit kedves 

öcsémnek elolvasás végett küldöttem volt, nincs sürgős szükségem. 

Magánál tarthatja kedves öcsém, a meddig el nem olvashatta; mert hát 

érdekes az; méltó arra, hogy ön is elolvassa. 

Őszintén be kell vallanom, hogy Darvas öcsém feledékenysége 

bosszantólag hatott rám. Éppen azokról feledkezik el, a kikről elfelejtkeznie 

nem lett volna szabad! – No hiszen, küldjön csak hozzám még egyszer 

determinálás696 végett gyümölcsöt! tudom istenem, hogy megmosom a 

fejét. – Nekem egy rövidke szál is elég lett volna ez uttal a Nemes 

Sóváriból: de azt nagyon sajnálom, hogy Dr. Lucas nem kapott egy szálat 

sem.  

Azt írja kedves öcsém, hogy „vannak (Darvason kívül) mások is, a 

kik azt állítják, hogy nekik is van Darvaséhoz hasonló fájuk”. No lássa! hát 

mégis csak akad más is, a kinél ez a faj azon a vidéken meg van termő 

fában. Most hát lelkiismeretes kötelessége legyen kedves öcsémnek, 

megtudni, hogy valóban ugy van-e a dolog, a mint állítják? és engem az 

eredményről tudósítani! 

Életem egyik feladatává tűztem, hogy a mennyire tőlem telhetik, igyekszem 

lemosni hazámról a művelt külföld előtt gyümölcsészetbeni hátramaradottságunk 

                                            
696 Determinál (latin): 1. (filozófia) okozati szükségszerűséggel meghatároz, kijelöl, megszab; 

2. meghatároz, elhatárol.  
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szégyen foltját. Hazám fiatal nemzedékén, tehát önökön a sor kedves öcsém, hogy e 

szégyenfolt végkép elenyésszék! Ne hagyják begyepesedni azt a szerény ösvényt, 

melyet hazámban a gyümölcsészet mezején tapodtam! Álljanak százával készen 

fölemelni magasra hazai gyümölcsészetünk lobogóját, ha az egykor kihull az én 

fáradt kezeimből! 

A tüz hamar kialszik, ha nincs és nem lesz a ki folyton táplálja azt! Ne 

hagyják többé kialudni azt a szent tüzet, melyet Pomona oltárán gyujtottam.  

Erre kéri önt, kedves öcsém,  

szerető bátyja:  

Bereczki Máté”697 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 107. p. (KEK. 

67/13. ltsz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 14.  

„Mező-Kovácsháza, April 4. 1882. 

 

Kedves Öcsém! 

 

Legutóbbi levelemben megírtam, hogy nekem a Nemes Sóváriból untig elég 

volt az a vessző is, a mit kaptam. Négy év óta nincs helyem többé a kertben, hová 

vadonczokat698 ültethetnék s így azt a vesszőt sem használhattam föl, a mit küldött 

az előtt kedves öcsém: hanem megosztottam azt is jó embereimmel. Nem is magam 

számára, kizárólag, kertem699 én arról a fajról vesszőt: hanem azon czélból, hogy az 

érdemesbeknek azok közül, a kik tőlem ojtóvesszőt rendeltek, egy-egy szálat 

elajándékozhassak s megrendelt vesszőik közé csempészhessek. Én igy szoktam 

gyorsan elterjeszteni a jót, a becses gyümölcsöt. Most már mindenkinek 

elküldöttem a competentiáját700 s igy majd azt hittem már, hogy önnek utolsó 

küldeménye teljesen kárba vész. Szerencsére azomban akadt egy istentől 

elrugaszkodott erdélyi tanító, a ki még most, a legsürgősebb dolog idején is jónak 

látta hozzám fordulni ojtóvesszőért. Ennek adtam aztán egészen a becses fajt, hogy 

legalább ne vesszen kárba, ha már bajlódott vele, kedves öcsém. Ha febr. közepe előtt 

                                            
697 SZABÓ 1995-a. – 107. p. 
698 Vadonc (főnév, kertészet): Vadon nőtt, illetve nem nemes fa vagy bokor magjáról kelt és 

még be nem oltott facsemete; vad csemete. (erdészet): Nem elvetett, hanem a fáról lehullott 

magból kelt fiatal erdei fa.  
699 Helyesen: kértem. 
700 Kompetencia (latin): 1. illetékesség, jogosultság, 2. szakértelem.  
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kaphattam volna egy jó csomó vesszőt; most már az ország különböző vidékein 70 

ember lesné Nemes-Sóvári-ojtványainak fakadását! Mennyivel előbbre volnánk 

most a jeles faj elterjesztésében?! – No de, remélem, helyre hozzuk a mulasztást a 

jövő télen, ha élünk és mozoghatunk! –  

Az ojtóvessző manipulátio701 miatt fáim fele része nyesetlenül maradt; 

ültetni sem ültethettem semmit; mert a mikor akartam már nagyon kileveleztek a 

kiültetendő fiatal ojtványok. Bizony látom, hogy segítség nélkül nem vagyok már 

képes két urnak szolgálni. Segítségem pedig nincs és nem is lehet. Nincs módom 

hozzá segédet is tartani. – Ha kézi munkámmal le nem dolgozhatnám, azt kellene 

mondanom, hogy élelmem, lakásom kegyelemből kapom. Hiszen tudhatja ezt 

kedves öcsém a „Gyüm. füzetek”-ben, taval közlött czikkemből, hol a 

hazafiatlanság szemem közé dobott vádja kényszerített nyomoruságaim 

elmondására!  

A megelőző évek nagy szárazsága folytán közel 40 db önálló fám (olyan 

fajok mind, a melyek az itteni mostoha viszonyokkal megbírkozni képesek 

nem voltak) megint elpusztult; vagy 30 dbot pedig a tavali vihar taszított ki 

tövestől. E fákat a télen ásattam ki. Több fajfám volt köztük. Alig birtam a rajtok 

levő fajokat megmenteni. Fiatal csemetéim nincsenek: tehát fiatal fák korona ágaira 

kellett elojtogatnom őket, a melyek pedig önálló, termő fáknak voltak kiültetve, mint 

becses és termékeny fajok: de a kénytelenség rá vitt ujból, hogy föláldozzam őket. 

Bizony mondom, keserves az én állapotom! Csak az a szerencsém, hogy 

principálisom702 nem néz utánna,[!] hogy mit? és hogyan manipulálok703 kertje fái 

közt! Bizonyára nem engedné a biztos hasznot nyujtó fiatal termő fákat a 

(vidékünkön legalább) terméketlen fajokkal átojtani: hanem hát én mégis meg 

akarom azokat is menteni hazai gyümölcsészetünknek. –  

Hogy a „Gyümölcsészeti füzetek”-ből kiszorithassák az én munkásságom; 

mindent elkövettek a pesti urak, a kiknek szabad szellememmel szálka vagyok 

szemökben. Elárasztották nyomdahibákkal közleményeim s kifejezéseim élét 

letörtelendő tetszesök szerint változtatták el szavaim gyakran egészen ellenkező 

értelműre, mint, a mint azokat én kiírtam volt: de én mind e bosszantások daczára 

irtam időnkint abba a lapba; mert Villásit jó barátomnak ismertem s nem akartam, 

hogy szerkesztése alatt megbukjék az a folyóirat. A sors ugy akarta, kedves öcsém, 

hogy hosszu évek után arról kelljen meggyőződnöm, hogy, a kit legjobb barátomnak 

tartottam; az nem igaz ember és nem volt méltó az én barátságomra. Egy könyvbe 

sem férne, nemhogy e levél keretébe férhetne be, a mit e tárgyban el kellene 

                                            
701 Manipuláció (latin elemekből): 1. kézzel végzett művelet; kezelés, anyaggal való bánásmód; 

2. a közvéleménynek a tömegtájékoztatási eszközök útján való befolyásolása; 3. (pejoratív) 

mesterkedés, fondorlat; gyanús tevékenység.  
702 Principális (latin): 1. hivatali főnök (különösen ügyvédi irodában); 2. nagy fontosságú, 

elsőrendű, legfőbb.  
703 Manipulál (latin elemekből): 1. anyagot, szerszámot kezel; 2. valaminek a feldolgozását 

előkészíti; 3. manipulációt hajt végre.  
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mondanom. Elég az hozzá, hogy kevés híjja volt, hogy Villási engemet hazug ember 

hírébe ne keverjen éppen azon ember előtt, a kit legtöbbre becsülök, a kinek 

becsülésére legtöbbet adok: hanemhát beletört bicskája. Megszakítottam vele 

minden érintkezést. Nem írok az általa szerkesztett lapba. Ennyi az egész. Bosszut 

nem állok rajta; mert barátomnak neveztem, barátomnak tartottam: hanem csak 

egyszerűen elhallgatok irányában. Én nem ugy gondolkozom, mint kedves 

öcsém. Nem hogy nem járatom a füzeteket, de, mi több, még a 

gyümölcsészeti társulatba is beirattam magam s ugy a tagsági dijjat, mint a 

lap előfizetési árát fölküldöttem a napokban az illetőknek. Látni akarom, 

hogy hogyan dulják föl, hogyan rombolják le szép csendesen, a mit én 

hazai gyümölcsészetünk mezején hangya szorgalommal fölépítettem. 

Egykor aztán, ha az isten éltet, majd kitálalom nemzetem elébe 

sáfárkodásukat, és hiszem, hogy nem lesznek képesek megsemmisíteni az 

én törekvéseim eredményét, ha egy ideig hátra vetnek is munkásságom 

sikere elérésében. Ajánlom önnek is, hogy kísérje őket figyelemmel s járassa 

a „Gyümölcsészeti füzetek” -et.  

Sok jót kíván önnek 

szerető bátyja 

Bereczki Máté”704 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond. 1. doboz) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 108–109. p. 

(KEK. 67/14. ltsz.) 

 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 15. 

 

„Mező-Kovácsháza, Máj. 13-án 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 8-ról irt szives sorait tegnap este kaptam meg és ma már 

válaszolok is azokra.  

Csalatkozik kedves öcsém ha azt hiszi, hogy köztem és Villási közt a 

baráti összeköttetést az elsőségérti versenygés szakitotta volna meg. Én 

nem születtem vezérnek, hanem csak egyszerü közkatonának, egyszerü 

napszámosnak. Sokat küzdöttem Villásival levelezés utján éppen az ellen, 

hogy tiltakozásom, mentegetődzésem dacára minden áron a vezérségre 

                                            
704 SZABÓ 1995-a. – 108–109. p. 
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akart kényszeríteni, belőlem vezért faragni Villási. Nem engedtem: 

hasztalan volt minden törekvése. Arra, hogy Villási akarjon vezérkedni a 

gyümölcsészet terén, sokkal több tanulmány, előkészület volna szükséges 

részéről, mint amennyivel ő rendelkezik. Meg is vagyok róla győződve, 

hogy őt a vezérkedhetési viszketeg egy pillanatig sem háborgatta. Villási 

engemet egy szóval sem bántott meg. Láthatta azt kedves öcsém a folyó évi 

füzetek első számaiból is, hogy még eddig egy szóval sem árulta el, hogy 

ellenem agyarkodni volna szándéka. Köztem és közötte tehát ne keresse 

kedves öcsém a viszálkodás szellemét; mert azt bizonyára nem fogja ön ott 

megtalálni. Egészen más ok kényszerített engem arra, hogy végkép 

megszüntessem a viszonyt Villásival.  

Én V-t magamról itéltem meg. Nem ismertem őt. Utamban 

találkoztam vele akkor, a mikor feledve a világot és annak minden 

dicsőségét, szent lelkesedéssel egyetlen egy eszme egyetlen czél lebegett 

előttem, a melyet elérni törekedtem. Bajtársat találtam, azaz, hogy csak 

hittem, hogy találtam benne, a ki szintén azon czél felé törekszik, a melyet 

én elérni akartam. Barátságot, szellemi barátságot kötöttem vele. Egyideig 

aztán vállat-vállhoz vetve haladtunk a czél felé. Időjártával mind-mind 

szorosabbra füződött barátságunk. És ez volt Villásira a végzetes csapás, 

mert fogyatkozásait, hibáit ez árulta el. Ha távol maradtunk volna 

egymástól, talán sohasem tudtam volna meg, hogy V. nem volt méltó, nem 

volt érdemes az én barátságomra. Neki egy veleszületett bűne a hazugság: 

de ő azt nem tartja ám bünnek vagy becsetelenségnek. Ez az ő 

szerencsétlensége, mert ez idegenít el tőle minden embert előbb vagy 

utóbb, a kikkel az életben közelebbről érintkezett, vagy fog érintkezni. Én a 

hazugságot becstelenségnek tartom. Hazug ember nekem egy óráig sem 

lehet barátom. Szégyenlem kimondhatatlanul, hogy nekem mégis majd 12 

évig olyan embert kellett – emberismeret hiánya miatt – barátomnak 

neveznem, a ki a hazugságot nem tartja bűnnek, nem tartja 

becstelenségnek! Hogy is ne szégyenleném? Hisz, a ki hazug embert pártol, 

hazug emberrel barátkozik, arra mindenki rámondhatja, hogy maga is 

hazug. Egy becsületére sokat tartó, jellemes embernek pedig még azt sem 

szabad eltűrni, hogy ellensége merje őt hazugnak tartani. – Láthatja ebből 

kedves öcsém, hogy nekem, a ki napnál világosabban meggyőződtem V. 

hazug voltáról, vele az életben nem lehet többé érintkeznem. Arról pedig 

meg lehet győződve, hogy akit én egyszer az életben barátomnak 

neveztem; annak ellensége nem lehetek soha: tehát köztem és V. között a 

viszálkodásról, versengésről szó sem lehet. – 

Arra biztat kedves öcsém, hogy ne mondjak le az ügyról, amelyért 

küzdöttem ekkoráig. Én pedig azt kérdem kedves öcsémtől, hogy kell-e 

biztatás a halnak arra, hogy maradjon a vízben s ne menjen a szárazra? 
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Hogyan is tehette azt föl rólam csak egy pillanatig is, hogy lemondjak arról, 

ami engem éltet, amiben egyedüli örömet találok még a földön!! Fogok én 

ezután is egyről másról írni az Erdélyi gazdában705 és tán a 

Népkertészetben706 is: de csak hébekorban; mert én más föladatot akarok 

megoldani, olyant, melyet utánnam [!] évtizedek mulva sem akad ember, a 

ki annak megoldására kedvet, hivatást érezzen magában. Többet fogok én 

használni hazai gyümölcsészetünknek avval, hogy gyümölcseimet 

körülményes leírásban megismertetem, mintha a mindennapi élet apró 

teendőiről fecsegek egyetmást a szaklapokban. E hó végéig bevégzem 

munkám II. kötetét; aztán sajtó alá adom. Aztán hozzákezdek a 3-dik kötet 

megírásához. Sietnem kell; mert principálisomat alkalmasint kitúrják 

haszonbérletéből egy két év mulva. Akkor aztán kitessékelnek engem is 

kertemből; megfosztanak kincseimtől, gyümölcsfáimtól, gyümölcsfajaimtól 

s mehetek világul! Az irgalmas isten meg fog rajtam akkor könyörülni s 

nem hagy tovább élni egy pillanatig sem. Ez az én reményem. Igyekszem 

tehát megirni munkámat. Rendben akarom hagyni a hagyatékot, melyet 

nemzetemnek szántam. Ha aztán időt szakíthatok egyről másról írni az 

említett lapokban; bizonyára olyan tárgyakról fogok igyekezni írni, melyek 

később munkákban is fölvehetők legyenek. – 

Lesz-e önöknél gyümölcs? Nálam az idén semmi sem marad a fán. 

A mit a fagy megkímélt; azt az ezernyi ezer kártékony rovar már eddig is 

úgy leteremtette, hogy órákig keresgélhet valaki, a míg a galyak [!] közt egy 

ép gyümölcsöt megpillanthat. Gyümölcs helyett, az idén a fajok 

növényzetének leírásával leszek elfoglalva. Fáim most szép tenyészetnek 

örvendenek. Ha a levelet nem csapja meg a ragya; hiszem, hogy egészséges 

gyümölcsrügyeket fognak fejleszteni s jövőre megint lesz gyümölcsöm.  

                                            
705 ERDÉLYI GAZDA, az Erdélyi Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, mezőgazdasági 

folyóirat. 1869-ben alapították 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 Egyesület (EGE) mozgalmi életének 

tükrözése. Főszerkesztője a megjelenéskor Szádeczky Lajos volt. A lap szakirodalmi 

tevékenysége igen jelentős volt. 1944 tavaszán szűnt meg. – Irodalom: ROMÁNIAI magyar 

irodalmi lexikon I–IV. kötet. Bukarest, 1981. I. kötet.)  
706 NÉPKERTÉSZET: A NÉP KERTÉSZE.  Alcíme: A kertipar és befásítás szakbeli és a 

községi faiskolák hivatalos közlönye. Alcíme 1882-től: A községi faiskolák hivatalos 

közlönye. Megjelent: Pest: 1864–1866, 1869—1873, Budapest: 1874–1882 Korpona: 1883–1887, 

Selmec: 1888–1891, hav. kétszer. Szerkesztői: 1864–1879: Lukácsy Sándor,  1880–1891: 

Lukácsy Aladár (1888-tól a selmecbányai. illetőségű Vörös Ferenc is.) Míg a folyóirat 

Budapesten jelent meg, a szerkesztőség Rákospalotán volt. Programja: „Kifejteni a kertipart 

azon ágaiban és azon irányban, hogy minden vidék saját viszonyaiban támaszt találó 

nagytermelésével a bel- és külpiacok élénk üzletére számíthasson, nyers állapotban és a 

házi- s gyáripar útjáni feldolgozásával." Tartalma: szakcikkek a kertészet minden ágáról, 

szőlészet, faiskolaügy, 1882-ben méhészet is, az Országos Magyar Kertészeti Társulat, az 

Országos Gyümölcsészeti Egylet és a Magyar Gyakorlati Kertipari Egyesület hírei kertészet 

naptára, lapszemle. Elődlapjai: Kertészetünk [1863], Közben: Kertészgazda s a Nép Kertésze 

(1867–1868). TURÁNYI K. 1958. 267. p.)  
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Az ég áldja meg minden jóval!  

kívánja szerető bátyja: 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 111–113. p. 

(KEK. 67/15. ltsz.)  

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 16. 

„Mező-Kovácsháza, Jun. 21. 1882.  

 

Kedves öcsém! 

 

Máj. 19-ről hozzám írt szíves soraira készakarva halogattam a 

választ. Ugy hallottam, hogy principálisom személyesen megy föl 

Budapestre a minisztériumnál bérlete megnyújtását kérelmezendi. Meg 

akarta várni, hogy mi lesz eljárásának eredménye, hogy aztán megírhassam 

azt kedves öcsémnek is.  

Most tehát örömmel irhatom, hogy principálisom megint 

megmarad a bérletben s így egy időre leesett szívemről a nagy kő, mely 

jövőm és kertem jövője fölötti aggodalomban arra nehezedett. –  

Tudatom kedves öcsémmel azt is, hogy a Gyümölcsészeti Vázlatok 

II. kötetének 2-dik és harmadik füzetével és így a teljes kötettel készen 

vagyok. Jövő héten fogok Aradon a nyomdásszal eggyezkedni [!] a 

kinyomatás végett. Remélem, hogy Sept végén vagy Octóber elején már 

kezébe is adhatom honfitársaimnak a teljesen bevégzett II-dik kötetet. Már 

bele kezdettem a III-dik kötet megírásábába is; adatom van a munkához, ha 

nem is elegendő, de annyi bizonyosan, hogy ez évben nem szorulok meg 

munka dolgában. 

Hogy van kedves öcsém?  

Áldja meg az isten kedves családjával együtt minden jóval!  

Szívéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  
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Sziklay Edéhez, Jánokra 17. 

Mező-Kovácsháza, Jul. 17-én 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 2-ről kelt szives sorait vettem. Köszönet a működéséről szóló 

beszámolóért. A szilvák és körték ojtása nem azért volt-e kevésbé sikeres, 

mert elkésett az ojtással. Ajánlanám, hogy jövőre a körtéken szilvákon 

kezdje meg az ojtást s legutoljára hagyja az almák beojtását. Egyébb iránt 

szilvát és körtét szobában ojtani haladatlan dolog. Legsikeresebb ezeknél az 

alvó szemre ojtás fás vagy vesszős módja szerint. A jól begyökeresedett 

alanyokra a szilvafáknál még tavasszal is teljes sikerrel lehet ojtani 

oldalojtás vagy később, ha kérgök fölválik vesszős szemzéssel is. Kisértse 

meg! – 

A gróf Hadik707 kertészétől kapott körte ujdonságai közt csak a 

Comtesse Clara Frijs708 és Köstliche von Beauring, nincsenek meg nálam; a 

                                            
707 Két, korabeli neves Hadik grófi tulajdonú kertészetről is szó lehet:  

Futaki gróf Hadik Béla [Mátyás Antal] (Homonna, ma Humenné, Szlovákia, 1822. 

szeptember 27. – Kassa, ma Košice, Szlovákia, 1885. április 19.) magyar nagybirtokos, 

császári ellentengernagyéról, aki nyugdíjazása után birtokain gazdálkodott. 1879-től 

Nádaska (Tornanádaska, Abaúj-Torna vm.) birtokosává vált. Itt híres dendrológiai 

gyűjteményt, valamint gyümölcskertészetet alakított ki. – Felesége, szalai Barkóczy Ilona 

(házasságkötés 1860, Bécs) révén a Szatmár vármegyei Jánki uradalom (Szatmár vm. ma 

Jánkmajtis, Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) híres gazdasága is (borászat, kertészet) birtokába 

került. – Fiai közül, futaki gróf Hadik János [Kelemen Béla] (Pálóc, 1863. november 23. – 

Budapest, 1933. december 10.) nagybirtokos, politikus, miniszter örökölte a Torna-Nádaskai 

uradalmat. A Kert című lapban 1901-től folyamatos hírek olvashatók arról, hogy 

gyümölcsészetének terményei kiállítási díjakat nyertek. Századfordulós leírás szerint: 

„Nádaska (Torna-Nádaska). Van 48 háza, 263 lakossal. Postája és távirója Torna. Itt van gróf Hadik 

Jánosnak szép és nagyszabású kastélya, a hegyoldalban diszes park közepén.[…] Hadik János gróf itt 

nagyszabású spárga-, dísznövény- és gyümölcsfatenyésztést űz.” [BOROVSZKY ABAÚJ-TORNA 

1896a. 309–310. p.] – Másik fia, futaki, szalai és tavarnai gróf Hadik-Barkóczy Endre [János 

Ferenc Antal],  1887-ig Hadik (Pálóc, 1862. november 1. – Budapest, 1931. március 4.) 

politikus. Anyja 1887-ben bekövetkezett halála után a Barkóczy-örökség, a Jánki központú 

hitbizomány – haszonélvezeti jogával együtt – reá, mint elsőszülött fiúra szállt. Emiatt 

Endre 1887. július 17-én királyi engedéllyel a Hadik-Barkóczy kettős nevet vette fel. A 

Hadik-Barkóczy uradalom Jánki gyümölcsészete ugyancsak híres volt, rendszeresen 

kitüntetésben részesült a kertészeti kiállításokon. Századforduló utáni leírás szerint: „Jánk. 

Gróf Hadik Barkóczy Endre uradalma. Bérlő: Bárány Samu. Ide tartoznak a Majtis, Hermánszeg, 

Darnó, Csegöld, Császló és Szamosújlak határában levő részek is. Összterület 2800 magyar hold. 

Ebből kert és beltelek 16, kaszáló, legelő 400, a többi szántóföld. Gazdasági és üzemrendszer ötös 

forgó. Lóheremagot termel 200, luczernát 50, lent 45, kendert 30 magyar holdon, dohányt 30-on. 

Lóállomány 28 lipiczai, ebből igás 24, kocsiló 4; egy nemes lipiczai ménje van. Szarvasmarha 360, 

ebből 80 magyar jármos ökör, a többi nyugoti; 60 tehén, 2 bonyhádi tenyészbika, 120 gulyabeli. 

Juhállomány 2000 drb. Rambouillet, 24 tenyészkossal. Sertéstenyésztés 130 mangalicza anyakocza és 

szaporulata, 13 kannal. Tejgazdaság 150 liter napi termeléssel; Szatmáron értékesítik. 

Gyümölcsösének évi forgalma kb. 1400 kor. A munkaerőt helyben szerzi s napszámárak férfiaknál 80–

180, nőknél 60–100 fill. A földhaszonbér ezen a vidéken 20 korona. m. holdanként.” [BOROVSZKY 

SZATMÁR 1908. 317. p.] – Jánk erdejéből 383 hektár ma természetvédelmi terület. 
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többiek már termettek is nagy része: de vidékem mostoha viszonyai közt 

egyik sem érdemelte ki az „egri” nevet. Az „Enghieni bronz-körte” 

nemcsak fanyar de valósággal keserű és vadsavanya volt. A „Hons érsek” 

kevéslevű szalonnás gyümölcsnek mutatkozott. A Ladé vajonca tűrhetős 

ízű, jókora nagy körte; A Morny herceg is túlsavanyúnak mutatkozott 

nálam. A „Boutteville elnök”709 faja is, gyümölcse is nyomorgó repedékes, 

vidékem viszonyai közt. Az „Csikos” és közönséges „Amanlis vajonczok” 

még nem termettek. De egészséges fajuk van nálam is és igy finom 

gyümölcsöket is remélek róluk. Mindkettő határozottan valódi nálam.  

Munkám II. kötetéből a hátra levő két füzet már sajtó alatt van 

Aradon. Sept. végére vagy október elejére kerül ki sajtó alól, ha a 

nyomdában nem lesz valami akadály. Ha megjelenik; azonnal megküldöm 

kedves öcsémnek a Darvas példányával együtt. – 

Az „Erd. Gazdá”-ba küldöttem egy czikket a hernyózásról; hiszem, 

hogy azóta már olvasta is azt kedves öcsém.  

Megint megrohantak szemző vesszőkért! Reggel és estefelé, a mikor 

a melegség kissé alább száll; folyvást vesszőszedéssel kell most 

foglalkoznom.  

Bocsásson meg, ha ez uttal bővebben nem irhatok.  

Sok jót kíván 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 18. 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 7. 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

Él-e még? Olyan régen nem hallat magáról, hogy a miatt ez a kérdés 

önkénytelenül szaladt tollam alá!  

                                                                                                               
708 Comtesse Clara Frijs (körte): Régi dán körtefajta. Említi a Guide pratique de l'amateur de 

fruits..., a Simon-Louis frères (testvérek) Plantières-lès-Metz-i kertészetének, Octave Thomas 

kertészeti igazgató által szerkesztett katalógusa, 1895. (2. kiad. Berger-Levrault (Paris), 1895. 

68. p. 
709 A Boutteville elnök körtét Deboutteville elnök (körte) néven írta le Bereczki. (Président de 

Bouteville.) Mas, Alphonse: Pomologie générale 7. kötet, 1881. 265. p. önálló fajtaként említi, 

BERECZKI 1. kötet 217. p. mint a Liegel téli vajonca téves szinonimájáról emlékezik meg 

róla, melyet „másodkézből” Boisbuneltől kapott.  
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Sürgős mezei munkáját tán csak bevégezte már?! Ideje volna talán jó 

barátjaira is gondolni most már.  

Várom a nemes Sóvári vegetatiója leírását s minthogy e miatt 

Darvas öcsémet kell meglátogatnia, kérném, hogy ugyanazon alkalommal a 

Belle du bois almafa vegetatióját is jegyezné le számomra elmondván az 

„Észrevétel” bekezdésben, hogy mi véleménnyel van felőle Darvas öcsém a 

kinél hiszem, már több ízben termett . – 

Nagyban gyüjtögetem az anyagot munkám III. kötetéhez. A II. kötet 

nyomása már annyira haladt, hogy belőle meg csak 11 ív nincsen 

kinyomtatva. Egészségem türhető.  

Kívánom, hogy soraim kedves öcsémet is fris [!] egészségben 

találják.  

Sok jót kíván 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 19. 

„Mező-Kovácsháza, Sept. 20. 1882.  

Kedves öcsém! 

 

Mélyen elszomorított f. hó 14-ről hozzám írt levele; mert ebből 

látom, hogy a létért való küzdelemben előbb utóbb el kell bukniok ott, a 

fölvidéken! Szegény, szegény hazám! hová is juttattak téged lelkiismeretlen 

sáfáraid!? Pusztulunk, veszünk; mint oldott kéve hull szét nemzetünk”710 

Keserű igazságok a költő ajakán: de naponta látnunk kell mindmind 

inkább, hogy igaza volt a költőnek. Az önfenntartás ösztöne maholnap oda 

kényszerit mindnyájunkat, hogy a haza és emberszeretete helyett egyedül 

az önszeretetnek marad helye szíveinkben; és a kik még most őszintén 

szeretik hazájukat s a kik annak jóléte előmozdítására szentelték magukat, 

munkásságukat, maholnap aggódva kérdezik ön maguktól: valljon nem 

haszontalan-e fáradtságuk? valljon folytassák-e tovább a küzdelmet? Hisz 

maholnap ugy is csak a neve marad föl annak a hazának, melyet imádásig 

szeretnek! el kell pusztulnia menthetetlenül nemzetünknek!! 

Lássa kedves öcsém! ilyen hangulatba hozott engem levelével: 

hanem azért, ha mind elhullanak is mellettem barátaim, a kikkel a 

hazaszeretetben versenyeztem; én utolsó leheletemig hü maradok 

                                            
710 Tompa Mihály: A gólyához 6. versszak 4, sor: „Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!” 
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hazámhoz s folytatom a munkát, melyet megkezdettem. Fogadja tehát 

őszinte köszönetem, hogy nekem munkáimban segédkezet nyújtani 

sziveskedett. Köszönöm a „Nemes Sóvári” növényzetének leírását! Mint 

hogy pedig a „Belle du bois” növényzetének leírása kevéssé illik rá azon 

ojtványomra, melyet a tavasszal az ön szivességéből kapott vesszőkről 

ojtottam; nagyon szépen kérném, hogy nekem, levélhullás után még 

egyszer sziveskednék egy-két rövidke vesszőt küldeni a „Belle du bois” 

fajáról, hogy teljesen meggyőződhessem, hogy a vessző küldés alkalmával 

nem történt önök részéről tévesztés. Jövőre aztán majd lejegyzem én a 

vegetatiót magam is.  

Remélve, hogy e kérelmem teljesíteni fogja, arra kérem, hogy a 

„Fája” bekezdést, melyet csak idősebb fáról lehet helyesen lejegyezni, 

szíveskednék arról a vén fáról lejegyezni mégis és nekem megküldeni. A 

termő rügyet Leroy nem szokta leírni gyümölcsfajainál; nekem pedig arra 

is szükségem van: kérem tehát, hogy a küldendő vesszők termő rügyben 

végződők vagy termőrügyes gyümölcs peczkek legyenek. –  

Mióta önnel levelet nem váltottam, két, testilelki jóbarátomat 

temették el.  

Az egyik, szakbeli jóbarátom Dr. Lucas Ede számolt le előbb az 

élettel; a másikat az országszerte ismertnevű hazafit, Náray Imrét711 tegnap 

temettük el Aradon. Érzékeny csapás rám nézve e két jóbarátom elvesztése. 

Kérem kedves öcsém! ha el nem hányódott volna önnél véletlenül a 

Dr. Lucas biográfiája legyen szíves azt adandó alkalommal vissza küldeni. 

Míg Lucas élt; kevés figyelmet fordítottam arra a biográfiára: de, mióta 

nincs többé, – mint kedves emléket tőle megakarom[!] azt őrizni 

könyvtáramban.  

Az Erdélyi gazdá”-ra csupán azon czím alatt is, hogy „az Erdélyi 

gazda szerkesztőjének” – biztosan fizethet elő. Egyébb iránt az Erdélyi 

                                            
711 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 szabadságharc 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 1881-1884. 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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gazdasági egylet titkára, Gamauf Vilmos712 szerkeszti azt a kis lapot és ő 

szedi be az előfizetési pénzeket is. 

Tiszta szívemből kívánva, hogy szembaja végkép megszűnjék s a 

jóságos isten jobbra változtassa az ottani gazd. viszonyokat, maradok 

szerető bátyja: 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 115–116. p. 

(KEK. 67/19. ltsz.) 

* * *  

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 20. 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 11. 1882. 

 

Kedves öcsém! 

 

Oct; 13-ról irt, szives soraira csak most válaszolhatok. Minden időm 

igénybe volt ekkoráig véve. Egy ideig Aradon is kellett tartózkodnom; 

különben munkám II. kötete a kiszabott időre nem jelenhetett volna meg.  

Szabad legyen remélenem, kedves öcsém, hogy jövő évben ugy 

Julius Augusztus hónapokban, szives lesz a „Belle du bois” növényzetét 

nekem lejegyezni. Emlékezete valóban nem csalta önt meg; mert Leroy713 is 

                                            
712 Gamauf Vilmos (Trieszt, 1843 – Bécs, 1893. augusztus 25.), gazdasági intézeti tanár, 

mezőgazdász, szakíró, szerkesztő. „…a Ferencz József-rend lovagja; előbb gazdatiszt volt 

Csáktornyán. 1871-től a kolozsmonostori gazdasági intézet tanára s az erdélyi gazdasági 

egyesület titkára, az „Erdélyi Gazda” szerkesztője. Az erdélyi részek mezőgazdasági 

viszonyait érdeklő egyik legfontosabb megoldást váró reformkérdés: a birtokrendezés; 

továbbá a filoxéra-ügy, borászat, a gazdasági kiállítás, gazdasági ipar, különösen a 

szeszipar, a czukorrépatermelés stb. felette fontos ügyeknek kiváló szószólója volt; több 

gazdasági kérdés illetékes eldöntésénél lőn irányadó az ő véleménye. Az 1872. [1873.] bécsi s 

1878. párisi világkiállításokon, mint a mezőgazdasági, borászati stb. szak felügyelője, 

továbbá a budapesti országos kiállításon kiváló érdemeket szerzett, melyekért legfelsőbb 

helyen is kitüntetésekben részesült. 1890-ben elhagyta Erdélyt és Bécsbe költözött, hol 1893. 

szept. elején meghalt.” [PIM NÉVTÉR; SZINNYEI] 
713 Leroy, André (Angers, 1801. augusztus 30. – Angers, 1875. július 23.). Két generációra 

visszamenő, nagy múltú, francia gyümölcskertész család leszármazottja, maga is neves 

pomológus. A szülővárosában elvégzett líceumi tanulmányok után a párizsi Jardin des 

plantes-ban és az egyetemen Thouin, André (Párizs, 1747. február 10.– Párizs, 1824. október 

27.) botanikus, francia mezőgazdász által a kertészettudományokban továbbképezve 19 

évesen vette át apja angers-i üzletét. Pályája kezdetén – 1822-ben – négyhektáros faiskolával 

kezdte működését, amely halálakor már 168 hektárra növekedve 300 munkásnak adott 

kenyeret. Gyümölcsfa-ültetvénye egész Nyugat-Európát ellátta oltványokkal. Amerikai 

kereskedelmi kapcsolatait is nagy mértékben kiépítette. Jelentős szakirodalmi tevékenységet 

is folytatott. A „Catalogue général descriptif et raisonné” 1855-ben jelent meg és még abban az 
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azt irja, hogy ágai rendszerint fölfelé törekvők. Ojtó és termőrügyben 

végződő vesszőket és peczkeket kérek e tél folytán küldeni nemcsak a 

„Belle du bois” hanem a Nemes Sóvári fajról is; mert nálam még alig egy-

két vesszőcskét produkált a fiatal ojtvány, pedig tudom, hogy sokan fognak 

kérni vesszőt a Nemes Sóváriról, mivel azt már katalógomban is 

megemlítettem. A Belle du bois még nem jött be catalogomba; mert 

növényzetét még nem láttam a természetben s igy nem tudhattam egész 

határozottan valódi-e a faj vagy nem! Most már teljesen biztos vagyok róla, 

hogy csakugyan valódi ez is; minélfogva a nagy almákat kedvelőknek erről 

is juttatni akarnék vesszőt. – Ha netán a napokban önnek is megküldött 

könyvemből egyik másik faj megtetszenék önnek; szivesen szolgálok aztán 

én is azokról, cserébe vesszővel. Kérem tehát február elejéig legyen szíves 

engem értesíteni, hogy mely fajokról mellékeljek még önnek vesszőt a már 

előbb megrendelt fajaihoz.  

Sok jót kíván Önnek és kedves családjának 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

                                                                                                               
esztendőben öt nyelvre fordították le. E művéért a „Francia Becsületrend” kitüntetésben 

részesült. A „Dictionnaire de pomologie” című művének kiadását már veje fejezte be. (I.: 1867; 

II.: 1869: Az első két kötetben 915 féle körte; III.: 1872; IV. 1873: A két kötetben 527 alma; V.: 

1877 43 féle sárgabarack és 127 féle cseresznye; VI.: 1879: 163 féle őszibarack tüzetes leírása 

található.) – Az angers-i Keleti Temetőben nyugszik. - A magyar pomológusok közül 

Bereczki Mátéval tartott fenn eleven levelezési kapcsolatot, aki több ízben még oltványokat 

is rendelt tőle. – Különös, hogy e neves francia pomológus és tevékenysége szinte ismeretlen 

a magyar szakirodalomban (pl. lexikon). – Lásd a Les Croqueurs de Pommes de l’Anjou 

honlapját!  

http://www.croqueurs-anjou.org/index.php?numlien=4 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroy  

Életét ismertette a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek  (8. évf. 1887. 1. füzet. 1–3. p.), 

amely így méltatta: „1868-ban Leroy faiskolái már 200 hektárt foglaltak el, mely területből 

110 hektár kizárólag gyümölcsfák által volt elfoglalva es az anyafák gyűjteménye 1050 faj 

körtét, 600 faj almát, 120 faj szilvát, 130 faj cseresznyét, 120 faj baraczkot, 40 faj kajszit, 25 faj 

mandulát, 30 faj gesztenyét, 10 faj birset, 60 faj fügét, 8 faj naspolyát, 6 faj szedret, 10 faj diót, 

30 faj mogyorót, 15 faj somot, 6 faj olajbogyót, 30 faj málnát, 150 faj szamóczát és 350 faj 

szőlőt tartalmazott. Pedig ezen már akkor is legnagyobb kertészeti vállalat Európában egész 

halála napjáig, mely 1875-ik év julius 23 án állott be, szakadatlanul növekedett és oly 

nagyszámú és gyönyörű anyafákkal bir még most is, minőkkel Európában egyetlen vállalat 

sem és melyek, mint megtekintésre érdemes kiváló ritkaságok szerepelnek.” 

http://www.croqueurs-anjou.org/index.php?numlien=4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Leroy
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Sziklay Edéhez, Jánokra 21.  

„Mező-Kovácsháza, Febr. 14. 1883.  

 

Kedves öcsém! 

 

Kérem, ne vegye tőlem rosz [!] néven, hogy a „Nemes Sóvári” 

almavesszőkért annyiszor zaklatom. Bízom kedves öcsém ígéretében, 

többeknek megígértem, hogy juttatni fogok számukra ezen fajból is. Most 

már szeretném megindítani az expediálást, de naponta várva a Sóvári 

vesszők megérkezését, folyvást halogatom vesszőim szétküldését; mert 

adott szavam be is akarom váltani. Hogy szavaim beválthassam; arra csak 

egy módom lehet, az t. i., ha ön is beváltja minél előbb igéretét; mert az én 

ojtványaimon nincs több vessző, 3 szálacskánál.  

666 fajról közel 15 ezer szál vessző leszedésére én kaptam elég 

enyhe időt. Ugy hiszem, hogy egy fajról, 50-60 szál vessző leszedésére (a mi 

egy órai idő alatt is megeshetik) önök is bírnak időt találni. Az istenre 

kérem tehát, kedves öcsém! ne hagyják megrendelőim előtt szegény árva 

fejemet szégyenbe: hanem küldjék minél előbb a megigért vesszőt! 

Sok jót kíván  

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 22. 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 16. 1883.  

 

Kedves öcsém! 

 

Fogadja ezer köszönetem abbéli szivességéért, hogy az óhajtva várt 

Nemes Sóvári vesszőket elküldeni sziveskedett, 

Bocsássa meg, hogy türelmetlen voltam a várakozásban! Expediálni 

akartam, de a Nemes sóvári vesszők miatt mind-mind tovább kellett 

halogatnom a munkát, mely már is nagyon körmömre égett. Jól kell 

igyekeznem, hogy egy hónap alatt bevégezhessem a sok megrendelést. 

Közel 100 embert kellett kielégítenem! Öregségemmel hatványozva 

szaporodik munkám. Csak erőm is hatványozódnék! Jó volna: de az a 

szerencsétlenség, hogy hatványozva fogy. Jól kell az idővel gazdálkodnom, 

ha azt akarom, hogy késedelmességgel ne vádoljanak megrendelőim. Ez 
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volt egyedüli oka türelmetlenségemnek, melyért újból bocsánatot kérek s a 

vesszőket ismételten is köszönöm.  

Sok jót kíván 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 23.  

 

„Mező-Kovácsháza, Mart. 24. 1883.  

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 16-ról hozzám intézett soraiból, mély sajnálkozással 

értesültem arról, hogy szembaja még most is folyvást tart. Adja a jóságos 

ég, hogy mielőbb értesíthessen engem, hogy teljesen kiépült bajából! 

Ha úgy van a dolog, a mint kedves öcsém írja; bárha szives örömest 

küldöttem is ingyen az ojtóvesszőket, látva, hogy ön szivességet nem akar 

tőlem elfogadni, tudatom, hogy annyi vesszőt, mint a mennyit önnek 

küldöttem, 3 Ftért szoktam adni másoknak.  

Hazai gyümölcsészetünk haladását illetőleg azon örvendetes hírt közölhetem 

kedves öcsémmel, hogy az idén négyszer annyi megrendelőt kellett ojtóvesszővel 

kielégítenem, mint a megelőző években.714 Sok uj gyümölcsös és gyümölcsfa-iskola 

alapitásáról értesültem a haza különböző vidékeiről. Sokan rendelték meg a 

katalógomban felsorolt, valódiakul fölismert gyümölcseim legnagyobb részét. 

Tarczy Dezső ügyvéd Pápára; Mócsy Antal képezdei tanár, Kalocsára és Janky 

Antal kereskedő Nagyváradra valódi gyümölcseim teljes gyüjteményét rendelték 

meg tőlem. Most már hiszem, hogy fajaim nem vesznek el velem együtt a hazára 

nézve! A roppant fáradtságért, melyet az idén az ojtóvesszők szedésével és 

expediálásával ki kellett állanom, ez a tudat szolgál jutalmamul. 

Ismételten kivánva, hogy a jó isten mielőbb gyógyítsa ki kedves 

öcsémet szembajából maradok 

szerető bátyja:  

Bereczki Máté” 

 

                                            
714 SZABÓ Pál megjegyzése (tartalmilag): Bereczki Máté 1882–1883 telén közel 100 

megrendelőnek 666 fa fajtáról közel 15.000 szál ojtóvesszőt küldött. – (BERECZKI Máté 

levelei. Közreadja: SZABÓ Pál. Bp., 1995-a. – 120. p.)  



SZIKLAY EDÉHEZ KÜLDÖTT LEVELEK 

 

323 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 120. p. (KEK. 

67/23. ltsz.) 

 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 24.  

„Mező-Kovácsháza, Maj. 25. 1883.  

 

Kedves öcsém! 

 

Rég ideje, hogy mit sem hallat magáról. Aggódva lesem, várom, 

hogy mikor örvendeztet már meg avval a hírrel, hogy szembaja elmult. 

Utóbbi levelében erről panaszkodott kedves öcsém. Kérem, ha nincs 

terhére, tudósitson nehány sorral. –  

A köszönettel vett Sóvári alma vesszőket egy szálig mind 

szétosztogattam. Magát a gyümölcsöt most szándékozom éppen leirni és 

jövő évre Vázlataim III. kötetében közleni. Nagy reményem van hozzá, 

hogy csakhamar nagyban el fog ez a jeles faj terjedni nemcsak a hazában, 

hanem még külföldön is. A külföldiek előtt nagy előnye lesz a fajnak az a 

tulajdona is, hogy egyike a legkésőbben hajtó és virágzó fajoknak. Tavali 

ojtványom éppen máj. 20dika táján kezdett kilevelezni vagyis egyidőben a 

Királyi kurtaszáru almával. –  

Az idén nálunk is nagyon megkésett a tavasz. Fáim körül sok még 

most sem végezte be virágzását. Alma, szilva, cseresznye bőven 

mutatkozik fáimon. Sok gyümölcsfajom most fog teremni először, ha 

csapás nem éri. Lesz, ugylátszik, elég tanulmányozni valóm.  

Tudatom, kedves öcsémmel, hogy vénségemre nem kellett 

megválnom egyedüli örömemtől, kertemtől. Principálisom ujból kivette 

haszonbérbe – noha jó drágán, – azon részletet, melyen kertem fekszik. Az 

ő könyörületéből le lehet örlenem azt az egy két évet, melyet még istentől 

remélek, a nélkül, hogy nyakamba kelljen vennem a világot s megszokott 

foglalkozásomról le kelljen mondanom.  

Egészségem tűrhető. Munkám III-dik kötetén dolgozgatva töltöm 

most időm.  

Az ég áldja meg kedves öcsémet családjával együtt minden jóval! 

Szivéből kivánja 
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Szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 25. 

„Mező-Kovácsháza, Jan . 30. 1883.715 

 

Kedves öcsém! 

 

Él-e? Hal-e? – Bizony mondom nagyon megfeledkezett őszintén 

szerető bátyjától. Szembajáról panaszkodott utoljára is. Valahányszor önre 

gondoltam, – pedig mondhatom, sokszor jut ön eszembe, – mindig 

aggodalom fogott el. A jóságos isten tán megmentette önt azóta bajától!? – 

 Hejh kedves öcsém! keserves kinokat szenvedtem én is azóta, a mióta önnek 

nem írtam levelet. Ez év elején ágyba estem, honnan alig volt reményem, hogy élve 

kiszabadulhatok. A gondviselésnek, ugy látszik, szüksége van még rám, hogy 

czéljai kivitelére eszközül használjon. Fönn lézengek ujból. Erőtlen, tehetetlen 

vagyok még az igaz: de remélem, hogy csak helyre vergődöm lassanként újólag. 

Képzelje, már most helyzetem, midőn ilyen állapotom mellett is tódul hozzám a sok, 

ojtóvesszőért rimánkodó ember, és nekem még 600 fajról kell ojtóvessző készletet 

gyüjtenem!! Lesz-e tehetségem ennyi fajról, kellő időben készletet gyűjtenem? s a 

megrendeléseket teljesítenem? Midőn e kérdések lelkemben felmerülnek; méltó 

aggodalom fog el. Ha isten is ugy akarja mint magam; akkor hiszem, hogy 

igennel felelhetek e kérdésekre is.  

A „Nemes Sóvári” almáról egyetlenegy fiatal ojtványom van és ez is 

nagy fák árnyékában. Ezen csemetén 7 szál vesszőnél nem találtam többet. 

És eddig már 10 megrendelő van rá! Hiszem pedig, hogy lesznek még 

többen is. – E körülmény kényszerített oda, hogy nehéz fejjel, nehéz kézzel 

kérdést intézzek kedves öcsémhez: Nem tudna-e nekem saját ojtványairól 

10-15 szál vesszőt a fajról küldeni? Ha igen; akkor kérem, legyen szíves 

mielőbb elküldeni azt, hogy ne kelljen sokáig bizonytalanságban lennem a 

felől, kapok-e vagy nem? 

Az én istenem áldja meg kedves családjával együtt, mindenféle 

jóval! Szívéből kívánja  

szerető bátyja:  

Bereczki Máté” 

 

                                            
715 Helyesen: 1884. 
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(Lelőhely: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 131. p. (KEK. 

67/25. ltsz.) 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 26. 

„Mező-Kovácsháza, Nov. 28. 1884. 

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 25-ről, Budapestről hozzám írt soraira ez uttal lehetetlen 

érdemileg válaszolnom; mert kegyetlenül el vagyok foglalva: hanem annyit 

mindenesetre szükségesnek látok tudatni, hogy ha lehetséges, számomra a 

Nemes sóváriról vagy 30-40 szálat juttatni szíveskedjék, hogy így aztán 

megrendelőimnek legalább egy-egy szálat juttathassak én is belőle.  

Az ég áldja meg minden jóval!  

Szívéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhely: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 27.  

 

„Mező-Kovácsháza, Febr. 4. 1885.  

 

Kedves öcsém! 

 

Hogy minden megrendelőmnek legalább egyegy szálat juttathassak 

a Nemes sóvári almáról: szükségem volna legalább 50 szál vesszőre. Kérem 

tehát kedves öcsém, ha lehetséges, legalább ennyit küldeni f. hó 20dikáig. 

Mindenesetre azonban kérek legalább 30 szálat, hogy legalább jó 

embereimnek juttathassak belőle. 

Ha az idő enyhe marad f. hó 20dikáig megszedem ojtóvessző 

készletemet s akkor azonnal szeretném megindítani az expediálást; ezért 

kérném, hogy 20dikáig lenne szives a Sóvári vesszőket elküldeni. 
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Sok jót kíván 

szerető barátja  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhely: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 28.  

„Mezőkovácsháza, 1886. Jul. 28án 

 

Kedves öcsém! 

 

Rendkívül fájdalmasan esik nekem, hogy oly régóta hírit sem 

hallom. Gyakran volt szándékomban, hogy levelet írjak önhöz és kiverjem 

hallgatagságából: de; mert féltem, hogy terhére leszek; napról napra tovább 

és tovább halogatta a levél írást. Most is csak a kénytelenség vitt rá, hogy e 

sorokat irjam kedves öcsémhez. – Munkám IV.-dik kötetén dolgozgatok. E 

kötetet egészen gyümölcs ismertetésekre szántam. Számba véve a 

gyümölcs fajokat, a melyek leírását közleni szándékozom, – ugy találom, 

hogy egy egész kötetre való, még bajosan akad gyűjteményemben. 

Kénytelen vagyok olyan gyümölcsöket is közleni, a melyeket én még nem 

tanulmányoztam, hanem; mert leirásra alkalmas gyümölcspéldányokat 

kaptam róluk másoktól, és valódiaknak találtam őket, – lejegyeztem 

legalább a gyümölcs körülményes leírását. Ilyen az öntől kapott Erdei szép 

(= Belle du bois) alma is. Ez a faj határozottan valódi. Még az öntől kapott 

vesszőkről nevelt ojtványom is teljesen egyezik növényzetében Leroy 

fölületes leírásával. Most én e fajnak teljes körülményes leirását akarom 

közleni: de, sajnos, fiatal ójtványomon még egyetlen egy termő rügyet sem 

találok! Nem tudom, hogy milyenek lehetnek e fajnak termő rügyei? 

Milyenek lehetnek a termő vagy virágrügyet körítő levelei? Leroy teljesen 

hallgat ezekről. 

Ha önnek a jóságos isten meggyógyította eddig a szembaját; akkor 

teljes reménységem lehet ahhoz, hogy kedves öcsém kipótolja számomra 

leírásom ebbeli hiányát vagyis lejegyzi a virág rügyeket és az azokat 

környező leveleket ugy, a mint azt én munkámban, különösen pedig annak 

III-dik kötetében le szoktam azt írni: de, ha még folyvást tart szembaja, a 

mit isten ne adjon; akkor talán még arra is hijjába kérem föl, hogy barátjától 

Darvas Ferencztől716 eszközölne számomra a Belle du bois nevű almafájáról 

                                            
716 Darvas Ferenc Sziklay Ede barátja. Lásd korábbi lábjegyzetet! 
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néhány, leveles, termőrügyes peczket, melyet az számomra, jó nedves 

moha közt, egy szivar ládikában, könnyen elküldhetne. Ha így, vagy 

amugy nem lesz segítve bajomon, akkor a Belle du bois leírását, mint 

hiányosat, semmi esetre sem közölhetném még munkám IV-dik kötetében, 

melyet mához egy évre már sajtó alá adni óhajtanék.  

Áldja meg az ég kedves öcsémet minden áldásával! szivéből kívánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhely: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 29.  

 

„Mező-Kovácsháza, 1886. Aug. 19-én 

 

Kedves öcsém! 

 

Mikor isten az emlékező tehetséget osztogatta; nekem abból csak igen szük 

marokkal juttatott. A mi kevéssel rendelkeznem lehetett abból, életem folyásán; 

most öregségemre az is mind-mind inkább elpárolog fejemből. Ennek tulajdonítsa 

kedves öcsém, hogy most mind arról, a mit levelében mentségül hosszas 

hallgatásának fölhoz, semmit, de egyáltalán fogva semmit sem tudok. Nem 

emlékezem arra, hogy mikor irta nékem azon levelet, amelyben bizonyos 

propositiókra717 kellett volna válaszolnom, s amelyekre akkor nem válaszolhattam 

önnek, s a melyekre később bizonyosan válaszoltam volna kimerítőleg; ha 

engemet arra figyelmeztetni szíveskedett volna. Ha kedves öcsém f. hó 

15ről kelt levelében legalább az évet vagy annak valamely szakát, t. i. 

nyarat, telet, őszt vagy tavaszt megírta volna, a mikor hozzám ama 

leveleket írta; bizonyára kikerestem volna híven megőrzött leveleim (már 

t.i. a hozzám írt levelek) közt a kérdéses leveleket s ha még nem késő, 

kimerítőleg válaszolnék már ez alkalommal is az azon levelekben fölvetett 

kérdéseire.  

Rendkívül csudálkozom különben azon, hogy mikép eshetett meg 

rajtam az a hiba, hogy szorgos munkám befejezte után sem adtam meg 

önnek a kívánt választ. Hiszen nekem szokásom volt és most is az, hogy 

iróasztalomon tartogassam mindazon leveleket, a melyekre szorgos munka közben 

kimeritő választ nem irhattam. Ott is tartogattam azon leveleket mindaddig, a mig 

a szorgos munka bevégezte után kimeritő választ nem irhattam rájok. Hogyan 

                                            
717 Propozíció (latin): előterjesztés, javaslat, indítvány  
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történhetett meg tehát rajtam az az eset, hogy az ön levele anélkül került le 

iróasztalomról, hogy arra kimeritő választ nem irtam? isten látja lelkem, de el nem 

gondolhatom. – 

Hibásan értesitették kedves öcsémet arról is, hogy én a közönséggel való 

összeköttetésemet megszüntettem, s az ojtóvessző kiadását terhesnek találtam volna 

s azt másra ruháztam volna át. Igen; a szaklapokba való irkálást beszüntettem a 

végett, hogy időt nyerjek saját munkámon dolgozgatni; beszüntettem ezt a miatt is; 

mert képtelennek éreztem magamat arra, hogy a gomba módra fölszaporodott 

szaklapok mindegyikét kielégíthessem szakmámba vágó cikkekkel. Észrevettem, 

hogy a szerkesztők apprehendálnak rám, hogy lapjaikat mellőztem akkor, a 

mikor hébekorba egyik másik lapba mégis csak szalajtottam egy-egy 

czikkecskét. Nos hát, gondoltam magamban, ne érezze magát általam 

mellőzöttnek egyik szerkesztő sem! nem irok egyiknek a lapjába sem: hanem 

igyekszem lelkiismeretesen betölteni élet föladatom; terjesztem hazámban a 

gyümölcs ismeretet; dolgozom a Gyümölcsészeti Vázlatokon.  

Észrevéve azt, hogy erőm a korral rohamosan hanyatlik, hogy maholnap, 

akarom nem akarom be kell szüntetnem az eddig folytatott, nehezebb munkát, 

Petrovay718 öcsémet arra kértem föl, hogy legalább a könyveimben leirt s általam 

már valódinak fölismert fajaimat vegye föl gyűjteményébe s őrizze meg a hazának 

még azon esetre is, ha nekem végkép le kellene lépnem az élet színpadáról. Petrovay 

vállalkozott erre, s most már ő is terjesztheti ugyanazon fajokat, amelyeket én 

terjesztek: de azokat, a kik hozzám fordulnak ojtóvesszőért, még eddig nem 

utasítottam el, s a míg erőm végképen el nem hagy, nem is fogom elutasitani.  

A gyümölcsészet birodalma mindmind inkább terjed hazánkban, kedves 

öcsém! Ha mindazokat a kik gyümölcs gyüjteményre akarnak szert tenni, 

egyedül nekem, magamnak kellene ojtóvesszővel kielégítenem: valljon 

volna-e arra phisikai lehetőség, hogy egy ember, a kinek nincs semmi 

segítsége, a kinek ereje, munka képessége nem hogy növekednék, hanem 

évről évre rohamosabban fogy , – mindenkit kielégítsen? Bár akadnának 

többen, a kik fajaim átvennék s a hazában terjesztenék, s azt a terhes munkát, mely 

erőmet máris tulhaladja, velem megosztanák! – 

Attól a lelkes közönségtől, mely engemet gyümölcsészeti törekvéseimben 

folyvást támogatott, bünnek tartanám én megválni végkép mindaddig, a míg csak 

                                            
718 Petrovay (Petrovics) György (Tiszabő, 1845. január 30. –1916), élete utolsó szakaszában 

Máramaros vármegye főlevéltárnoka volt. Bécsi és szarvasi tanulmányok után elkezdte a 

jogot, de abbahagyta és Nagykörűben (Jász-Nagykun-Szolnok vm., Jászapáti járás) 

megörökölve apjától a birtokot, gazdálkodni kezdett. Itt máig, mint a gyümölcstermesztés 

úttörőjére emlékeznek rá, akinek fáradhatatlan tevékenysége, tudományos szintű 

kísérletezései fellendítették a nagykörűi paraszti gazdaságokat. Szakcikkeivel és 

ismeretterjesztő előadásaival Petrovay szinte az egész vidék gyümölcsfa telepítését 

előmozdította, s némi túlzással kortársai „Nagykörű Széchenyijének” nevezték. Irodalom: 

CSEH G.  http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf 

http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf
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mozogni birok. Hiszem is, hogy nem hagy el engem ama közönség sem: hanem 

leveleivel folyton folyvást fölkeres magányomban is, mikép eddig fölkeresett. –  

Szívemből, lelkemből örvendettem azon tudósításának, hogy 

szembaja is lábbaja is javuló félben vannak. Adja is a jóságos isten, hogy 

mielőbb teljes egészségnek örvendhessen kedves öcsém! 

A „Belle du bois” kívánt vesszeit megkaptam-e valóságban vagy 

sem? azt csak a jóisten tudja! Valami Bagoly Lajos nevű uri ember küldött 

ugyan Felső-Gagyról719 leveles gyümölcs peczkeket, – mikép irja, – „ura 

meghagyásából”: de hogy a küldött vessző valóban a „Belle du bois” fajról 

küldetett; arról egy árva szóval sem biztosított. Hiszem azonban, hogy 

Darvas Ferencz úr nem bízta volna meg őt – vessző küldéssel, ha olyan 

embere lett volna, a kiben bízni nem lehet. A kiben Darvas úr megbízott; 

ugy hiszem, abban nekem is meg lehet bíznom.  

Fogadja szíves közbenjárásáért őszinte köszönetem! 

Ez után pedig, kérem, hogy ne indiscretuskodjék720: hanem keresse 

föl legalább szellemileg azt, a ki soha sem szűnt meg és nem is szünik meg, 

őszinte rokonszenvvel viseltetni ön iránt. 

Áldja meg az isten minden áldásával! szivéből kivánja  

 szerető bátyja:  

Bereczki Máté721” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 179–180. p. 

(KEK. 67/29. ltsz.) 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 30.  

„Mező-Kovácsháza, 1886. Szept. 27-én 

 

Kedves öcsém! 

 

Most hallottam meg, hogy kedves öcsém függetlenségi programmal 

országgyűlési képviselővé választatott.  

Fogadja ez alkalommal, szívből fakadó szerencse kívánatát a vén 

gyümölcsésznek, a kinek elveit az ország gyűlésén képviselni fogja! 

                                            
719 Felsőgagy = Abaúj-Torna vm. Cserháti járás (székhelye: Szepsi). 
720 Indiscretuskodjék = (latin, a szó egyénileg átalakított változata) a „tapintatlan, tolakodó 

kíváncsiság” értelmezésre gondolt Bereczki.  
721 SZABÓ 1995-a – 179–180. p.  
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Áldja meg az én istenem minden jóval! szivéből kivánja  

szerető barátja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 31.  

„Mező-Kovácsháza, 1887. Oct. 1-én. 

 

Kedves öcsém! 

 

Lám! tehát nemcsak én vagyok az, a kinek „szivéről a vért, 

szemeiből az égető könyeket letörölte a gyümölcsészet kegyes istennője”, 

az áldott Pomona. Ime! kedves öcsémnek is behegeszteni törekszik szelid 

ujjaival azon sebeket, melyeket szivén a sors csapása ejtett.  

Szeressük hát és igyekezzünk minél szélesebb körben elterjeszteni a 

mi kegyes istennőnk cultus-át; igyekezzünk mindenfelé megkedveltetni a 

gyümölcsészetet!  

Fogadja őszinte köszönetem gyümölcstermése kimutatásáért. 

Érdekes adat lesz az nálam a fölvidéki gyümölcsészetről. Lehet, hogy 

idővel, ha isten éltet, még föl is használhatom.  

Munkám IV. kötetére nevét előjegyeztem. Mához egy hónapra, 

hiszem, hogy már el is küldhetem.  

Isten áldja minden áldásával! szivéből kivánja 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 
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Sziklay Edéhez, Jánokra 32.  

„Mező-Kovácsháza, 1888. Febr. 6. 

 

Kedves öcsém! 

 

Örvendek szivemből, lelkemből, hogy valahára megszólalt és hallat 

magáról. Lelki élvezettel olvastam czikkét a „Gyüm. füzetek” 722 legújabb 

számában.723 Ilyen hangon kellene beszélniök az én tanítványaimnak! 

Czikkében az én gondolkozásom, az én lelkesedésem hangját látom életre 

ébredni. Ilyen hangot szeret a magyar közönség. Folytassa kedves öcsém! a 

haza, a hazai gyümölcsészet hálájára teszi magát érdemessé, ha igy 

folytatja, a mint megkezdette.  

Miért nem pártolják sokan a „Gyüm. füzeteket? Mert ott a 

szerkesztőtől elkezdve csaknem minden iró folyvást csak azt a húrt 

pengeti, hogy „mire való az a sok gyümölcsfaj?” mert ott a 

gyümölcsészetet, mint haszontalan portékát lenézik megvetik; mert ott 

azért, mint hazafias tudományért senki sem lelkesedik és lelkesíteni nem is 

tud senkit: hanem, mert szajkók, eltanulnak három-négy gyümölcs nevet s 

azokat akarják fűre-fára rádisputálni, mintha azok a fajok mindenütt 

egyformán termékenyek, egyformán jók és becsesek volnának vagy 

lehetnének. 

Egy gyümölcsészeti szaklapnak hazánkban az volna a legfőbb 

teendője, hogy a magyar közönségben a gyümölcsészet iránt meleg 

érdeklődést ébresszen, e tárgy iránt folyton folyvást igyekezzék lelkesedést 

támasztani; aztán, a kiket isten a gyümölcsészet áldott szenvedélyével 

megáldott, azokat folyton folyvást buzdítani arra, hogy gyümölcsismeretre 

szert teendő igyekezzenek minél több fajt beszerezni, azokat vidékünk 

viszonyai közt tanulmányozni s időjártával a vidékük viszonyai közé 

leginkább beillő fajok meghatározásával saját vidéküknek közetlenül és 

közvetve édes hazánknak javára minél többet hathassanak.  

A „Gyüm. füzetek”-ben éppen ellenkezőjét cselekszik ennek. 

Tudományt fitoktatnak ott, melylyel nem birnak, lehangolni törekszenek 

azok lelkesedését, a kik magukat gyümölcsészekké kiképezni hajlammal 

birnak. Nem tartják ott méltóbbnak a gyümölcsészetet, bármely más 

gazdasági ágnál: tehát csakis gazdasági szempontból beszélnek ott a 

gyümölcsészetről, éppen, mint a gazdasági lapok az egyes termények 

műveléséről. Szóval csak bitorolják ott a lap élén a gyümölcsészet czímét. –  

                                            
722 Pontosabban: Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek.   
723 Sziklay Ede: Kertem keletkezése. Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 9. évf. 1888. 

január hó, 1. füzet, 3–5. p. (Fizetős forrás: Arcanum ADT.) https://bit.ly/2ENZbTy  

https://bit.ly/2ENZbTy
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Ha aztán többen is akadnának olyanok, a kik kedves öcsém 

szellemében irnának; bizonyos, hogy pártolója akadna annak a lapnak, 

mint a mennyivel jelenleg dicsekszik.  

Nem ártana; ha kedves öcsém egy czikkben körmére koppintana a 

szerkesztőnek azért az aposztrofáládért,724 melyet önnek czikkére tett, 

midőn tanulmány gyümölcseit négy fajra redukálni szeretné önnél. Én már 

feleltem nekik munkám negyedik kötetében erre az impertinens725 

kérdésre, hogy „Mire való az a sok gyümölcsfaj”.726 Nem fog ártani, ha 

mások is visszhangoztatják az ő nehézhallású fülökbe azt, a mit én feleltem 

a kérdésre: mert hát annál a lapnál nem akarják hallani az én szavaimat; 

annál a lapnál szeretnék, ha rólam, mint nem létezőről többé senki se 

emlékeznék meg. Rólam fölteszik, hogy körmükre tudnék koppintani; ha 

akarnék: de szintén meg vannak győződve arról, hogy széles e hazában 

nem fog akadni rajtam kívül senki, a ki tyúkszemökre merne lépni. Nagyon 

elbízzák magukat; azt hiszik, hogy az egész magyarország nagy 

pomologoknak tartja őket; mert négy öt faj jó gyümölcsöt ismernek s mert 

néha néha külföldi gyümölcsészeti munkákból is idéznek olyan helyeket, a 

melyeket ott senki sem talál föl; mert az illető könyvben vagy szó sincs 

arról vagy éppen ellenkezője van ott állítva annak, a mit ők 

nagyképűsködve állítottak. Lásd Villási állítását a „Pomme unique” 

almáról a Gy. füzetek decemberi számának 355. lapján, a hol éppen 

ellenkezőjét mondatja Leroyval s nem azt amit L. állított.727 –  

                                            
724 Aposztrofál (görög-francia) = 1. megszólít, valakihez fordul (előadás, beszéd közben) 2. egy 

távollevő személyt említ, célzást tesz rá.  
725 Impertinens (latin) = pimasz, kihívóan szemtelen. 
726 Bereczki Máté: Mire való az a sok gyümölcsfaj? In: BERECZKI 4. 1887. 521–524. p. 

Függelék. I. http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_3.pdf  
727 „Már most a mi a Honti nagy almát illeti, előre kell bocsátanom, hogy azt csak Magyarország 

felsőbb vidékein nevezik így, mert Kecskemét, Nagy-Kőrös és Halason annak Rozmarin a neve és 

nézetem szerint egy azzal az almafajjal, melyet Bereczky Máté «Gyümölcsészeti Vázlatok» III. kötet, 

415. lapján Entz-féle rozmarin név alatt ír le. A köztelki állandó gyümölcstárlatra többen azt Magyar 

rozmarin név alatt is küldték be, csakhogy ennek azzal a Magyar rozmarinnal, melyet Bereczky III. 

kötetének 321. lapján ír le és melyet Mednyánszky Sándor úr, mint ezen fajnak eredeti tulajdonosa, 

szives volt hozzánk beküldeni, egyáltalán semmi köze: de igenis van köze, és én határozottan egynek 

merem azt állítani azzal a fajjal, melyet Leroy IV. kötetének 849. lapján Pomme unique név alatt ír le 

és ezt hiszem annál is inkább, mert maga Leroy is ezen almafajt nagyon hasonlónak találván a 

III. kötet 423. lapján leírt Pomme Lanterne-nel, ez utóbbit határozottan Würtembergből 

származtatja, a honnan az, valamint Francziaországba, tudja isten mikor!? Magyarországba is 

behozatott. Azonban, ha az már magyar névre keresztelteték, ám hadd maradjon ezentúl is Entz 

rozmarinja…”– írta Villási Pál az idézett helyen. [Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, 8. 

évf. 1887. 12. füzet 355.p.] Leroy azonban nem azonosnak, csak alak szempontjából 

hasonlónak tekintette a Pomme unique és a Pomme Lanterne almafajtát, a leírás végén tett 

észrevételében külön kihangsúlyozva, hogy színezettségükben nagy az eltérés, mert az első 

unicolor (világossárga), a második pedig erőteljesen vörössel „bemosott” és színes, 

sötétvörössel csíkozott. 

http://www.archive.org/stream/dictionnairedepo04lero#page/850/mode/2up  

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_3.pdf
http://www.archive.org/stream/dictionnairedepo04lero#page/850/mode/2up
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Ha már van, legalább névleg, – egy gyümölcsészeti lapja 

hazánknak; legyen irói közt legalább egy, a ki igaz lelkesedéssel ír a 

gyümölcsészetről; legyen, a ki másokat is tudjon lelkesíteni: azért ismétlem 

hát ujból, hogy irjon abba a lapba minél többet és minél többször kedves 

öcsém! 

És evvel be is végeztem, a mit ez uttal kedves öcsémnek körmölni 

akartam: hanem mielőbb bevégezném a levelem írását, figyelmeztetni 

akarom kedves öcsémet egy igen érdekes és jó munkára, melyben a 

mogyorófajok gyümölcsészetileg körülményesen le vannak írva s a leirás 

igen szép rajzokkal bőven illusztrálva. Ez az első könyv mely a 

mogyorókról rendszeresen és tüzetesen értekezik. Ekkoráig még nem volt 

ilyen könyvünk. Czíme a könyvnek:  

„Die Haselnuss, ihre Arten und ihre Kultur”  

Von Franz Goeschke, königl. I. Obergärtner und Lehrer am Pomol. 

Institut zu Proskau. Berlin, Verlag von Paul Parcy. Ára kötve 20 marka.728 

Nekem posta költséggel együtt közel 14 forintomba került. Nagyságához 

mérve drága a könyv ára: de megérdemli árát, a mint látom, főkép annak, a 

ki saját földjén szaporíthatja és tenyésztheti a mogyorót. Nekem nincs saját 

földem. A kincstári bérjószágot pedig, a hol kertem alapítottam s hazám 

javára áldoztam föl testi lelki minden tehetségemet, a magas kormány 

áruba bocsátotta már. Maholnap a vevő, az uj birtokos, azt fogja mondani 

nekem, hogy „Alá is út; föl is út; mehetsz, a merre szemed lát”. – Mind a 

mellett; mert a mogyoró tenyésztést hazámra nézve hasznosnak itélem; 

meg nem állhatom, hogy másokat ne figyelmeztessek erre a munkára, a kik 

belőle tanulhatnak s idő jártával a hazának a mogyoró tenyésztés terin 

teendő tapasztalataikkal hasznos szolgálatot tehetnek.  

Sok jót kíván 

szerető bátyja 

Bereczki Máté”729 

                                            
728 https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/1952216 (Eidgenössische Technische 

Hochschule, Bibliothek, Zürich). 
729 Bereczkinek e levele mellett a SZIE EFKL 153. fond 1. dobozában megtalálható volt 

Sziklay Ede levele, amelyet feltehetőleg Jablonowski Józsefhez (1863-1943) írt, és 

ugyanakkor küldte Bereczkinek hozzá intézett 39 levelét is: „Jánok 915. VI. 24. Tisztelt 

Barátom! Kivánságodnak azzal felelek meg legjobban, ha in natura rendelkezésedre adom Bereczky 

hozzám intézett leveleit. Azt irod, hogy van időd olvasgatni s ezen közben legmegfelelőbben találod fel 

e levelekben is a mit kutatni látszol: Bereczky egyéniségének és különös hivatottságának megkapó 

jellemzését. Nem érte el azt a mire görcsösen törekedett, hogy bárkiben is méltó utódot kapjon, önzés-

hiúság vakítják el tehetséges munkatársait kikben pedig az önzetlen áldozatkészség meg lett volna a 

tehetség hiánya vagy más munkakör vetett korlátokat. Örökbecsű munkát teljesítenél ha B. emlékének 

méltó felelevenítésével sorompóba szólítanád még fel nem talált örökösét. Ez a véres háború sok 

jellemet megtisztít, sok szellemet felszabadít. Hátha B. által tört útnak is akadna további ápolója!? 

Sikert és eredményt kívánok törekvésedre őszinte üdvözlettel vagyok igaz híved Sziklay Ede” – A 

Jablonowski Hagyatékban nincs meg e 39 levél, ellenben megtalálható a Bereczki 

https://www.e-rara.ch/zut/wihibe/content/pageview/1952216
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&q=Eidgen%C3%B6ssische+Technische+Hochschule&ludocid=5431891081278486023&sa=X&ved=0ahUKEwjfx9iHuLnaAhVNZlAKHefXBcQQ8G0IlAEoADAT
https://www.google.hu/search?client=firefox-b&dcr=0&q=Eidgen%C3%B6ssische+Technische+Hochschule&ludocid=5431891081278486023&sa=X&ved=0ahUKEwjfx9iHuLnaAhVNZlAKHefXBcQQ8G0IlAEoADAT
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 (Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 202–203. p. 

(KEK. 67/32. ltsz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 33.  

„Mező-Kovácsháza, 1891. Maj. 1én.  

 

Kedves öcsém! 

 

Múlt hó 27-ről hozzám intézett szíves sorait kellemes meglepetéssel 

vettem. Már már azt hittem, hogy kedves öcsém is, mint sokan mások, hátat 

forditottak nekem és azon szent ügynek, a melynek érdekében hosszu életemet 

eltöltöttem. Örülök rajta, hogy ebbeli hitem, önt illetőleg, alaptalan volt. Igaza van 

kedves öcsémnek, hogy „Pomona csókját nem lehet feledni”. Hajh! de hazánkban 

olyan ritka az az ember, a kit Pomona érdemesnek tartana homlokon csókolni! 

Abban az időben, a mikor még épkézláb ember voltam; a mikor lankadatlan 

igyekezetemmel a közönség figyelmét a gyümölcsészet iránt fölköltöttem; sokan 

hazudták azt nekem, hogy mily igaz az ő lelkesedésök a gyümölcsészet iránt! 

Önérdekből, számitásból tették azt egyedül; mert azt hitték, hogy czéljaikat elérni jó 

lépcső lesz az; ha magukat gyümölcsészet meleg barátai színében tüntetik elő.  

Most, midőn már elöregedtem; munkára mind mind tehetetlenebbé váltam 

s nevem a nagy közönség előtt mind mind ritkábban hangzik föl; az én 

gyümölcsészeti álbarátaim szépen elhallgattak irányomban. Látják, hogy az út, a 

melyiken én megindultam, a melyiken járok, önző czéljaikhoz nem fog elvezetni 

soha: tehát nem csuda; ha többé nem törődnek velem; ha csak ugy gondolnak rám 

néha néha, mint a mult emberére, a ki letünt már az élet színpadáról.  

Örülök rajta kedves öcsém! hogy ön máig is melegkeblü barátja maradt 

hazai gyümölcsészetünknek és, ha mindjárt nagyobb időköz után is, de mégiscsak 

fölkeresi szellemileg hazai Pomonánk elaggott, de folyvást hűséges rabszolgáját. – 

Szomoruan tapasztalom kedves öcsém! hogy fönn ugy, mint alant, annyira 

kevés még az érdeklődés hazai gyümölcsészetünk iránt, hogy arról, a ki ezt igaz 

lelkesedéssel műveli, el sem tudják hinni, hogy ne legyen gazdag ember, vagy 

legalább jómódu, a kinek ilyen szenvedély üzésére ne lenne elegendő módja és ideje. 

Szegény emberről föl sem tudják tenni, hogy józan ésszel, minden igyekezetét, 

idejét ilyen semmi anyagi haszonnal nem járó munkában birja elfecsérelni! Ez az 

oka aztán, hogy, a kik az országból egyért, másért felkeresnek engem leveleikkel és 

                                                                                                               
Hagyatékban és annak fondjegyzékében is. Sziklaynak a jegyzetben szereplő levele a 32. 

számú Bereczki levél melléklete volt.  
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engemet még közelebbről nem ismernek: megtesznek nagy urnak, „nagybirtokos”, 

„földbirtokos”, „nagyságos” urnak. Pedig, ha tudnák, hogy, a kit így czimezgetnek, 

földhöz ragadt szegény volt már születésekor is; szegény volt egész életében és 

szegényül teszi le is fejét örök pihenésre; – ha tudnák, hogy azt a 23’ ½ hold földet, 

a mennyire kertem területét megnagyobbították, nélkülözések árán öreg napjaimra 

megkuporgatott filléreinek teljes föláldozása árán szerezte meg: bizony mondom 

nem csúfolkodnának! 

Hát megvettem örökáron gyümölcstelepemet, kedves öcsém! mert 

lehetetlennek tartottam megválni gyümölcsészeti kincseimtől, életem végnapjainak 

egyedüli örömétől, vigasztalójától. Hadd maradjanak fön [!] a hazának ezen 

gyümölcsészeti kincsek legalább azon kevés ideig is, a míg én mozogni birok! 

Föláldoztam rá egész életem keresményét, melynek kamataiból szegényesen 

megélhettem volna öreg napjaimra a nélkül, hogy mások kegyére, segitségére kellett 

volna szorulnom; föláldoztam pedig abban a reménységben, hogy kertemből és a 

hozzá adott földterületből, munkával, fáradsággal talán birok még annyit 

összeszerezni, mint a mennyi kamatot munka nélkül is hozott volna a föláldozott 

pénz,; aztán meg reméltem azt is, hogy a jó isten, – a ki ilyen hosszura (67 év!) 

nyujtotta ki életem fonalát, – nem hagy engem hosszasan betegeskedni: hanem, – 

mihelyt munkára lehetetlenné lettem, – csakhamar elküldi értem szabadító angyalát 

s meg ment attól, hogy sokáig nyomorogjam s terhére legyek a világnak. 

Most látom már kedves öcsém, hogy reményemben csalatkoztam. Nagyon 

elnehezedtem; lassan megy a munka. Ojtó vesszőkből, könyvem eladásából 

reméltem jövedelmet: de az ojtóvesszőkből alig volt az idén már annyi jövedelmem, 

hogy földem adóját fedezhettem volna vele. Könyveim itt hevernek nyakamon. Két 

év alatt sem visznek el tőlem többet 15-20 példánynál. Kertem föntartása [!] 

megemészti minden jövedelmem.  

No de most már alapos reményem van, hogy nem sokára megszabadulok a 

földi gondoktól. Közel négy hónapja már, hogy agyvelőm mind-mind inkább 

érzékenyebb a rázódásra. Ha így halad a baj, a mint most tapasztalom; észre sem 

fogom venni, hogy átesem a catastrofán. Addig azonban istenbe vetem minden 

bizodalmam és nem csüggedek: hanem folytatom a munkát tehetségem szerint, 

mindaddig, a mig csak folytathatom. – 

A „Gyümölcsészeti stb. füzetek” ujból föltámadtak halottaiból. Én is 

közreműködöm a szerkesztésben, a mennyire magamra vállaltam, hogy a 

gyümölcsök helyes elnevezését controllirozni730 fogom s egyszer másszor 

gyümölcsöket fogok ismertetni. – Kapóra jött kedves öcsém levele is, melyben 

beszámolt nekem a 87/88-diki tél pusztító hatásáról. Nem velem kell ezt 

közlenie, kedves öcsém, mert én annak már nem vehetem hasznát: hanem a 

nagy közöséggel, [!] a ki bizonyára nagy hasznát veheti annak! Kérem 

                                            
730 Kontrollál (contolliroz) (francia) = ellenőriz.  
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tehát!, hogy akár hozzám irt nyilt levél alakjában, akár külön czikk képen 

átmódosítva, legyen szives beküldeni a „Gyüm. füzetek” 

szerkesztőségének. Még legjobb lesz; ha egyenes a segédszerkesztő, 

Mudrony Pálnak731 küldi el, a ki lakik Budapesten (Lánczhíd utcza 8-dik 

sz.) Hogy könnyebben módosíthassa át az egészet; ide mellékelve 

visszaküldöm önnek eredetiben a hozzám írt levelét is a mellékleteivel 

együtt.  

Megköszönöm rólam való szives megemlékezését, maradok szerető bátyja:  

Bereczki Máté732” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 222–224. p. 

(KEK. 67/33. ltsz.) 

* * *  

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 34.  

 

Mező-Kovácsháza, 1891. Oct. 7én.  

 

Kedves öcsém! 

 

M. hó 24-ről hozzám írt levelére most már válaszolhatok; mert 

kirándulásomból hazatérve most már huzamosabb ideig itthon 

tartózkodom.  

Baranyai Istvánról tesz említést kedves öcsém, mindjárt elején a 

levelének, fel hozva, hogy közleményét nem közlötte a Füzetekben.  

Hijjába volt Baranyay733 önnek bakatársa! Mégsem ismeri őt kedves öcsém! 

Én is csak az idén ismertem őt meg. Bíztam benne; a míg nem ismertem: de most 

már nem bízom benne semmit, mert megismertem. Elbukott; moraliter734 meghalt 

ez az ember és bukásával utána buknak a Füzetek is, melyek prosperálásával735 

                                            
731 Mudrony Pál (Késmárk, ma Kežmarok, Szlovákia, 1843. szeptember 23. – Bp., 1891. 

november 1.) közgazdasági író. – A pesti és bécsi egyetemen jogot tanult, majd újságírói 

pályára lépett. A Hazánk közgazdasági cikkírója; 1870–1882-ben A Hon állandó munkatársa, 

vezércikkeket, pénzügyi, nemzetgazdasági és közgazdasági cikkeket írt. A Gyümölcsészeti és 

Konyhakertészeti Füzetek segédszerkesztője (1891). 1882-től haláláig a Miniszterelnökség 

sajtóosztályának tisztviselője. Több regényt fordított angolból magyarra. – ÚJ ÉLETRAJZI 4. 

kötet, 2002. 875. p.  
732 SZABÓ 1995-a. – 222–224. p.  
733 Neve helyesen Baranyai István. 
734 Moraliter (latin): erkölcsileg.  
735 Prosperál (latin): 1. virágzik, jól, sikeresen halad. 2. (gazdaság) fellendül (gazdasági élet, 

vállalat. 3. boldogul, érvényesül.  
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sohasem törődött. Fölszedte az előfizetési pénzeket, fölvette az orsz. gazdasági 

egylettől a lap támogatására utalványozott (5 vagy 6 száz forintnyi) subventiót736 

és elköltötte, de nem a lapra, hanem saját magára. Adósa maradt az előfizető 

közönségnek, adósa a lap dolgozó társainak, adósa a nyomdának és adósa az orsz. 

gazdasági egyesületnek is. A munkatársak lassankint elpárologtak mellőle; a 

nyomdász csak akkor nyomat ki a lapból egy egy számot, ha előre fizet 

neki írta a szerkesztő, a ki valószinüleg, fűnek-fának adósa lévén csak két 

három hónapban bir annyi pénzt összecsinálni, hogy egy számot 

kinyomathasson.  

Igy állván a dolog nem csuda; ha a nagy közönség előtt minden 

hitelét elvesztette már Baranyay,737 a ki nekem is száz forintnál többel 

maradt adósom közre-működésemért, melyet Törs Kálmán738 kérelmére 

megigértem neki és teljesítettem is.  

Hallom, hogy az 1890dik év folyam elmaradt számaiból a napokban 

ismét ki akar adni egy számot, mely kéziratokban már régen kész volt nála. 

Megírtam neki, hogy az én nevemet, mint a szerkesztésben közreműködő nevét, 

többé a lap borítékán nem merje fölhasználni; mert ellen esetben, – ha egyebütt nem 

tehetem, – a lapok nyilt terében leszek kénytelen nyilvánosan tiltakozni és őt 

pelengérre [!] állitani.  

Attól tartok ugyanis, hogy a lap kiadásában mutatkozott rendetlenséget 

nekem is bűnül róják föl; noha nekem semmi közöm sincs a kiadáshoz. 

A lap segédszerkesztője, Mudrony Pál (Lakik Budapesten, Lánczhid 

utcza 8. sz.), – kinek szintén adósa Baranyay, 739 – ugy látom, hogy derék 

ember, a ki képes volna a lap szerkesztésére: de nincs módja a kiadásra is 

vállalkozni; mert Baranyay csak ugy adná ki kezéből a lapot; ha adósságait 

a lap irányában elvállalni hajlandó volna az, a ki tőle a szerkesztés és 

kiadás jogát átveszi. Én nagyon csudálkozom rajta, hogy az orsz. gazdasági 

egyesület, hogyan tűrheti meg a titkárságban Baranyayt, a ki az egylet által 

támogatott lapot hanyagságával teljesen discreditálja740 a magyar közönség 

előtt? –  

                                            
736 Szubvenció (latin): pénzbeli támogatás, pénzsegély.  
737 Neve helyesen Baranyai István. 
738 Törs (Tircs) Kálmán (Rimabrézó, Gömör és Kishont vm., ma Rimavské Brezovo,  

Szlovákia, 1843. április 5. – Bp., 1892. augusztus 31.), író, újságíró, politikus. Jogot végzett a 

pesti egyetemen és ügyvédi oklevelet szerzett. 1863–1865-ben. A Vasárnapi Újság,  1868–

1876-ban A Hon és Az Üstökös című élclap, 1876-tól az Egyetértés és a Pesti Hírlap munkatársa, 

valamint az Életképek című lap szerkesztője. 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. 
739 Neve helyesen Baranyai István. 
740 Diszkreditál (francia) = valakinek a hitelét rontja, a bizalmat valaki iránt aláássa, 

valakit/valamit lejárat.  
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Nem értem, kedves öcsém, hogy levelemből hogyan magyarázhatta 

ki azt, hogy nekem terhemre volna, ha gyümölcsészeti ügyben hozzám 

leveleket írnak s kérdéseket intéznek. Hiszen éppen ellenkezőleg, én igen 

örvendenék annak! 

A gyümölcsészeti műszavak dolgát illetőleg Budai József741 

vállalkozott tisztázni. Meg is kezdette volna már a „Füzetekben” ezelőtt 

néhány évvel, – ha jól emlékszem, még Villási szerkesztése idejében; – 

hanem aztán csakhamar elhallgatott. Majd felszólítom, hogy folytassa 

tovább s közölje; ha lesz hol? Dr. Lucas és egy svájczi báró Pfau–

Schellenberg már kimerítőleg irtak németül a tárgyról. Ezek munkái jó 

vezérfonalat adhatnak kezébe annak, a ki magyarul akar ugyanezen 

tárgyról értekezni. – 

A „csiga-alakú” kifejezést csudálom, hogy tisztán meg nem tudta 

érteni kedves öcsém. Hiszen eszébe juthatott volna az a nagyobb fajta kerti 

csiga, melyet sokan meg is szoktak enni? Ennek az éticsigának az alakjáról 

vettük át a körtéknél a „csiga-alakú” kifejezést! A németek ezt 

„Kreiselförmig” a francziák pedig „turbiné” szókkal fejezik ki.  

A csigaalakú sokféle lehet: pl. lapos, magos, hosszas; A „csigás körte 

alak” jelenti, hogy kifelé nyakas a körte, de közel áll a csiga alakhoz, mely 

sohasem nyakas; más szóval a „Csigás körte alakú” körtét „nyakas 

csigalalkú” körtének kellene neveznünk: de ezt nem tehetjük, mert a 

csigaalaku körtének nem lehet a szára felé olyan lehajlása, hogy nyakasnak 

nevezhetnők. A nyakas körték nevezhetők egyedül „körtealakúnak”; minél 

fogva ha egy nyakas körte formájára nézve nagyon közel áll a csigaalakhoz, 

– azt „csigás körtealakúnak” – kell neveznünk. A csigaalakú körték alakját 

                                            
741 Budai József (Bodos, Háromszék vm., ma Bodoş, Románia, 1851. – Miskolc, 1939. január 

20.) botanikus, pomológus. – A kolozsvári egyetemen tanári és bölcsészdoktori oklevelet 

szerzett. Tanulmányai befejezése után nyolc hónapig a kolozsvári egyetem ásványtani 

tanszékén tanársegéd, majd Magyarláposon (Szolnok-Doboka vm.) tanító volt, azután 

Bodoson méhészkedett és gazdálkodott. 1890-től Kolozsvárott polgári iskolai tanár, 1894-től 

a mezőtúri gimnáziumban biológatanár, 1896-tól Miskolcon gimnáziumi tanár, 1926-ban 

nyugdíjazták. Gyümölcstermesztői munkássága tette ismertté. Főkénti kiváló gyümölcsű, de 

magyar viszonyok között betegségre érzékeny, valamint gyengébb termésminőségű, de 

ellenálló magyar fajták keresztezésével kialakított kb. 30 fajtakeveréke volt sikeres; közülük 

a legismertebb az 1902-ben bemutatott és az 1950-es évekig nagyüzemi módon is termesztett 

Budai Domokos almafajta volt. Figyelemre méltó fajtalírásokat készített. A növényi kártevők 

elleni védelemmel, Borsod vármegyében és a Bükkben flórakutatással is foglalkozott. – 

Irodalom: SZABÓ B., H. 1959, ÚJ ÉLETRAJZI I. kötet 2001. 957–958. p. MAGYAR 

AGRÁRTÖRTÉNETI 1. kötet, 273–277. p. BODORIK S. MEZŐTÚRI LEXIKON 1999. 40–41. 

p. MAGYAR ÉLETRAJZI I. kötet, 273. p. [Budai József születési adatai: „Bodos, Háromszék 

megye, 1851. november 25. Középiskoláit a székelyudvarhelyi református kollégiumban, az 

egyetemet Budapesten végezte s itt szerzett kiváló képesítéssel tanári oklevelet a 

természetrajz és a vegytan szaktárgyaiból.” A fenti idézet helye: A TÚRI Alma Mater. 

Szerk.: Szilágyi Ferenc dr. – Bp. 1980. – 179. p. BENKŐ Gyula: Budai József emlékezete. 179–

183. p. E közlésnek forrása a mezőtúri ref. gimnázium levéltárában (megtalálható a szolnoki 

levéltárban) a Budai József tanárról feljegyzett személyügyi iratokban.] 
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a természet nyujtotta gyümölcspéldányokról ismerheti fel legjobban kedves 

öcsém: de könyvekből is megtanulhatja. Vegye meg pl. Dr. Lucas:  

„Einleitung in das Studium der Pomologia” Stuttgart von Eugen Ulmer 

(ára 6 márka.) Aztán Pfau–Schellenberg: „Die pomologische 

Terminologie”742 című munkáját (az árát már nem tudom: de Ulmernál, 

Stuttgartban ezt is megkapható. Én ez utóbbi munkát, ha jól emlékszem 

Budainak kölcsönöztem ki. Egy ujjnyi-vastag nagy 8-as rész az egész. Alig 

hiszem, hogy 2. frtnál drágább volna.) E két munkában csinos rajzokban 

van kitüntetve a gyümölcsök formája s formák külön féle változata.  

Mutatvány gyümölcseit készségesen elfogadom s véleményemet 

róluk szívesen közlendem.  

Leírásait ráérek a télen átnézni s azok hiányait tőlem telhetőleg 

kijavítandom.  

Ezentúl csakis ojtóvesszővel fogok szolgálni azon fajokról, a melyekről 

munkámban megemlékeztem s a melyeket halálomig föntartani [!] megőrizni akarok 

hazám javára: de, mert kertemből, télen át, távol kell laknom, megrendelést csak oct. 

végéig fogadok el azoktól, a kik nem bízzák rám a fajok megválasztását.  

Sok jót kiván 

szerető bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 225. p. (KEK. 

67/34. ltsz.) 

* * *  

 

Sziklay Edéhez, Jánokra 35.  

„Mező-Kovácsháza, 1891. Oct. 17én.  

 

Kedves öcsém! 

 

Gyümölcseit épségben megkaptam. Addig is a míg a többiekre 

megtehetném észrevételeimet, – szükségesnek látom tudatni, hogy a 162. 

számú körtéje nagy valószínűséggel Hardy vajoncza lesz. Gyümölcsének 

belső minősége után én legalább a Hardy vajonczának tartom. Sajnos! hogy 

nekem az idén egyátalán fogva nem termett semmi gyümölcsöm. Ha az én 

Hardy vajonczfám termett volna, hogy belsejét az ön gyümölcsének az 

                                            
742https://books.google.ch/books?id=2tY0AQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepag

e&q&f=false  

https://books.google.ch/books?id=2tY0AQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ch/books?id=2tY0AQAAIAAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
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enyémmel össze hasonlíthattam volna; biztosabban megítélhetném, hogy 

valóban Hardy vajoncza.e az ön névtelen körtéje? Most csak a Hardy 

vajoncza leirását (III. kötet 239. lap) olvashattam rá s a leirás az ön 162. 

számú gyümölcsére is jó ráillik.  

Külseje után itélve, hasonlít az ön 162-ik számuja a Hardenpont 

kései vajonczához is (III. kötet 237. lap), de, – mert ennek gyümölcsei nálam 

sohasem oly finomak mint a Hardy vajoncza gyümölcsei, – mégis inkább 

hiszem, hogy az ön gyümölcsének Hardy vajoncz az igazi neve és nem 

Hardenport kései vajoncza; noha az ön vidéke viszonyai közt ennek 

gyümölcsei is lehetnek olyan finomak, mint a Hardy gyümölcsei.  

Most még levelesek a fák. Kérem hasonítsa össze a két faj (= Hardy 

vajoncz és Hardenport kései vajoncza) vegetátióját* az idézett helyen 

olvasható leírásaimmal s azonnal elhatározhatja, hogy melyik név illeti 

meg a kettő közül az ön 162. számú, névtelen gyümölcsét.  

Addig is, míg a többi fajairól írhatnék önnek sok jót kíván 

szerető barátja 

Bereczki Máté 

 

*/ Ugy hiszem, hogy ez a két faj meg van már önnél: de, ha nem volna meg 

egyik sem; ez esetben kérem nézze meg a 162. számú fájának a leveleit és 

ha sok levelet talál a vesszők alján kanálformán öblözötteknek; akkor ez azt 

jelenti hogy, e faj = Hardenport kései vajoncza, mert a Hardy vajonczának 

nincsenek kanálformán öblözött levelei.” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 36. 

„Mező-Kovácsháza, 1891. Dec. 28-án 

 

Kedves öcsém! 

 

Nem akartam előbb írni, illetőleg válaszolni oct. 12én és 19én írt 

leveleire, a míg a küldött mutatvány gyümölcsök mindenikét meg nem 

ízleltem. Most azonban már nem várakoztatom tovább válaszomra; mert 

meleg szobában tartva gyümölcseit, egytől egyig megízlelhettem már 

valamennyit. Az eredményt írónnal adva jegyeztem utmutatójába, melyet 

ide zárva ezennel visszaszármaztatok. –  

Hogy a Hardynak jelzett körte vegetatióját jövőre módja legyen 

tanulmányoznia; kérem, hogy fiatalitsa meg a télen elöregedett fáját, 
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kurtítsa meg két három erősebb ágát, hogy azután kénytelen legyen olyan 

vesszőket hajtani, melyekről a vegetatiót tanulmányozhassa. –  

A Brónabrutty (= Gäzdonki renet) melyről mutatót küldött, 

valószínűleg az olasz Buona-Brutti elnevezés korcsiturája. Későn kell azt a 

fáról leszedni; akkor finom alma ám az; de nagyon! A küldöttek nagyon 

korán voltak leszedve.  

Okt. 12-én kelt levelét avval kezdi kedves öcsém, hogy Baranyay Pistára743 

tett megjegyzésem „talán kissé” túl szigoru”. Nem, kedves öcsém! – Azt 

megtudnám neki bocsátani, hogy adott szavát irányomban be nem válthatta, hogy 

100 Frt-nál többel örökre adósom maradt. Sokan vannak rajtam kívül, a kiknek 

adósa maradt. Hanemhát „paupertas magna meretrix”.744 Napjainkban már 

bevett szokás az adóssá maradás. Hanem azt már sehogy sem tudom neki 

megbocsátani, hogy ajánlat mellett hozzá írt számos levelemre választ irni 

elmulasztott; hogy kézirataimat (melyeket magamnál párban nem tartottam meg, 

hanem eredetiben küldöttem meg a „Füzetek” számára,) többszöri kunyorálásomra 

sem adta vissza, noha azokat a Füzetekben fől sem akarta használni és nem is 

használta; mert tudta jól, hogy megbukik az a folyóirat, még pedig az ő 

fizetési képtelensége miatt. Ha fiatal ember volnék, hogy könnyen lehetne 

mozognom; fölmennék Pestre s ott tenném őt csuffá nyilvánosan: de, mert 

elöregdtem; megszabadul maholnap tőlem is, a mint megszabadította őt 

Mudrony Páltól is, a keserű halál. Sajnálom szegény Mudronyt. Ő még 

helyre tudta volna hozni a Baranyay hibáját, mulasztását: de most már 

nincs többé senki, a ki nyakára járjon Baranyay745 uramnak a „Füzetek” 

végett. Meghaltak ezek a „Füzetek” örökre és el is vannak temetve 

bucsuztatás nélkül! –  

Most a Gyümölcskertész”-ben746 ismertetgetem apródonkint azokat a 

gyümölcsöket, melyeket nagyban tenyészteni érdemesnek vagy széles körben 

elterjeszteni méltónak találtam. – Ismeri kedves öcsém a lapot? A földmivelési 

ministérium adja ki 10 ezer példányban az Athenaeum társulatnál 

                                            
743 Neve helyesen Baranyai István. 
744 Paupertas magna meretrix (latin) = A szegénység nagy szajha.  
745 Neve helyesen Baranyai István. 
746 GYÜMÖLCSKERTÉSZ. A községi faiskolák hivatalos közlönye. Budapest, 1891–1912, 

havonta kétszer. Szerk. Molnár István.  Kiadja a Földművelésügyi Minisztérium. A 

szerkesztő meginduláskor következő programot ad: „Egyszerű, világosan érthető és 

gyakorlatilag mindenki által elsajátítható útmutatások képezik a közlöny fő tartalmát: ily 

módon érhető el leghamarább azon czél, melyet mi akarunk, t. i. a gyümölcsészetet és 

kertészetet általánosságban oda emelni, hogy az hazánk több vidékén a megélhetés és a 

jövedelmezőség biztos forrásául szolgálhasson!" – Tartalma: hivatalos rendeletek és 

körlevelek, szaktanulmányok, jelentések a szőlő, gyümölcs és kerti termények állapotáról az 

ország különböző vidékein, külföldi konzulátusok jelentései a gyümölcstermelési és 

gyümölcsforgalmi viszonyokról, üzleti közös tárca, pályázati hirdetmény, közhasznú 

kérdések és feleletek, szerkesztői üzenetek, hirdetések. Időnként színes képmellékleteket 

hoz. Utódlapja: Kertészet. TURÁNYI K.  1958. 48–49. p. 
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Budapesten (Ferencziek tere 3. sz.) Előfizetési ára 1 forint az egész évre. 

Nem tudományos, hanem gyakorlati irányu ez a lap. A gyümölcsészet irodalma 

nem sokat nyer benne; mert csak a fatenyésztés, gyümölcs termelés haszonnal 

való üzéséről igyekszik gyakorlati tanácsokat adni. Nagy kapaczitálásba került, 

hogy nekem mégis helyt adott a gyümölcsök megismertetésére. – 

Várom jegyzeteit kedves öcsém! Nehogy elkéssünk vele: tavasz felé 

nem érnék már rá lapozgatni benne. 

Pár nap választ el bennünket az új esztendőtől. Megragadom az 

alkalmat s kivánom, hogy kedves családjával együtt áldja önt meg az 

Ujesztendőben a jóságos isten, minden áldásával.  

Szerető bátyja: 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 227–228. p. 

(KEK. 67/36. ltsz.) 

 

* * *  

Sziklay Edéhez, Jánokra 37.  

„Mező-Kovácsháza, 1892. Mart. 15én 

 

Kedves öcsém! 

 

Betegségem elérte forduló pontját. Most már naponta lassu, de fokozatos 

javulást remélhetek! 

Hát biz’ ez ugy történt kedves öcsém, hogy sárgaságba estem. Elöntötte az 

epe minden porczikámat. A sok epe miatt, két álló hónapig, naponta csak egykét 

kanálnyi szűrt levest birtam magamba dictálni. Kegyetlenül undorodtam az ételtől 

és italtól is. El is vesztettem minden erőmet ugy, hogy még most is, egykét lépést 

csak támaszkodva birok megtenni. Lefogyott rólam minden hús. Csontjaimat ugy 

szólván csak a bőr tartja össze. No de biztat orvosom, hogy Ápril végéig bizonyosan 

össze szedhetem magamat s megindithatom kertemben azt a munkát, a mit most 

kellene nyakrafőre elvégeznem. Közel 3000 alvó szemzésem fölött már ki fog hajtani 

az alany, a mit most kellene kihajtása előtt levagdalnom a szemzések fölül. Elég baj 

az nekem: de nagyobb baj az, hogy a tavaszi ojtáshoz senkinek sem küldhetek 

vesszőt, tehát kedves öcsémnek sem, mert Ápril végén már nem szedhetek vesszőt. 

Tudattam ezt a közönséggel a „Gyümölcskertész” f. évi 3dik számában: de sajnos! 

megrendelőim közül kevesen ismerik ezt a lapot, melyet a ministérium ad ki 10 ezer 

példányban, s melyben a terjesztésre legméltóbb gyümölcsök megismertetését én 
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vállaltam magamra. Ára a tavali évfolyamnak csak 80 kr. az ideinek pedig 

csak 1 frt. Megrendelhető a Budapesti vinczellér iskola igazgatóságánál 

(Buda, Viziváros) És mert ezt nem tudják megrendelőim; el lehet rá 

készülni hogy minden felől zúgolódva fognak megsürgetni a megígért ojtó 

vesszőkért. 

Kedves öcsém azon levele, melyben gyümölcsészeti jegyzeteit 

küldötte volt, csakugyan elveszett szőre szálán! Hogy mennyi irka 

firkámba került nekem ez a levél, – éppen akkor, a mikor betegségem 

egészen kitört rajtam, – ide mellékelem tanum képen a másolatokat, a 

miket kész akarva megtartottam? Olvassa el és látni fogja, hogy mégis csak 

az itten való posta kezelője hibájából kellett annak a levélnek elvesznie. 

Ketten is vannak pedig, a kik a postát kezelik. Szombathelyi az egyik; 

Lipcsey a másik. Ez a Lipcsey egy sajnálatra méltó, szórakozott ember. Ez 

dobta a levelet valamelyik zsidó fiókjába, a ki aztán nem tartotta 

lelkiismeretes dolognak a nem neki szóló levelet a postára vissza küldeni, 

hanem bizonyosan a büdös infernumban használta azt föl. Betegségem 

miatt s aztán mert megszántam a szerencsétlen postakezelőt, a ki most már 

teljes figyelemmel van az én levelezésem iránt; semmi lépést sem tettem 

ellene ezen ügyben. Ugy hiszem, meg vannak öcsémnél azok a jegyzetek 

eredetiben. Ez esetben kérném kedves öcsémet is, hogy kegyelmezzen meg 

annak a nyomorult fizetésen tengődő posta kezelőnek. Különben tegyen 

úgy, a mint jónak látja. Az igazság a mi részünkön van.  

Az én istenem áldja meg önt minden jóval! szivéből kivánja 

szerető bátyja:  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 228–229. p. 

(KEK. 67/37. ltsz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 38.  

 

„Mező-Kovácsháza, 1892. Mart. 22én  

 

Kedves öcsém! 

 

F. hó 19-ről írt szíves soraiban kifejezett jó kívánságait köszönöm: 

de azon kívánata, hogy egészségem hamarább helyre álljon, mint orvosom 
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jósolta, lehetetlen, hogy teljesedhessék. Hisz annyi húst, a mennyi rólam 

lefogyott, alig hiszem, hogy két-három hónapig is magamra szedhetek! annyi erőt, a 

mennyit elvesztettem, lehetetlen egy hónap alatt visszaszereznem. Lábaim nem 

birom még most sem. Kezemnek veszem csak némi hasznát az íróasztal mellett, a 

hol a test sulyát kevésbé érzem; mert sok támaszpontra oszthatom szét. –  

A mi az ojtóvesszők elmaradását a tavaszi ojtásból illeti; avval keveset 

veszit kedves öcsém. Hiszen, – ha ért a vesszős-szemzéshez, és én nyáron 

egészséges leszek, hogy képes leszek szemző vesszővel szolgálni, – már a jövő évben 

megláthatja több fajnak, melyet tőlem most várt, a gyümölcsét. Küldeni fogok majd 

termőrügyben végződő gyümölcs peczkeket. Ha ezeket termőfája ágainak 

vékonyabb oldalágaira helyezi; a következő tavaszon már virágozni 

gyümölcsözni fognak ojtásai.  

Én a Nemes kraszán747 gyümölcsét olyan ojtványomról írtam le, 

melynek vesszejét Aug. 3-án kaptam Kolosvárról s már az ojtást követő 

évben három szép kifejlődött gyümölcsöt hozott a vesszős szemzár, mely 

egy vékonyka oldalágra volt helyezve s melyen ojtáskor ép termőrügy volt 

látható. –  

Petrovay hátat forditott a józan életnek; több év óta az iszákosság 

rabja, morális halott lett: Benne többé senkisem bizhatik. Sajnos! pedig 

tudományosan képzett, derék, munkás ember volt az előtt. Kár érte! 

Sok jót kíván önnek 

szerető bátyja:  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 229–230. p. 

(KEK. 67/38. ltsz.) 

 

* * * 

Sziklay Edéhez, Jánokra 39.  

„Mező-Kovácsháza, 1892. jul. 4-én.  

 

Kedves öcsém! 

 

Az irgalmas isten megint kiszabaditott a halál torkából; egészségem 

visszazökkentette a rendes kerékvágásba; meghagyta számomra még egy 

ideig a gyönyört, amit a munkálkodásban élvezhetek.  

                                            
747 Nemes Kraszán (körte) = BERECZKI 2. kötet 1882. 63. p.  
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Bár ha már tudattam a „Gyümölcskertész”-ben; mégis értesítem 

kedves öcsémet arról, hogy szemzővesszővel szivesen szolgálhatok azon 

fajokról, amelyekről a tavaszi ojtáshoz sulyos betegségem miatt, ojtóvesszőt 

nem küldhettem. 

Ha nyáron nem szeret ojtani, – pedighát szerintem, aki nyáron 

szoktam leginkább ojtani: – legsikeresebb ojtás a nyári ojtás; ez esetben már 

ősszel október végén, november elején elküldhetem önnek is a tavaszi 

ojtáshoz az ojtóvesszőt.  

Szives figyelmébe ajánlom azon cikkemet, amelyet a 

„Gyümölcskertész” legközelebbi számában az ojtóvesszőkről748 cím alatt 

közleni fogok.  

Szerető bátyja: 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

BERECZKI Máté levelei. Közreadja: SZABÓ Pál.  Bp., 1995. 230. p. (KEK. 

67/39. ltsz.) 

                                            
748 Bereczki Máté: Az ojtóvesszőkről. Gyümölcskertész, 2. évf. 1892. július 10. 13–14. szám, 

106–108. p. 
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1./ Levél egy lapszerkesztőhöz 

 

„Mező-Kovácsháza, 27-én Octo. 870.  

 

Kedves szerkesztő barátom! 

 

Folyó hó 15ről irt leveledet megkaptam. Legjobban örvendek 

leveled azon hirének, hogy lapod nem lesz többé csatlósa más lapnak: 

hanem előbbi függetlenségét visszanyerendi.  

Sajnálom, hogy hozzád írt egyik levelemet rosszul értelmezted. – Én 

arra kértelek téged, hogy, ha módodban van, eszközölj számomra, egy 

gyümölcsészetbe vágó munkát; melyet német vagy franczia nyelvből 

magyarra kellene fordítani, hogy aztán ezen munkáért valamit 

kiérdemelhetnék számomra. És ezt te odamagyarázod, hogy a lapodba 

fordítsak s e fordításért a muzeuméból 8 – vagy 10 frtot adnod meg van 

engedve a muzeum pénztárából nyomtatott ívéért. Ugyan ítéld meg 

magad, mennyit lehetne így naponta megkeresnem! Bizonyára annyit sem, 

mennyit egy nap-számos suhancznak ilyen rövid novemberi napra adnak! 

Evvel ugyan nem mennék a falnak.  

Emlékszem a P. Napló749 egyik vásári tudósítójára Aradról; a ki tíz 

sor tudósításért kapott 8 – 10 ftrot. – Nekem, – hogy egy nyomtatott ív 

beteljék munkámmal, legalább hat ívet jól sűrűn tele kellene írnom s csak 

akkor kaphatnék 8–10 ftrt. Már most, mond meg micsoda ösztön volna az 

számomra a munkához, ha ily szánalomra méltó dijazásban részesülnék? 

Én lapodba 3 év alatt dolgozom. Soha egy kraczárt sem kértem 

tőled munkámért, noha kitenne vagy 20 nyomtatott ívet. Még a levelezést 

is, melyet lapod érdekében veled folytattam, ingyen, saját keserves 

keresményemből vittem. – Csupán az általam lelkesedéssel fölkarolt 

gyümölcsészeti ügyünk érdekében!! 

Dolgozni fogok én ezentúl is lapodba, míg munkálkodásomnak 

sikert igérőbb tere nem kínálkozik: de azt szégyenleném, hogy egy 

nyomtatott ívre terjedő munkámért csak tíz nyomorúságos forintot 

érdemeljek meg. Inkább semmit se adj, mint eddig nem adtál. Így legalább 

az a vigasztalásom lesz munkámérti jutalmul, hogy hazai 

gyümölcsészetünk előmozdításához minden jutalom nélkül hozom az 

áldozatot.  

Sajnos, hogy a gyümölcsészet csak ily silány pártolásban részesül 

nagyjaink részéről! Így föl nem virágoztatjuk hazai gyümölcsészetünket; 

így hijába visszük lelkünk egész odaadását a magasztos ügynek 

                                            
749 P. Napló = PESTI NAPLÓ. Politikai napilap, megjelent 1850 és 1939 között,  
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előmozdításához: munkánk csak sisyphusi munka marad. Így a 

gyümölcsészet napszámosai lassankint kifáradnak, belehalnak, s nehány év 

mulva nyoma se lesz munkálkodásunknak!  

Tudod, hogy én a politikát lelkem mélységéből gyűlölöm; tudod, 

hogy a világ összes szépirodalmának fölébe helyezem a gyümölcsészetet, 

mely összeforrt lelkemmel; azt is tudod, hogy hozzá elegendő képességgel 

és készültséggel birok; ennélfogva azt is tudhatod, hogy tollam mind a 

politikára, mind a szépirodalomra, soha nem fogom koptatni: hanem írni 

fogok ezentúl is kizárólag a gyümölcsészetről mindaddig míg kezem a 

tollat birandja. Amott tudom illendően díjaznának olyan munkásságot, 

milyent én itt kifejtek: hanem az mit sem tesz. Az én lelkesedésemet a 

gyümölcsészethez nem fogja lehűteni országunk nagyjainak közömbössége 

soha. Nevettessem bár ki általok, nézzék bár megvetéssel erőködésemet: én 

dolgozni fogok ernyedetlenül ezentúl is; egy félórai szabad időt sem fogok 

másra fordítani, mint imádott szakmám tanulmányozására vagy a 

gyümölcsészet terén szerzett tapasztalataimnak írásba foglalására. – Így hát 

biztosítva lehetsz támogatásomról. – 

Azt is írod, hogy lapod „nagyobb lesz”. Ezt úgy akarom érteni, 

hogy belterjedelmére nézve lesz nagyobb, nem pedig alakjára nézve. 

Neked okvetlenül arra is kellene számítanod, hogy év végén lapodat sokan 

be fogják köttetni; a bekötéshez pedig a nagy formátum sehogy sem 

alkalmas. Legjobban szeretném, ha olyan formátumban indítanád meg, 

mint az 1866-ik évi K. G.750 Eddig, majd minden évben más alakja volt 

lapodnak. Nálam vagy hat évi folyam van meg bekötve: hanem ugyan 

nevetségesen is néznek ki egy más mellett! A német pomológok 

társulatának is van egy folyóirata. Birom 15 évi folyamát mind. Ennek 10 

évig egyenlő volt az alakja. Csinos 10 könyv lett belőle. Most uj 10 évi 

folyam megint ugyanazon egy alakban fog megjelenni. – Mért ne lehetne 

neked is egyenlő alakra tartanod magadat!? 

Hejh! barátom, ha nekem a mindennapi kenyér 

megérdemelhetéséért hálátlan, unalmas munkát nem kellene tennem: ha 

egészen a dicső pomológiának élhetnék: – beh sok hasznost lehetne e téren 

eszközölnöm a haza számára! – Mért is kellett nekem szegénynek 

születnem!! – Vagy mér nem akad nagy uraink közül csak egy is legalább, 

ki oly szenvedélylyel karolná föl a gyümölcsészetet, mint én!! – Milyen 

máskép nézne ki hazánk csak évtizedek múlva is!! A gazdagnak széles 

ismeret köre van. Szavaira inkább hajtanának, mint egy szegény ördögére. 

– Szegényre még a szegény sem igen szokott hallgatni. – Szegény embert 

még az ág is húzza.  

                                            
750 Talán Kertész Gazda?   
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Isten áldjon, kívánja barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

2./ Egy ismeretlen levele a „Szerkesztő Úr”-hoz 

 

„Mező-Kovátsháza, 27-én octo 870 

 

Tisztelt Szerkesztő Úr! 

 

Elöre botsánatot kérek – Uraságod az Kertész Gazda 43. számában 

azt irja hijában hivom Beretzki Mátét Pestre lakni – ő nem jön joban szereti 

az Alföldet. 

Beretzki Máté barátomat ne is hívják önnök Pestre – ő reá az 

Alföldnek van nagy szüksége – nem ugyan a mai állásában – ő mást 

érdemelne, ő rolla nem lehet el mondani, jó bor czégér nélkül is el kel – ő 

nékie nintsen czégére s igy nem ösmerik – kik ösmerik is tsak is Személyét 

vagy Névit ösmerik, de művét tsak mi kik közelében vagyunk ösmerjük – s 

mi több ő nem is Szájhős – ez valót sem tudja elárusítani mert ő 

szemérmetes – munkás, fáradhatatlan. Gyümöltsész – az ő műve bámulni 

való, mit tett oly rövid idő allat.  

Szerén nézetem szerint ött – az Magas Kincstárnak – a Magas 

Kormánnyal együt, kellene Csanád Megyében alkalmazni miután csaknem 

egész Csanád megye Kincstári birtok, s igy jóvolna ött Önnöknek ha 

ajánlanák a Kereskedelmi Minister figyelmében. – 

Anyit mondhatok, hogy szégyent nem valnának vele –, nem hiszem 

hogy valaki jobban meg fogná érdemelni az jutalmat – vagy fizetést mind 

Beretzki Máté.  

Szerentsém vólt töbetmagamal az Csanád Megyei Gazdasági Egylet 

álltal kiküldetve hogy az Csanád Megyei Községi ugynevezett fa oskoláit 

meg tekinteni ’s az leg jobban kezeltek közt, az Magas Kormány által 

utalványozot öszeget – fel osztani köteleségünkben tévődöt.  

Béjártunk vagy 8 kertet – de mindent találtunk tsak ezt nem amit 

kellet volna, Nemes Gyümölts fát – röviden ott láttam Menyire szükség 

volna a mi Máté barátunkra.  
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Szerkesztő Ur! Beretzki barátom ezen levelemről mitsem tud s annál 

fogva kérem önt ne is hoza tudomására – és tsak uraságod előtt akartam ött 

híven le írni – hogy ki ő – mert ön is”751 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

3./ A Természettudományi Társulat levele 

 

Tisztelt Tagtárs Úr! 

 

Van szerencsém hivatalosan tudatni, hogy a kir. magyar 

Természettudományi Társulat 1872. deczember 20-án tartott választmányi 

ülésén Kovács Gyula752 úr ajánlatára rendes tagul megválasztotta.  

Teljes reménynyel van a Társulat az iránt, hogy tisztelt tagtárs úr a 

kir. magyar Természettudományi Társulat nagyobb felvirágzására s az 

idemellékelt elnöki levél értelmében a társulat terjesztésére mindent 

megteend 

Melyek után a Társulat ismételten buzgó indulatába ajánlva vagyok 

Pesten, 1872. deczember 20-án 

Szily Kálmán753 

A kir. magyar Természettudományi Társulat  

első titkára 

 

T. Bereczki Máté gyümölcsész úrnak 

Kovácsháza 

Csanád megye 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

* * * 

 

                                            
751 Itt befejeződik a levél-töredék, amelynek írója ismeretlen ugyan, de feltehetően olyan 

megbizatással rendelkezik a Csanád Megyei Gazdasági Egylet részéről, aki az Egylet által 

kiküldött bizottság tagjaként a megye helységeiben ellenőrizte a kormány által telepíteni 

rendelt faiskolákat. Ezeket hasonlította össze Bereczki gyümölcsös kertjével, és ezt kívánta, 

hogy az újság ilyen értelmű cikket tegyen közzé. Az újság feltehetően a Kertész Gazda 

lehetett.  
752 Kováts Gyula (1815–1873) paleobotanikus, egyetemi tanár. Az ősnövénykutatás hazai 

megalapítója. (Ungarus fossile Flora, 1851–1860).  
753 Szily Kálmán, nagyszigethi (Izsák, 1838. június 29. – Budapest, 1924. július 24.) nyelvész, 

természettudós. Az MTA tagja, a Magyar Természettudományi Társulat első titkára (1868-

1870, 1872–1879). 
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4./ Bereczki Máté küldte Villási Pálnak754 

 

„Mező-Kovácsháza, Maj. 3. 1881. 

 

Kedves Palim! 

 

Egy örvendetes újságot újságolok neked ez úttal. Az Erdélyi gazd. 

egylet755 megkoszorúzta a gyümölcsészet lobogóját, melyet mi akkor 

emeltünk föl a porból, a mikor azt úgyszólván senkisem akarta észre venni. 

– Szép számmal gyüjtöttünk eddig is híveket a lobogó alá! Most már 

méginkább remélhetjük, hogy hazánk tettrekész fiatalságának szemébe fog 

tűnni a megkoszorúzott lobogó, melyet ő lesz hivatva magasra emelni, ha 

kihullott a mi fáradt kezeinkből.  

Tegnap előtt kaptam a postáról egy diplomát, melyben azt adják 

tudtomra, hogy engemet az Erdélyi gazd. egylet f. hó 10-én tartott 

közgyűlésen egyhangulag tiszteletbeli taggá választott meg. A 

megválasztás okául hozzák föl az én érdemeimet, melyeket a 

gyümölcsészet terén szereztem: de meg vagyok róla győződve, hogy a t. 

egyesület ezen ok fölemlítésével voltaképen csak szándékát akarta leplezni, 

hogy t.i. megkoszorúzhassa a gyümölcsészet lobogóját is így ingert 

szerezzen a haza fiatalságának arra, hogy a gazdászat eme fontos és 

gyönyörködtető ágát, – a gyümölcsészetet művelni méltónak találja.  

Az én érdemeimre való hivatkozást, – meg kell vallanom, – a 

szégyen pírját kergeti az arcomba. – Mit tettem én, a mi nem volt hazafiúi 

                                            
754 Villási Pál,  1844-ig Gápel, (Léva, ma Levice, Szlovákia, 1820. november 3. – Budapest, 

1888. december 26.) jogász, gazdasági szakíró. – 1841-ben a győri akadémián jogot végzett, 

1842-től Juhász Benedek mellett joggyakornok, 1843–1844-ben Ambró Bars vármegyei követ 

mellett Pozsonyban volt az országgyűlésen, 1845-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1846–

1847-ben Bars vm. alügyésze. 1848. október elején váltójogból is letette az ügyvédi vizsgát. 

1848-ban belépett a honvédtüzérek közé és két hétig a pesti Újépületben gyakorlatozott. 

Október 20-tól az első lovasütegnél szolgált, és harcolt a pákozdi, a schwechati és a 

zorndorfi ütközetben. December 31-től részt vesz a bányavárosok felé való 

visszavonulásban. 1849. januártól hadnagy, részt vett a branyiszkói, a kápolnai, a hatvani, a 

váci, a nagysallói és a komáromi ütközetekben. Az 1849. nyári hadjárat idején a 6. hatfontos 

lovasüteggel a VII. hadtest kötelékében harcolt. Világosnál mint ütegparancsnok adta át 

ütegét az oroszoknak. 1850-1865-ben nevelő, közben 1861–62-ben az itáliai Magyar Légiónál 

szolgált. 1865–1873-ban felesége birtokán kertészkedett, 1875–1886-ban a keszthelyi 

gazdasági tanintézetben kertészeti tanár, közben 1879–1880-ban a magyaróvári felsőbb 

gazdasági tanintézetben tanított, 1886-ban asztmában megbetegedett és emiatt nem tudott 

tanítani, ezért saját kérésére nyugdíjazták. 1886-tól Budapesten az OMGE tisztviselője volt. 

Keszthely határában ő fedezte fel a Cserszegi mézes cseresznyefajtát. Számos gazdasági lap 

és a Borászati Lapok munkatársa volt. Haláláig a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek 

alapító szerkesztője (1880–1888). – (ÚJ ÉLETRAJZI. 6. kötet, 1242. p.) 
755 ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET: 1844-ben alakult Kolozsváron. Az erdélyi 

mezőgazdaság fejlesztését jelentős könyvtára, előadásai, tanfolyamai, szőlőtelepe, faiskolája, 

szaklapja révén szolgálta.  
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kötelességem? Hát már odajutottunk, hogy még a hazafiúi kötelesség 

lelkiismeretes teljesítését is érdemül kell valakinek beszámítanunk? – Soha, 

eszem ágában sem volt, hogy azért, a mit tettem, kitüntetést, jutalmat 

reméljek. Édes hazám szeretete és a gyümölcsészeti szenvedély sarkalt 

engem folyvást a tevékenységre. Nekem elég jutalmam volt lelkiismeretem 

nyugodtsága és azon tudat, hogy annyit is tehettem és tettem is, a mennyit 

korlátolt szellemi és anyagi tehetségem mellett tennem lehetett. – Hiszem 

különben , hogy az Erd. Gazd. egylet is, kitüntetésem tényével nem az én 

érdemeimet akarta jutalmazni; hanem, – mint már mondám, csak a zászlót 

akarta megkoszorúzni, mely alatt küzdöttem, mintegy jelezve a haza 

fiatalsága előtt, hogy napjainkban már, nemes becsvágyát ki lehet elégíteni 

a gyümölcsészet lobogója alatt is, melyet tekintélyes társulatok is elismerő 

figyelemben részesítenek.  

És én egyedül ezen okból neveztem örvendetes ujdonságnak, a mit 

veled a fönebbiekben[!] közöltem; mert tudom, hogy velem együtt te is 

odatörekszel főképen[!], hogy a gyümölcsészet ügyének minél többeket 

megnyerhessünk s a gyümölcsészet lobogója alá minél több bajnokot 

toborozhassunk. Közöltem ezt veled, hogy lásd te is, mikép[!] ezen 

törekvésünkben nem vagyunk többé magunkra hagyatva, hanem 

tekintélyes egyesületek által is támogattatunk (Azt úgy hiszem, tudattam 

már veled, annak idejében, hogy engemet a „Biharmegyei” és a 

„Kecskemétvidéki gazdasági egylet” is tiszteletbeli tagjává választott már). 

Stb.  

 

B. M.” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

5./ Bereczki Máté küldte egy ismeretlen barátjának756 

 

„Mező-Kovácsháza, Jan. 30. 1882.  

 

Édes öregem! 

 

Látom, hogy használt a dorgatórium. Most már biztosíthatlak róla, 

hogy lapod olvasói közül négyen már áldanak érte, hogy munkámra 

figyelmeztetted őket. A betűtől irtózik a magyar. Olyan kevesen vannak, a 

                                            
756 Feltehetően a Kertész Gazda című folyóirat szerkesztője.  
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kik a tudományt szomjazzák! Nyújtsatok hát módot legalább a keveseknek, 

hogy rá mutatok folyvást a forrásra, hol szomjukat kielégíthetik! Evvel 

tesztek igazán hasznot a hazának, hazai tudománynak.  

Már most arra kérlek, hogy tudatnád pár szóval olvasó 

közönségedet, a ki hiteles gyümölcs fajokra akar szert tenni; most keressen 

nálam ojtó vesszőt; mert egy két év még csak az én életem s ha nem leszek 

többé…, kitudja, nem szorul-e megint mindenki a külföldre, hogy hiteles 

fajokra tehessen szert? – Tudod, hogy nálam, fajonként egy-egy szál vessző 

8 krajczár és azt is két forinton aluli megrendelést el nem fogadhatok; mert 

nincsenek inasaim, se segédeim, a kikre a csomagolás munkáját rá 

bízhatnám. Mindent magamnak kell tennem. Már pedig hazámra nézve 

sokkal hasznosabb dologgal tudnám én az időt eltölteni, mint a tanulatlan 

gyerekeknek való csomagolgatással és pedig csak krajczáros 

megrendeléseknek csomagolgatásával.  

650 fajról gyűjtöttem össze, elég keservesen, ojtó-vessző készletet. A 

kitűnőbb, terjesztésre méltóbb fajokról, melyekről nagyobb és önálló termő 

fáim vannak, a kik már bízzák a választást s szaporítás végett egy-egy 

fajból 10–20 szál vesszőt is kérnének, fele áron (vagyis 4 krajczáron) 

adhassak szálát vesszőimnek. Azok, a kik csak fajra akarnak szert tenni, 

helytelenül tennék, ha egy-egy fajról, egy szálnál több vesszőt rendelnének.  

Egészséget és megelégedést kíván neked ez új esztendőben 

öreg barátod 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

6./ Bereczki Máté küldte egy ismeretlen barátjának 

 

„Mező-Kovácsháza, Mart. 14. 1882.  

 

Édes öregem! 

 

A megrendelt könyvet elküldöttem a mai postával Rókay757 

uramnak.  

                                            
757 Rókay – Keresztnév és hely megadása nélkül beazonosíthatatlan a személy. A 

Gyümölcskertész folyóiratban 1896–1904 között Rókay Józsefnek, mint a Rákospalotai faiskola 

kezelőjének, mandula- és gyökeres szőlővesszőhirdetései olvashatók. 
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Nagyon haszontalan dolgon töröd te fejedet azt akarván, hogy 

engem megszólaltass. Itt, a pusztán tenni szoktak az emberek és nem 

beszélni. Itt csak akkor beszélgetünk, ha bevégeztük a munkát vagy az 

alkalmatlan idő kiver a munkából. Ti ott, a nagy városban csak beszédből 

éltek; minket itt a pusztán csak a munka éltet. Én nekem isten kegyes 

jóvoltából, nagyon kijutott a részem a munkából. Reggeltől estig, a míg 

láthatok folyvást szedegetem, válogatom a vesszőket megrendelőimnek; 

aztán csomagolok s ha rám esteledett; egy félórai étkezési szünetet kivéve, 

egész 1 óráig este folytatom a napról napra súlyosabbá váló levelezést 

azokkal, a kik kolompom zörgetésére utánam indultak. Lélekben testben 

kifáradva – kivált így tavasz kezdetén, – fáradtabban kelek ki az ágyamból, 

mint a milyen voltam, midőn lefeküdtem.  

Nagyon kezd aggasztani és bosszantani az a körülmény, hogy 

sohasem végezhetek el annyi munkát, a mennyit az előtt, még testem 

lelkem rugékonyságát el nem veszítette, el birtam csaknem játszva végezni; 

hogy a test és lélek nem képes többé hódolni akaratomnak. Öregszem 

csúfosul! Fáj minden tagom. El vannak halva karjaim. Szempillám 

mindjárt-mindjárt gyulladásba jő, mihelyt napfényen kissé erősebb munkát 

végezek. Nyakizmaim két év óta folyvást meg vannak meredve s bennük 

tompa fájást érzek folytonosasan. Február végétől csaknem a mai napig 

kínos fogfájás gyötrött s nekem e fog fájás mellett is folyvást dolgoznom, 

sietve kellett dolgoznom az ojtó vesszőkkel; mert hát sürgettek azok a jó 

atyafiak, a kik azt hiszik, hogy az ojtóvessző manipulatio is csak oly 

könnyű dolog, mint a fűszer kereskedő dolga, a ki belenyúl a fiókjába s 

rögtön teljesíti még a krajczáros megrendeléseket is.  

Tegnap elégítettem ki a legutolsó megrendelőmet. Tudom, hogy 

lesznek még elkésettek, a kiknek csak akkor jut eszökbe az ojtóvessző, a 

mikor már éppen ojtani akarnak. –  

A fákban megindult a nedvkeringés, és nekem még mindig 

nyesetlenek ojtványaim! Most már azt sem tudom, mihez fogjak először? a 

fákat nyessem-e? vagy ojtsak? mert az ojtóvessző rügyei is kezdenek 

duzzadni a nedves moha között! 

Aztán te mégis azt akarnád, hogy beszéljek, írjak! Neked nincs 

fogalmad az én életemről .  

Sok jót kíván  

barátod  

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 
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7./ A Szécsény vidéki Gazdasági Egylet levele Bereczkihez 

 

Külső lapon: Tekintetes Bereczky Máté úrnak a Szécsényvidéki Gazdasági 

Egylet 

Fejléc a belső lapon: A Szécsényvidéki Gazdasági Egylet Szécsényben758 

 

„Tekintetes Úr! 

 

A szécsényvidéki gazdasági egylet tekintetességedet azon kiváló 

érdemeknél fogva, melyekkel átalán a gazdasági, de különösen a 

gyümölcsészet és ennek szakirodalma terén lángbuzgalma és ritka 

szaktudománya a nevét a Kitűnőek sorába emelte, tiszteletbeli tagnak 

közgyűlésileg megválasztatván, van szerencsém időközben kiállított 

megválasztási okmányát és az okmánykép mellett az egylet alapszabályát 

megküldeni.  

Kiváló tiszteletem kifejezése mellett lévén a tekintetes úrnak 

Szécsényben, 1882. junius 14-én 

alázatos szolgája 

Révay Sándor 

Egyleti elnök 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

8./ Az 1885. évi Budapesti Általános Kiállítás Országos Bizottságának 

levele Bereczki Mátéhoz. 

 

„Fejbélyegző: Hivatalos helyiség: Budapest, Városliget, igazgatósági 

épület,  

Hivatalos órák: délelőtt 11 órától délután 1 óráig 

 

15.348. sz. 

Budapest, 1885. április 30.  

 

Ezennel kinevezem Önt a gyümölcs- és zöldség-kiállítás juryjének 

rendes tagjává és felkérem, hogy ezen tiszt el- vagy el nem fogadása iránt 

három nap alatt nyilatkozni sziveskedjék. A jury alakuló gyűlése folyó évi 

                                            
758 Szécsény: Nógrád vm., szécsényi járás. 
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május hó 4-én délelőtt 9 órakor a kiállítási igazgatóság üléstermében 

tartatik.  

Matlekovits759  

Tek. Bereczky Máté urnak, Mező-Kovácsháza.”  

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

9./ Bereczki levele az 1885. évi „Budapesti Általános Kiállítás Országos 

Bizottságának” 

 

Mező-Kovácsháza, 1885. május 4.760 

 

„Az 1885. évi „budapesti általános kiállítás országos bizottságának 

Budapesten 

 

A czímzett bizottságnak f. évi April. 30-ról 15.348. sz. alatt hozzám 

intézett hivatalos iratára, melynek értelme szerint a „gyümölcs- és zöldség-

kiállítás juryjének rendes tagjává történt kinevezéséről értesítetem, – van 

szerencsém hazafiúi tisztelettel jelenteni, hogy ezen, – rám nézve bár 

fölöttébb megtisztelő – kinevezést el nem fogadhatom.  

Hazafiúi tisztelettel 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

                                            
759 Matlekovits Sándor (Pest, 1842. október 12. – Budapest, 1925. november 30.) közgazdász. 

– Az MTA tagja (l. 1873, r. 1910, ig. 1925) Az Országos Ipari és Kereskedelmi Tanács, az 

Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási Tanács elnöke (1896–1922). Az Országos 

Iparegyesület tiszteletbeli tagja, elnöke (1907-től). A Cobden Társaság (London) és a 

Niederösterreichischer Gewerbe-Verein tiszteletbeli tagja. A főrendiház örökös tagja (1905). 

Az MTA Dóra-jutalma (1871). – 1864-ben Pesten ügyvédi vizsgát tett. 1865–1866-ban Pest 

város írnoka. 1864-től a pest egyetemen a nemzetgazdaságtan, utóbb egyúttal a pénzügytan 

magántanára. 1867-től a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztériumban 

fogalmazó, 1870-től miniszteri titkár, 1874-től miniszteri osztálytanácsos, 1878-tól miniszteri 

tanácsos, 1880–1889-ben államtitkár. 1881–1892-ben és 1894–1902 között szabadelvű párti 

programmal a bazini választókerület országgyűlési képviselője. Jelentős szerepe volt több 

fontos törvény megalkotásában, valamint a gyakorlati ipari szakoktatás, az iparfelügyelői 

intézmény, a selyemtenyésztés, a kultúrmérnöki intézmény és a budapesti Kereskedelmi 

Múzeum létrehozásában. – [ÚJ ÉLETRAJZI 4. kötet. 579. p.] 
760 A keltezés valójában a „Bereczki Máté” aláírás fölötti sorban ceruzával – feltehetően 

utólag – került beírásra. 
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10./ Trefort Ágoston levele Bereczki Mátéhoz 

 

„Földművelés-, ipar és kereskedelemügyi magyar királyi MINISTER 

Kelt Budapesten, 1877. január hó 19-n 

 

842. sz.  

Önnek „Gyümölcsészeti vázlatok” czímű munkájából, annak 

megjelenhetését állami segélylyel előmozdítandó, ezennel 100 példányt 

rendelek meg; melynek árát 300 frtot a batonyai m. kir. adóhivatalnál oly 

módon tettem folyóvá, hogy T. Uraságodnak, az illető munka 100 

példányának átvétele után szabályszerűen bélyegelt, és Kenessey Kálmán761 

min. osztálytanácsos által, a munka átvételét is igazoló, láttamozott 

nyugtájára kifizettessék. –  

Trefort762 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

                                            
761 Kenessey Kálmán kenesei  (Kápolnásnyék, 1822. március 1. – Kápolnásnyék, 1913. július 

2.) növénynemesítő. – A Fejér vm. gazdasági egyesület alelnöke. – Pesten és Pápán jogot 

tanult, majd ügyvédi oklevelet szerzett és Fejér vm. szolgálatba lépett. 1848–1849-ben a Fejér 

vm.-i önkéntes csapat tagjaként részt vett a szabadságharcban. 1849-től birtokára 

visszavonulva gazdálkodott; közben tanulmányozta az angol és német mezőgazdasági 

szakirodalmat. 1865-től Fejér vm. alispánja, 1868-tól a Földmívelés-, Ipar- és 

Kereskedelemügyi Minisztériumban osztálytanácsos. Javasolta a kultúrmérnöki intézmény 

felállítását. Betegeskedése miatt címzetes miniszteri tanácsosi rangban saját kérésére 

nyugdíjazták. Azután mintaszerűen kezelt kápolnásnyéki birtokán gazdálkodott. 1841-ben 

Pillanat fenyítékünkre címmel jelent meg első cikke a Pesti Hírlapban (25. sz.) Főként a 

mezőgazdaság gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. – [ÚJ ÉLETRAJZI 2. kötet, 861. p.] 
762 Trefort Ágoston  (Homonna, ma Humenné, Szlovákia, 1817. február 7. – Budapest, 1888. 

augusztus 22.) politikus, publicista. – A MTA tagja (l. 1841. t. 2867, ig. 1874), elnöke (1885–

1888), Arany János Szoborbizottságának, Széchenyi-Bizottságnak (1885–1888) és 

Nemzetgazdasági Bizottságnak (1886–1888) elnöke. A Pesti Művészeti Egylet alapító elnöke. 

– 1836–1837-ben nagyobb utazást tett Nyugat-Európában, Skandináviában és 

Oroszországban. 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. 1846–1848-ban Itáliában, Görög- és 

Törökországban tett utazást. Az 1848-i forradalom győzelme után, április–szeptemberben 

földmívelés-, 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 vm. 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. – 1878. december 5. között egyidejűleg földmívelés-, ipar- és 

kereskedelemügyi miniszter. Családjának pénzzavara miatt temetésének költségeit a 

magyar állam fedezte. Kultuszminisztersége idején hozott intézkedései jelentősen 

hozzájárultak a magyar oktatásügy fejlődéséhez. A Politikai Hetilap megalapítója Eötvös 

Józseffel együtt (1863). – [ÚJ ÉLETRAJZI. 6. kötet. 895–896. p.] 
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11./ A Debreceni Kertészeti Egylet levele Bereczki Mátéhoz 

 

„Tisztelt Uram! 

 

A debreczeni kertészeti egylet, közelebb ezévi február 20-án tartott 

közgyűlésében mindnyájunk által ismert és elismert érdemeinek némi 

szerény elismeréseül Önt az alapszabályok 12 § alapján tiszteleti tagul 

választván, nekünk jutott a szerencse hogy erről Önt különlevélben is 

értesítsük.  

Itt csatoljuk azért az egyleti közgyűlésnek e választásról szólló 

jegyzőkönyvi kivonatát azon szívünkből származott óhajtással, hogy a 

Gondviselés Önt sokáig és boldog megelégedésben tartsameg. –  

Kik is midőn magunkat szíves hajlamaiba és az általunk képviselt 

egyesületet továbbra is pártfogásába kérnénk hazafiui üdvözlettel vagyunk 

Debreczenben, Mártius 20 / 1887.  

alázatos szolgái 

Lengyel Imre 

mint a Debreczeni Kertészeti Egylet alelnöke és 

Gyügyey József 

egyl. jegyző 

Tekintetes 

Bereczki Máté úrnak 

Mező-Kovácsháza” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

12./ A battonyai M. kir. Adóhivatal nyugtája 

 

„161/877. sz.  

Tekintetes 

Bereczky Máté úrnak 

(Sármezey Antal úrnál) 

M. Kovácsháza 

 

A nméltóságú m. k. földmívelés, ipar és keresk. ministeriuma t. 

uraságodnak „gyümölcsészeti vázlatok” czímű munkájából megrendelt 100 

példány ára fejében alólírott pénztárnál 300 ftot utalványozott ki részére; 

miről azon hozzáadással értesítjük, hogy a fentebbi összeget 
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szabályszerűen bélyegzett nyugta mellett ezen hivatallnál bármikor 

felveheti.  

A nyugtatvány – itteni érvényesítés előtt – Kenessey Kálmán 

földmiv. ipar keresk. minist. osztály tanácsos úrnak – a megrendelt 100 

példány átvételét igazoló bizonylatával lesz ellátandó.  

 

M. k. adóhivatal 

Battonya,  877. évi junius 12-én.  

 

Papp 

(Olvashatatlan aláírás)” 

 

 (Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

13./ Országos Magyar Gazdasági Egyesület levele Bereczki Mátéhoz 

 

Fejléc: „Országos Magyar Gazdasági Egyesület, Budapest (Köztelek)” 

 

„625/1889. sz.  

 

Tekintetes 

 

Bereczky Máté Úrnak – Mezőkovácsháza 

 

Az orsz. magy. Gazdasági egyesület f. évi április hó 28-án tartott 

közgyűlésén tekintetes Urat a hazai gyümölcsészet terén szerzett 

hallhatatlan érdemeire tiszteletbeli tagjává választotta.  

Midőn ezt becses tudomására hozni szerencsém van, egyszersmind 

örömömet fejezem ki a fölött, hogy a magyar gazdák ezen hivatott testülete 

a tekintetes Úr munkássága által fölmutatott és hazánk becsületére váló 

eredményeket tehetsége szerin méltatta. 
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Fogadja kiváló tiszteletem kijelentését.  

Az orsz. magy. gazdasági egyesület nevében 

 

Budapesten, 1889. május 9.  

Gróf Dessewffy Aurél763 

elnök” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

14./ Bereczki Máté levele egy „honfitársához” (?) 

 

„Mező-Kovácsháza, 1891. Dec. 16-án 

 

Tisztelt honfitársam! 

 

F. hó 11-ről hozzám intézett becses soraira válaszolom, hogy 

óhajtását legjobb akaratom mellett sem teljesíthetem.  

Harmincz éve már, hogy hazai gyümölcsészetünk igáját hordozom. 

Igám terhe miatt senkinek sem panaszkodtam mindaddig, a míg ki nem 

[Hiányzik a levélből.] …tem. Terhem viselésében nem [Hiány. Talán: segí] tett 

nemzetem, nem segít [Hiány.] nek leginkább kellett volna, – a [Hiány.] 

kormánya. Nem csuda, hogy bele, [Hiány.] tam! 

68 év terhe nehezedik már vállamra! Pihenni szeretnék: de, hogy 

öreg napjaimra megálhassak,[!] most is folyvást dolgoznom kell még. 

Tollammal annyit sem kereshetek, a mennyi irodai és posta költségem 

fedezhetné. A fűrész és kertész olló biztosabb eszközök kezemben arra, 

hogy velök megélhetésem eszközölhessem.  

                                            
763 Dessewffy Aurél,  gróf, cserneki és tarkeöi (Pest, 1846. január 16. – Budapest, 1928. 

március 28.) politikus. – Az MTA tagja (ig. 1883). A Magyar Földhitelintézet (1887.től) és az 

OMGE elnöke. A főrendiház tagja (1884–1887, 1906–1910), elnöke (1906–1910). A felsőház 

tagja (1927-től). – Tanulmányait Pozsonyban végezte, ezután Münchenben és egy évig 

Londonban közgazdaságtant tanult. Hazatérése után egy ideig Szabolcs vármegyében 

aljegyző, gróf Lónyay Menyhért minisztersége idején pénzügyminisztériumi 

segédfogalmazó, de rövidesen otthagyta hivatalát és politikai pályára lépett. 1874–1883-ban 

ellenzéki programmal a zborói, majd a tiszalöki választókerület országgyűlési képviselője. 

Az 1870-es évektől az agrármozgalmak egyik vezéralakja. 1884-től gróf Apponyi Albert 

ellenzéki pártjához tartozott. 1887–1905 között mérsékelt ellenzéki programmal a szentjánosi 

(Pozsony vm.) választókerület országgyűlési képviselője. Visszavonulása után 

büdszentmihályi birtokán gazdálkodott, és több pénzintézet és vállalat igazgatótanácsi tagja 

lett. 1910-ben lemondott főrendiházi elnökségéről, és visszavonult a politikai élettől. 1917–

1918-ban az utolsó országbíró volt. Tanulmányaiban közgazdasági kérdésekkel foglalkozott. 

– [ÚJ ÉLETRAJZI 2. kötet. 138. p.]  
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A mit a gyümölcsészetről tanultam, a mit arról tapasztaltam, szóval, 

a mit arról tudok; azt mind összejegyeztem már „Gyümölcsészeti vázlatok” 

czímű munkámban. Kevéske az, a mi ujat még az ott leírtakhoz hozzá 

adhatnék. Azt pedig, a mit ott leírtam, hosszú lére eresztve ujból 

elmondani egy csepp kedvem sincsen: tehát tőlem, bizvást pihenhet már az 

írótoll! 

A tapasztalat megtanított már engem arra, hogy a szaklapok, 

különösen a gyümölcsészeti és kertészeti szaklapok, melyek egy idő óta 

hazánkban gomba módra szaporodnak, nem részesülnek hathatós 

pártfogásban, hanem a milyen mértékben szaporodnak olyan mértékben 

buknak is el egyik a másik után.  

Ön által megindítani szándékolt szaklapra ez a sors várakozik. 

Megbukik csakhamar előfizetők hiányában. Ezt én önnek biztos kilátásba 

helyezhetem még azon esetben is; ha száz olyan nevet említhetne föl 

munkatársai közt, mint az én nevem. Hiszen nem ismer engem az én 

nemzetemnek csak egy kicsi töredéke! Fönn említett munkámból, 

megjelenésének ideje óta alig fogyott el annyi példány, a mennyi nap van 

egy esztendőben. Nem érdeklődik még a nagy közönség sem a 

gyümölcsészet, sem a kertészet iránt olyan mértékben, mint kellene, 

kívánatos volna. Lám a „Gyüm. és konyhakertészeti füzetek”-nek is 

megkelle[!] buknia előfizetők hiányában, pedig csalétkül oda 

biggyesztették a lap homlokára, hogy a „Bereczki Máté közreműködésével” 

szerkesztik! 

Aztán önt még az ilyen példák sem riasztják vissza szándéka 

megvalósításától?!  

Bizony mondom, nagy az ön bátorsága! 

Sok jót kíván önnek 

öreg bátyja 

Bereczki Máté” 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  
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15./ Bereczki Máté levele egy „honfitársához” (?) 

 

„Mező-Kovácsháza, 1895. Oct. 25-én 

 

Tisztelt honfitársam! 

 

A „Kert” – czímű lapban „Gyümölcsészeti figyelmeztetés” czím 

alatt egy czikket közöltem764 abból a czélból, hogy a gyűjteményemben 

meglevő gyümölcsfajaimat a „hazának”, halálom esetén is, megőrizzék 

azok, a kik a gyümölcsészet iránt melegen érdeklődnek.  

E czikk közlése után, csakhamar akadt egy, sejtelmem szerint, lelkes 

barátja hazai gyümölcsészetünknek, a ki megrendelte munkámat s 

megkért, hogy a nálam levő gyümölcsfajokat, mind küldeném meg neki 

ojtóvesszőkben. Megörültem e megrendelésnek; mert a megrendelőben 

olyan emberre véltem találni, a ki gyűjteményemet megakarja[!] őrizni és 

hazám javára föntartani.[!] Lelkesedve írtam hozzá egy levelet a 

megrendelt könyvcsomagba helyezvén azt.  

Ezt a könyvcsomagot azonban egy hónap múlva az elküldés után, 

azon értesítés mellett kaptam vissza a helybeli postáról, hogy a czímzett, a 

ki megrendelte volt, nem fogadta el, minek folytán nekem kétszeres 

postaköltséget okozott.  

Utána jártam aztán, hogy miféle isten bogara lehetett ezen 

megrendelőm és megtudtam, hogy az egy gazdag: de fukar földbirtokos, a 

ki megijedt a könyvem nagyságától és az árától is; mert azt hitte, hogy ez 

egy kisszerű, olcsó munka csak.  

Minthogy a csomag elég ép állapotban érkezett hozzám vissza, nem 

bontottam ki, hanem új czímet ragasztva rá el küldöttem önnek, a ki 

munkámat éppen akkoriban rendelte volt meg.  

Képzelem, hogy nagyon csudálkozhatott ön a csomagban talált 

levélen, melyről biztosan gyaníthatta , hogy ez másnak volt szánva és nem 

önnek.  

Szükségesnek tartottam ennélfogva a fönebbiekben[!] közölni önnel 

ezen kérdéses levelem történetét; nehogy szórakozott embernek láttassam, 

a ki leveleit olyanoknak küldözgeti, a kiknek azok szánva nem voltak. – 

                                            
764 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti figyelmeztetés. A kert, 1895. június15. 7. szám. 238–239. p. 

„Arról, hogy télviz idején vagy tavaszszal is szállíthassak ojtóvesszőt; hajlott korom és egészségi 

állapotomnál fogva, le kell már mondanom. Ennélfogva ismételve figyelmeztetem fiatal gyümölcsész 

társaimat: ne várják be azt, hogy a mező-kovácsházi gyümölcstelep hiteles fajainak forrása fölé az 

enyészet angyala fölemelhetlen követ hengerítsen; hanem igyekezzenek onnét meríteni most, — a mig 

nem késő —és mentsék meg a hazának gyűjteményemből legalább azt, a mi még most 

megmenthető.BM.” 
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Egy papír katulyában két darab Marianna herczegnő765 körtét 

küldött ön hozzám mint „értéktelen mintát”, minden commentár nélkül; 

bizonyosan azért; mert nevét nem tudta s tőlem akarta megtudni. Nos hát 

nem más az, mint a Marianna herczegnő körte, melynek leírását az önnél 

már meglévő munka I. kötetének 219–220. lapján találja közölve.  

Hazafiúi tisztelettel 

honfitársa 

Bereczki Máté 

 

U.i.: Éppen most, midőn levelem már megírtam, kaptam meg a 

postáról az ön levelét, melyet commentárul írt volt a küldeményhez. Nos 

hát eltaláltam a szándékát, így is jó! 

BM.”766 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * * 

 

16./ Levelezőlap, amelyet Bereczki kapott „G” (?) nevű ismerősétől 

(Keltezés nélkül.) 

 

Cimzés: „Tekintetes Bereczki Máté úrnak Mező-Kovácsháza” 

 

„Barátom! Azon „Erd. Gazda” számát reclamáld számomra, a 

melyben „Felhívás az anyákhoz”767 czímű czikked megjelent. Minden ide 

vonatkozót annyival is inkább kell közölni, mert Lukácsy768 sept. 1sőjével 

                                            
„765 Marianna hercegnő (körte) = BERECZKI 1. kötet 1877. 219. p.  
766 A levél felső szélére ceruzával fel van jegyezve, hogy a levél „Dr. Gulyás főigazgató 

ajándéka” Dr. Gulyás Vilmos a nyíregyházi Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar 

főigazgató-helyettese, főigazgatója volt az 1970-es években.  
767 Bereczkinek ez a cikke, legalábbis ilyen címmel nem szerepel sem az általa nyomdába 

adott „Gyümölcsészeti vázlatok” I–IV. kötetében, sem a dr. Szabó Pál által összegyűjtött és 

2006-ban kiadott V. kötetben. Amennyiben a címet a levélíró pontatlanul idézte, úgy lehet, 

hogy a Gyümölcsészeti vázlatok I. kötetében szereplő „I. Esdő szavak az anyákhoz, hazai 

gyümölcsészetünk érdekében” című írásról, vagy annak „előképéről” van szó. Ez esetben a 

levél 1877, az említett I. kötet megjelenése előtt keletkezhetett, az 1870-es években. 
768 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 
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(havonként kétszer megjelenő) lapot indít. Midőn e jelenséget üdvözölnénk 

nem fojthatom el ezúttal abeli aggodalmamat, hogy ügyünket ismét egy 

vagy tán több évvel hátra veti; mert az ő dolgaiból a kitartás hiányzik; mely 

nélkül üdvös dolog nem létesíthető.  

A lapot V. B.769 kisasszonynak rendesen küldeni fogom. Örvendek 

hogy lapunk olvasói gyarapodnak.  

Lapom ügyében ezúttal aligha fog valamit tehetni a gazd. 

ministerium, mert a nervus rerummal770 nem igen rendelkezhetnek; 

alamizsnát pedig senki ura fiától elnem fogadok. Nekem nem a pénz kell, 

hanem a lap legyen ellátva a szükségesekkel. Üdvözöl G.”771 

 

(Lelőhelye: SZIE EFKL 153. fond 1. doboz.) 

 

* * *  

 

                                                                                                               
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 a Kerti Gazdaság és a Népkert című folyóiratokat 

1857-től haláláig, 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: Lukácsy Sándor. In: Vasárnapi Újság, 1850. 

évf. 51. szám; GALGÓCZY 1885; BALÁZS GY. 1988; RÉVAI 13. köt. 43. p.; MAGYAR 

ÉLETRAJZI II. köt. 103. p. 
769 Ennyi adatból nem azonosítható a személy.  
770 Nervus rerum (latin) = a pénz (tulajdonképpen: a dolgok mozgatója).  
771 A levél írója ismeretlen. Lehetséges, hogy Girókuti P. Ferencet takarja a monogram, 

akivel, mint a Kertészgazda szerkesztőjével az 1860/1870-es években szoros kapcsolatban 

állt Bereczki. 
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BERECZKI MÁTÉ VONZÁSÁBAN772 

DR. SZABÓ PÁL 

 

 

100 esztendő telt el azóta, hogy Kunágota-pusztán a magyar haza 

legodaadóbb gyümölcsészének – Bereczki Máténak kezéből kihullott a 

formát adó kerti fűrész és metszőolló, a tartalmat adó oltókés, a hasznos 

tapasztalatokat papírra rögzítő írótoll, elakadt a baráti gondolatokat vivő, 

gyümölcsöt „termő" levelek küldése. 

Bereczki élete és minden törekvése eggyé forrt a magyar haza 

függetlenségének megteremtéséért folyó küzdelemmel; a magyar 

gyümölcsészet európai szintre emelésével. Tudása és segítőkészsége révén 

ő volt a magyar gyümölcstermelők között a legtekintélyesebb. Életének 

kilobbanása óta sem ismerünk olyat, aki nagyobb szorgalommal, 

eredménnyel, lelkesedéssel és kitartással buzdított hazai gyümölcsészetünk 

fejlesztésére.  

„A Kert" c.  szaklap is úgy jellemezte Bereczki Mátét 1896-ban, hogy 

„... a magyar gyümölcsészetnek, – Pomonának hivatottabb apostola magyar földön 

máig sem volt". 

Magyar volt ő minden ízében. Hazája iránti lángoló szereteténél 

talán csak igénytelen szerénysége volt nagyobb. Nem a haszonért, 

hírnévért, hanem honfitársai jólétének emeléséért munkálkodott. Sokkal, 

nagyon sokkal tartozunk emlékének. Meg kell mutatnunk, hogy önzetlen, 

egyedül a közjóért élő fiát, a magyar nemzet meg tudja még becsülni. 

A természet örök törvényéből adódik, hogy ami rajta földi és 

mulandó volt, az 100 év alatt felszívódott a természet körforgásában, abban 

az anyaföldben, amelyen míg élt oly sok szépet és értékeset teremtett. 

Azonban szelleme, betűkben rögzített tanításai tovább élnek, minket 

segítenek. Ha nem felejtjük el ezeket az ismereteket és a magunkét is 

hozzáadva tovább adjuk – a mai és későbbi nemzedékeknek –, akkor 

Bereczki tanításai beláthatatlan ideig – amíg magyar és gyümölcs lesz a 

földön – hatni fognak. Vonzó példája buzdítani fog munkára, alkotó 

kitartásra, a gyümölcsészek baráti összefogására.  

Ma már csak értékes könyve, a Gyümölcsészeti vázlatok és a tőle 

származó más írások – meg a segítségével tovább nemesített és elterjesztett 

gyümölcsök teszik élőbbé számunkra és az, ha minél több embernek 

                                            
772 SZABÓ P. 1996: Bereczki Máté vonzásában. Agrártörténeti Szemle 38. évfolyam 1996. 1–4. 

szám. 56–61. p.  
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elmondjuk példás életét. Bereczki személye, megnyilatkozásai, munkája 

iránt természetes vonzalom, rokonszenv alakult ki. Már életében sok ezren 

kerültek vonzásába.  

Miért? 

Mert ízig-vérig baráti közösséget formáló nevelő volt! Emberek és 

gyümölcsfák sikeres nevelője, nemesítője. Segítője a hátrányos, a 

kiszolgáltatott helyzetben élőknek. Mindenkivel szemben nyílt és őszinte 

volt. Aki írásban vagy szóban kapcsolatba került személyével, nem maradt 

közömbös iránta.  

Nemes tulajdonsága már a Váci Piarista Gimnáziumban és a Pesti 

Jogi Egyetemen tanulótársainak segítésében megmutatkozott. A Teleki 

Blanka leánynevelő intézetben tanársága idején; az 1848–49-es 

szabadságharcban a társaihoz intézett gyújtóhangú írásaiban; a világosi 

tragédiát követő újabb szabadságharcra való szervezkedéskor; s végül a 

magyar gyümölcsészet „bölcsőjének" megteremtésekor a magyarországi 

gyümölcsészek toborozása során kitűnt következetes hazaszeretetével.  

Nagy nevelői képességét mutatja, hogy a gyümölcsészet érdekében 

mindenekelőtt az anyákhoz fordult, akik sokat segíthetnek felemelni hazai 

gyümölcsészetünk ügyét: „Tanítsátok meg gyermekeiteket a természet, a 

gyümölcsészet szeretetére. Ha ezt beojtottátok gyermekeitek szívébe, olyan mesés 

kincsek birodalmával ajándékozzátok meg gyermekeiteket, amelyet az idő vasfoga 

sem emészthet meg."  

Nemcsak az édesanyákhoz írt szavaiból, hanem más írásaiból is a 

céltudatos nevelés, tanítás cseng ki: „Ahány embert megtanítunk fát 

nemesíteni, ojtani – mondta –, ugyanannyi jó barátot szerzünk fáinknak; mert aki 

egyszer ezt a szép mesterséget megtanulta, örvendeni fog saját munkájának, s 

örömmel fog azokra felügyelni. A nép fiának vad kedélyét az általa eszközlendő, 

legelső sikeres ojtás biztosabban megnemesíti, mint a legékesebb, legszívrehatóbb 

szónoklat. "  

Bereczki Máté meggyőződéssel vallotta, hogy a gyümölcsészet 

művészet. Édes testvére a szobrászatnak és a festészetnek. A szobrászat 

életet ad a kőnek, a festészet megeleveníti a vásznat. A gyümölcsész ennél 

is többet ad: a szép természetet teszi áldottabbá, bájolóbbá maga körül; 

gyümölcsöt ad az emberiségnek; évenként megújuló élvekkel, örömökkel s 

hosszú élettel jutalmazza ápolóit. A gyümölcskertészek egymással 

összefogva a legnemesebb gyümölcsfák millióival népesíthetik be, 

változtathatják gyümölcsöskertté a kedves magyar hazát.  

Bereczki Máté nagy tudású ember volt. Kora egyik 

legtermékenyebb írója gyümölcsészeti és a hozzá kapcsolódó közérdekű 



MEGEMLÉKEZÉS BERECZKI HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

DR. SZABÓ PÁL 

 

368 

 

kérdésekben. Műveiben – többek által „Gyümölcsészeti Bibliának" is 

nevezett – négykötetes, 2115 oldalas könyvében, a szaklapokban megjelent 

ezernyi közleményeiben és tízezernyi – közérdeket is szolgáló – leveleiben, 

mint cseppben a tenger, megtalálható nézeteinek minden lényeges vonása.  

Személye és tudományos munkája az összefogás, az összetartozás 

jelképe volt a gyümölcskertészek körében. Tudományos munkásságára 

hazánk határán belül és kívül sokan felfigyeltek. Kapcsolata volt a 

legjelesebb hazai és külhoni – belga, holland, francia, német – 

pomológusokkal, híres gyümölcsöskertek vezetőivel. Franciaországból a 

Simon-Louis testvérek meghívták nagy tekintélyű lapjuk munkatársának is 

a „Fatenyésztési Szemlé"-hez.773  

Bereczki Máté külföldi kapcsolatai közül a Német Gyümölcsészeti 

Társulaté [Deutschen Pomologen-Verein] volt a legjelentősebb, mert a 

társulat nemcsak tagjai sorába vette Bereczkit, hanem Magyarország 

képviseletében bizottmányi tagnak is beválasztották.  

Belföldi egyesületeink közül sokan Bereczki Máté országos 

gyümölcsészeti sikereit díszes oklevelekben szépen és hálával méltatták: 

köztük a Biharmegyei, a Csíkmegyei Gazdasági, az Erdélyi Gazdasági 

Egylet, a Kecskemétvidéki és a Szécsényvidéki Egyesület, valamint az 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület. 

Bereczki Máté minden elismerést, dicséretet szerényen, hálás 

köszönettel fogadott és válaszolt meg, azzal hogy: „A haza javára való 

törekvés szent kötelessége minden hazafinak..."  

Bereczki Máté nagyon ragaszkodott az Alföldhöz, benne a 

mezőkovácsházi és kunágotai tájhoz, az itt lakókhoz és 

gyümölcsöskertjéhez.  

Girókuti Ferenc a „Kertész Gazda" c. lapban az egész ország 

nyilvánossága előtt kapacitálta Bereczki Mátét: „Nagy dolgot forralunk ellened 

– írta –, hogy minél előbb a főváros közelében lássunk kedvenceid (a gyümölcsfák) 

között. Néhány buzgó pomológus már régóta óhajtja egy országos pomológiai kert 

felállítását, melyben ne csak fák legyenek, hanem legyen benne egy teremtő ész is, 

mely ne elégedjék meg azzal, hogy valamit létrehozott, hanem teljes hitelességben 

fenn is tartsa ..."  

                                            
773 Revue de l’arboriculture fruitière, ornementale et forestière : journal spécial de pomologie 

et de dendrologie ou recueil des faits et observations se rapportant à l’histoire, la description 

et la culture de végétaux ligneux utiles et d’agrément, propres au climat de l’Europe 

centrale : publication mensuelle. Éditée par MM. Simon-Louis à Plantière (Metz), Nancy 

1872–1873. – A havilap Octave Thomas szerkesztésében csak az 1872. évi és az 1873. évi két 

évfolyama jelent meg. 
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Simai [Simay] Kristóf – mezőkovácsházai – birtokos reagált is 

Girókuti csalogatására: „Ne hívják Önök Pestre Bereczki Mátét. Őreá az 

Alföldnek van szüksége. Müvét (gyümölcsöskertjét) csak mi ismerjük, akik a 

közelében vagyunk. Ő nem szájhős, hanem szemérmetes munkás, fáradhatatlan 

gyümölcsész. Az ő műve bámulnivaló, hogy mit tett rövid néhány év alatt. Ő 

ezrével szemez a maga kezével, nem a másokéval, mint szokás. Gyönyörű nézni, 

mily szépen neveli a fáit.” 

Hogyan értékelték Bereczki Mátét a múlt században? 

Őt tartották a legnagyobb magyar gyümölcsésznek! És művét is 

kiemelkedőnek. Egy korabeli gyakorló kertész több kispénzű 

gyümölcskertész véleményét közölve írta: „... hála a mi derék Bereczkink 

lángoló ügyszeretetének s fáradhatatlan buzgalmának: megélünk már ezután a 

magunk emberségéből is, nem leszünk kénytelenek a gyümölcsészet terén 

megkívánható tudást nélkülözni vagy pénzünket (gyümölcsfa csemetéért) külföldre 

áldozni" (ifj. Tiringer)774.  

Dr. Lucas E[de] . – Németország legkiválóbb gyümölcsésze – 

szerint: „Minden pomológus és gyümölcstermesztő a legnagyobb köszönettel 

tartozik Bereczki úrnak. Kívánjuk, hogy a gyümölcsben gazdag Magyarországon 

még több olyan buzgó pomológus legyen mint a mi kitűnő barátunk, aki oly sok 

pomológusnak világító példaképe.  

Büszke lehet Magyarország, hogy egy ember nagy szorgalma és kitartása 

által olyan munkához jutott mint a „Gyümölcsészeti vázlatok", amely érdemes 

arra, hogy Német-, Francia- és Angolország gyümölcsismertető legjelesebb munkái 

mellé soroltassék" (1881. és 1886.).  

Katona Zsimond kecskeméti kertész írta (1884. május 16.): „Olvastam 

én pomológiai könyveket azelőtt is, de ezek nem melegítettek föl, nem lelkesítettek 

komoly irányba a munkához. Buzdítást a 'Vázlatokban' találtam meg."  

Sziklai [Sziklay] Ede földbirtokos, országgyűlési képviselő, Abaúj-

Torna vm. főispánja Bereczki könyvének hatására kezdett hozzá a 

gyümölcstermesztéshez. Addig a gyümölcstermesztésről semmi fogalma 

sem volt. Bereczki könyvéből tanulta meg! Bereczki buzdítására 13 holdra 

fejlesztette gyümölcsösét. Birtokos társai is Bereczki hatására és útmutatása 

nyomán hozták rendbe az elhanyagolt gyümölcsöseiket.  

Törs Kálmánra, a Vasárnapi Újság nagytekintélyű szerkesztőjére, 

országgyűlési képviselőre a „Gyümölcsészeti vázlatok" olyan hatással volt, 

hogy életkedve és egészsége visszatért. Törs Kálmán szerint is: Bereczki 

kincset adott a nemzetnek.  

                                            
774 Ifjabb Tiringer Márton (1837–?) mezőgazdász, pomológus. Önéletírását lásd Figyelő. 

Irodalomtörténeti Közlöny. Szerk. Abafy Lajos. 19. évf. 1885. 362–367. p. Magyar írók életrajza. 
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Bethlenfalvi István birtokos így hálálkodott: „Áldom azon pillanatot, 

midőn Bereczkivel megismerkedhettem. Több mint 100 ezer oltvány van kertemben, 

s mindezt Bereczkinek köszönhetem."  

Unghvári [Unghváry] László Cegléden 5 holdnyi homokos földön 

kezdte a gyümölcstermesztést. 1890-re már 140 holdra növekedett 

faiskolája, a Bereczki által nemesített fajtákból. 

Korabeli szaklapokból kitűnik, hogy egyes gyümölcskertészek már 

az 1870-es évektől termelvényeik propagálására felhasználták Bereczki 

nevét, mert olyan jó híre volt. 

Hérics Márton katolikus plébános nővérével és édesanyjával élt. 

Annyira tetszett nekik Bereczki könyve, hogy a plébános esténként egy-egy 

értekezést szokott felolvasni a családnak a „Gyümölcsészeti vázlatok"-ból. 

Taboldi [Tabódy]  Jenő járásbíró szerint: „Az írói képesség nagy fokával 

kellene bírnom, hogy kedves uram-bátyámnak csak is Kossuthoz hasonlítható 

modorban írt könyvére méltó módon válaszoljak: Meggyőződésem, hogy Bereczki 

könyvének hatása a magyar gyümölcsészetre üdvösebb s nagyobb mint az eddigi 

összes magyar gyümölcsészeti irodalomé, mert ha gyümölcsészet van és lesz e 

hazában, az e korszakot alkotó műnek [a 'Gyümölcsészeti Vázlatok] 

megjelenésének köszönhető. " 

Garbóczi [Gobóczy]  Károly Bereczki könyvének elolvasása után 

egyenesen azt javasolta, hogy Bereczki Máté a „Gyümölcsészeti Vázlatok"-

kal pályázza meg a Tudományos Akadémia „Nagy jutalmát”, mert a mű 

alkalmas arra, hogy elnyerje azt. 

Bereczki vonzása még idős korában is megvolt. Haláláig 

főmunkatársa volt a „Gyümölcskertész”  szaklapnak. Eletének ellobbanása 

előtt 3 héttel is kapott kedvező ajánlatot. „A Kert” c.  lap főszerkesztőjétől 

Mauthner Ödöntől, hogy a lap minden számába adjon egy írást a 

gyűjteményében lévő, eddig még nem ismertetett gyümölcsfajtáiról, 

amelyeket tenyésztésre méltónak talál.  

Bereczki Máté szinte az egész ország gyümölcsészetét vette a vállára 

és vitte! A mostoha évtizedek sodrát állta. Bereczki Máténak a tudása 

mellett hihetetlen nagy akaratereje volt kitűzött céljának megvalósításához: 

„Engem a teremtő misszióval bízott meg – mondta –, hogy hirdessem a 

gyümölcsészet áldásos voltát. Nekem nemcsak az észhez, hanem a szívhez is kellett 

tollammal beszélnem és úgy intéznem a beszédet, hogy megértse azt a kunyhók 

lakója is, ne botránkozzék meg rajta a paloták lakója sem, ne találjon gáncsolni 

valót rajta a tudomány embere sem. Tegye kötelességét mindenki tehetsége szerint: 

Aki élőszóval győzi; mozdítsa elő a gyümölcsész ügyét élőszóval. Aki könnyen 

tudja a tollat forgatni; támogassa a szaklapokat tollával, s így törekedjék 
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előmozdítani a gyümölcsészet ügyét. Nagy föladat az én föladatom! Igyekeznem 

kell életem úgy fölhasználni, hogy halálom után ne csak én mondhassam, hanem 

mások is elmondhassák rólam, hogy nem éltem hiába. A kegyes teremtő engemet 

nem magamnak, hanem édes hazám javára alkotott. Missziót bízott rám, s nekem 

igyekeznem kell missziómat betölteni. Templomot építek hazai 

gyümölcsészetünknek, ahol szellemem még akkor is él, amikor hamvaimat 

szétszórja a szél."  

1895. december 9-én Bereczki Máté Kunágota-pusztán, a X-es dűlő 

7. sz. tanyán tüdőgyulladás következtében meghalt. A kunágotai templom 

harangjai zúgták szerte a tájon: itt hagyott minket magunkra. 

Hazát gazdagító teremtő életében nem volt olyan emberi hajléka, 

amelyet magáénak mondhatott. Más földjén alapított – majd idős korában, 

67 évesen, kényszerűségből megvett – gyümölcsösében csak egy rozzant 

méhes volt. Ebben válogatta, csomagolta tízezernyi számra azokat az 

oltógallyakat, amelyeket szerteküldött a történelmi hazában és Európában 

is, hogy ezek megfoganva, újabb milliónyi gyümölcsfákban hirdessék 

teremtő, hazát gyarapító munkásságát. Bereczki hallgatag, csendes, 

mélysodrású folyama volt a magyar gyümölcsészetnek, nem csörgő 

patakja. Talán ezért sem figyeltek oda kellően nagy értékére. Okuljunk 

belőle.  

Ma már többször szóba jött Bereczki Máté könyve, a 

„Gyümölcsészeti Vázlatok”, s hogy milyen nagy hatással volt a magyar 

gyümölcsészetre, a gyümölcsöt kedvelő honfitársainkra. 

Bereczki Máté levelei azonban még könyvénél is színesebbek. 

Bereczki életét megmutató hajszálgyökerek. A mindig buzdító, szakmai 

tanácsokat is tartalmazó leveleivel sokat hatott érdeklődő kortársaira. Csak 

egy jellemző példát említek. Teleki János főkertész, balatonhenyei lakosnak 

Bereczkihez írt sorait: „Éppen tíz éve annak amióta utolsó levelét vettem. Hogy 

mennyire becsesek előttem kedves sorai, kitűnik abból, hogy levelét máig 

megbecsült kincs gyanánt megőriztem, de ezután is megbecsülöm őket! Szegeden 3 

évig katonáskodtam, akkor nagybecsű levelét gyakran elolvasva, a hátamon a 

'borjúban' hordoztam, midőn pedig az ismert szegedi árvíz kiöntött, a levél is 

velem együtt megfürdött, de nem vesztünk el...". 

Bereczki Máté élete, munkássága, tanítása már csak a négykötetes 

könyvéből, a korabeli szaklapokban megjelent közleményeiből és az ország 

különböző intézményeinek rejtettebb zugaiban található, közművelődési 

kincset érő leveleiből ismerhető meg.  

Ezek olvasmányos stílusban nyújtanak körképet Bereczki Máté 

életéről, munkásságáról. Jól tükrözi Bereczki Máté hazát gazdagító életét, 
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munkásságát. A szorgalomnak és akaraterőnek azt a magas fokát, amely 

bizonyítja, hogy a legnehezebb körülmények között is nagy alkotásra képes 

az ember, ha nemes cél vezérli. 

Történelmi eseményt segítettek elő azok a barátaink, honfitársaink – 

egyének és intézmények –, akik szellemi vagy anyagi tehetségükkel – 

pénzzel vagy munkával – hozzájárultak a leveleinek kiadásához. Köszönet 

érte! 

A könyvbe foglalt levelek nemcsak hazaszeretetet sugároznak, 

hanem gazdaságilag is hasznos tanulságul szolgálnak.775 

Dr. Szabó Pál

                                            
775 SZABÓ P. 1996: Bereczki Máté vonzásában. Agrártörténeti Szemle 38. évf. 1996. 1–4. szám. 

56–61. p. – A hivatkozott helyen az alábbi válogatott levelezéskiadványra utal Szabó Pál: 

Bereczki Máté levelei. Közread. Szabó Pál. Szerk. Csoma Zsigmond és Oroszi Sándor. Kiad. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 1995. 247 p. 
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Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 5. kötet. Bereczki Máté 

hátrahagyott irataiból összegyűjtötte Szabó Pál. Bp., OMMI és 

Mezőgazda Kiadó, 2006. 81 p. 

 
Bereczki Máté levelei. Közread. Szabó Pál.  Szerk. Csoma Zsigmond és 

Oroszi Sándor. Kiad. Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 

1995. 247 p. 
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KÉPEK 

BAJA 

Baján a Kertészeti Technikum (ma Bereczki Máté Élelmiszeripari és 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Sportiskola, 6500 Baja, 

Szent Antal u. 96.) 1962-ben fölvette Bereczki Máté nevét, és az iskola 

parkjában 1979-ben fölállították mellszobrát, Bakos Endre alkotását. 

 

A bajai Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Szakgimnázium 

parkjában álló mellszobor, Bakos Endre alkotása, 1979
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BUDAPEST 

Az 1896-ban alakult Bereczki Emlékbizottság Mayer Ede 

szobrászművésszel elkészíttette Bereczki Máté mellszobrát és 1898. április 

10-én leplezte le a Kertészeti Tanintézet (ma a Szent István Egyetem – 

budai Campus – Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar, 

Tájépítészeti és Településtervezési Kar) kertjében.  

 

Bereczki Máté mellszobra, Mayer Ede alkotása, 1898 
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KUNÁGOTA 

Bereczki Máté halála után a Természettudományi Társulat a 

kunágotai temetőben fölállította síremlékét.776 (Lásd a többi képet: Bereczki 

Máté és Dörgő Dániel levelezése. Szerk. TOLNAY G.  1. kötet, Szolnok, 

2012. 371–372. p.) 

 

Bereczki Máté sírja 2018-ban a kunágotai temetőben. Az 1896-ban felállított síremlék 

(Fotó: Albertus László)

                                            
776 Itt mondunk hálás köszönetet Albertus Lászlónak, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 

igazgatójának információiért és a kunágotai és mezőkovácsházi fotók elkészítésében nyújtott 

pótolhatatlan segítségéért! 
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A kunágotai Bereczki Máté parkban álló emlékmű, 1964–1966 

 

 
Kunágota, 4. évf. 10. szám, 2016. november 18. 

http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2016/ujsag10.pdf 

 

 

 

 
 

Az 1964-ben (még szobor nélkül) felállított kunágotai 

Bereczki emlékmű táblája 2018-ban 

(Foto: Albertus László) 

 

 

http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2016/ujsag10.pdf
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A Bereczki Máté park 2018-ban Kunágotán  

(Fotó: Albertus László) 
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Bereczki Máté emlékműve és mellszobra Kunágotán a Bereczki Máté parkban, 2018 

(Foto: Albertus László)  
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Bereczki Máté emlékműve és mellszobra Kunágotán a Bereczki Máté parkban, 2018 

(Foto: Albertus László) 
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A 2013-ban Bereczki Máté nevét felvett általános iskola Kunágotán, 2018-ban 

(Foto: Albertus László)  
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Állandó kiállítás Bereczki Máté életéről a Kunágotai Művelődési Házban, 2018-ban 

(Foto: Albertus László) 
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MEZŐKOVÁCSHÁZA 

 

Bereczki Máté emléktáblája a Kalocsa Róza Művelődési Központ előtti 

Történelmi emléksétányon, a nevezetes személyiségek emlékét őrző bazalt 

kőoszlopok sorára helyezett táblák egyikén.  

 
 

 

(Foto: Albertus László) 
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ROMHÁNY 

  

A romhányi Bereczki Máté mellszobor és az alkotó, Mester Gabriella, 2015 
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A szoboravatóval nemcsak új köztéri műalkotással, de egy új közparkkal is gazdagabb lett Romhány települése. A pontosan az Országos Kékkör 

nyomvonalán lévő Bereczki-parkban a szobor mellett egy kő,  és most már Magyarország első nemzetközi hírű gyümölcsnemesítőjének életét leíró 

emléktábla is tiszteleg Bereczki emléke előtt. 
http://www.romhany.hu/romhanyrol/50-hirek/458-interneten-is-elerheto-a-bereczki-unnepseg-videoja 

http://www.romhany.hu/romhanyrol/50-hirek/458-interneten-is-elerheto-a-bereczki-unnepseg-videoja
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Kunágota,  2016. október 20.  

http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2016/ujsag9.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * 

 

SALGÓTARJÁN 

 

Az egyik legrégebben alakult kertészeti kör volt a Bereczki Máté Kertbarát Kör 

Salgótarjánban, melyet 1973-ban hoztak létre a tagok.777 2014 szeptemberében még 

rendeztek kiállítást Salgótarjánban, erről a Nógrád Megyei Hírlap be is számolt. A 

Kör Dr. Szabó Pál Bereczki kutató részvételével 1990. március 14-én műkő és fehér 

márvány alapú emléktáblát avatott fel Salgótarjánban az Észak-magyarországi 

Regionális Vízművek Igazgatóságának Salgótarjáni Szolgáltatási Üzeme előtt, mely 

ma is áll a Bereczki Máté út – Karancs út – Erdész út találkozásánál.  

                                            
777 Itt mondunk köszönetet Bodor Tibornénak, a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár helyismereti 

könyvtárosának a kapott szíves közlésekért! 

A Bereczki Máté nevét viselő közterületek: 

 

 Baja – Bereczki Máté utca 

 Kunágota – Bereczki Máté park 

 Romhány – Bereczki Máté út és Bereczki 

Máté park 

 Salgótarján – Bereczki Máté út  

http://kunagota.hu/res/dokumentumok/ujsag/2016/ujsag9.pdf


BERECZKI MÁTÉ EMLÉKEZETÉNEK ŐRZÉSE 

 

387 

 

 
Nógrád megyei Hírlap 1990.03.15. 

 

 

 
Bereczki Máté emléktáblája Salgótarjában, a Bereczki Máté út 1. szám alatt
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1996-ban Romhányban tették le tiszteletük koszorúját Bereczki Máté 

emlékére.778 

 

 
 

2008. november 1-jei hír szerint: „Harmincöt éves a Kertbarát Kör”. Idén is 

megrendezte hagyományos kiállítását a Bereczki Máté Kertbarát Kör. Az 1973-ban 

alakult szervezet tárlatán az elmúlt évekhez hasonlóan házi termesztésű zöldségek, 

gyümölcsök, kerti virágok, különlegesen esztétikus savanyúságok várták az 

                                            
778 Nógrád Megyei Hírlap, 1996. május (7. évfolyam), 1996. május 18–19. / 116. szám. 
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érdeklődőket. A szeptember 9–10-én, a József Attila Művelődési és Konferencia 

Központ előtermében tartott rendezvény idén azonban más volt, mint az előző 

években: mivel 35. születésnapját ünnepli a szervezet, nem maradt el a köszöntés 

sem. Székyné dr. Sztrémi Melinda és a Művelődési Központ képviselői is 

megajándékozták a csapatot, a kiállítás-megnyitó után pedig a Gagarin Tagiskola 

növendékei kedveskedtek a kertbarátoknak egy kedves születésnapi műsorral.779 

2015-ben azonban már nem jelent meg újságcikk a kertbarát körről, így 

valószínűleg ekkor már az idős tagok elhunytával nem működött aktívan tovább. A 

fiatalok érdeklődésének fellendülésével remélhetőleg tevékenysége fellendül, a 2020-

ban 50 éves Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének (KKOSZ) honlapján 

tagszervezetként fel van tüntetve.780  

 

* * * 

 

SZOLNOK ÉS SZANDASZŐLŐS 

 

BERECZKI MÁTÉ GAZDAKÖR 

 

 
 

A bejegyzett civil szervezet vezetője Serfőző Imre. A gazdakör egyesület formában 

működik 1990 óta. Fő területük a kiskerti gazdálkodással, mezőgazdasági 

tudnivalókkal kapcsolatos információk gyűjtése és továbbadása, de egyre több 

alkalommal szerveznek információs fórumokat az uniós követelményekkel, 

tudnivalókkal kapcsolatban is. Nevükhöz fűződik az ezüst- és aranykalászos 

tanfolyamok szervezése, és az évek óta megrendezett nemzetközi borverseny 

lebonyolítása is. 

A Gazdakör az előadással egybekötött rendezvényeit Szolnok Szandaszőlős Simon 

Ferenc út 32. szám alatt, a  Szandaszőlősi Művelődési Ház klubszobájában tartja. 

Honlap: http://bereczkigazdakor.hu/ 

 

* * * 

                                            
779 http://salgotv.blogspot.com/2008/11/szletsnapi-killts-jamkk-elcsarnokban.html  
780 http://www.kertszovetseg.net/tags/11  

http://szandamuvhaz.vfmk.hu/?page_id=471
http://bereczkigazdakor.hu/
http://salgotv.blogspot.com/2008/11/szletsnapi-killts-jamkk-elcsarnokban.html
http://www.kertszovetseg.net/tags/11
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NAGYKÁTA 
 

BERECZKI MÁTÉ ALAPÍTVÁNY 

Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 

2760 Nagykáta, Dózsa György u. 26/A. 

 

A Bereczki Máté Alapítványt (mely már – szintén Dancsházy László révén – 

1973-tól élt az iskolai jutalmazásban)781 a Pest Megyei Bíróság 2000. május 4-én 

keltezett végzésében vette nyilvántartásba.  

Az alapító az iskola 1985-ben nyugdíjba vonult agrármérnök-tanára,  

 

Dr. Dancsházy László volt. 

 

Az alapítvány célja: 

 

 a szakközépiskolai tagozaton tanuló diákok mezőgazdasággal kapcsolatos 

ismereteinek gyarapítása, 

 a tehetséges kertész- és mezőgazdász tanulók anyagi megsegítése, jutalma-

zása 

 

Az alapítványi vagyon kezeléséről, gyarapításáról és felhasználásáról az 

alapítvány kuratóriuma dönt. Az évek során nagyon sok tehetséges, kitűnő tanuló 

részesült már jutalmazásban, díjazásban. 

 

 

 

 

                                            
781 Lásd Népszabadság - Pest Megyei Krónika melléklet, 1998. december 5. Gimnazista pályázatok. 1. p. és 

Uott. 12008. np998. december 12. 37. p. (Tóth Ferenc: A tanár úr alapítványa). 
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UTÓSZÓ 
 

 

Bereczki Máté levelezésével 1999-ben kezdtem el foglalkozni. A 

levelek a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár Személyi 

Emlékanyag Gyűjteményében találhatóak. A 938 levél számítógépre vitele, 

jegyzetekkel való ellátása közben állandóan tovább folytattam a kutatást, 

keresve még megtalálható Bereczki leveleket, iratokat. Ekkor hívta fel a 

figyelmemet dr. Surányi Dezső professzor arra, hogy a SZIE Entz Ferenc 

Könyvtár és Levéltárában782 még mintegy félszáz irat található, amely 

Bereczki életével és működésével kapcsolatos. Őszinte tisztelettel 

köszönöm meg Surányi professzor úrnak szíves útbaigazítását.  

2016-ban oda jutottam a feldolgozás során, hogy kéréssel 

fordulhattam a SZIE Kertészettudományi Kar dékánjához, dr. Hegedűs 

Attila egyetemi tanárhoz, hogy engedélyezze számomra az Entz Ferenc 

Könyvtár és Levéltár állományában lévő Bereczki-iratok tanulmányozását, 

megjelentetését. Az engedélyét ez úton is megköszönöm. Ő Osváth Zsolt 

főosztályvezetőhöz, a Levéltár vezetőjéhez küldött, aki igen készségesen és 

nagy hozzáértéssel foglalkozott kérésemmel. Interneten megküldte a 

Levéltár 153. fondjában783 található iratok azon részét, amelyek 

közérdeklődésre tarthatnak számot. Az ő mindenre kiterjedő figyelmének, 

segítőkész magatartásának nagy mértékben köszönhető a fentiekben 

található iratok közkézre adása, amit tisztelettel ez úton is megköszönök 

neki.  

A levéltárban megtalált iratok legfontosabb és legtartalmasabb 

részét a Sziklay Edéhez intézett levelek képezik. Nagy kár, hogy Sziklay 

válaszai nem találhatók meg a gyűjteményben, hiszen az tenné 

egyértelműen teljessé a levelezés pomológiai szempontból történő 

elemezhetőségét is. A 39 levél (1881. október 4-től 1892. július 4-ig tartó [?] 

                                            
782 A Levéltár fő gyűjtőköre kiterjed a Szent István Egyetem és elődintézményeinek Budai 

Campusán működő illetőleg a Budai Campushoz tartozó valamennyi szerv maradandó 

értékű irattári anyagára. A Levéltár mellékgyűjtőköre kiterjed a Szent István Egyetem és 

elődintézményeinek Budai Campusán működő karok által folyatott képzési irányokhoz 

kapcsolódó szakterületek maradandó értékű szakmatörténeti iratanyagára. 

https://entzkonyvtar.wordpress.com/leveltar/ [Megtekintve 2018 márciusa] 
783 153. Bereczki Máté iratai – 1870–1895 (1998) – 3 doboz = 0,38 ifm. [Megtekintve 2018 

márciusa] https://entzkonyvtar.files.wordpress.com/2016/01/repertorium.pdf 

https://entzkonyvtar.wordpress.com/leveltar/
https://entzkonyvtar.files.wordpress.com/2016/01/repertorium.pdf


UTÓSZÓ 

DR. TOLNAY GÁBOR 

 

392 

 

levelezés) pomológiai haszna mellett a levelező partnerek életébe is enged 

némi bepillantást amellett, hogy fontosnak tartom megemlíteni a levelek 

nyelvtörténeti tanulmányozásának a lehetőségét is.  

Az előbbieken túl még közölt 16 irat inkább Bereczki Máté országos 

ismertségének a bizonyítékait tartalmazza, néhány általunk meg nem 

nevezhető, be nem azonosítható címzettnek szóló levél fogalmazványának 

a közlésével.  

Nem közöltük Bereczki öccsének két levelét, és Bereczkinek az 

öccséhez – Bagyinszki Illéshez – intézett egy levelét. E három levél 

tartalmát annyira az ő magánéletükhöz tartozónak éreztük, annyira nem 

érintette Bereczki gyümölcsészeti tevékenységét, hogy fölöslegesnek 

tartottuk azok közlését.  

Befejezésül tisztelettel felhívom Olvasóink figyelmét arra, hogy ha 

véletlenül kezükbe kerül Bereczki Máténak több ezer levele közül akár egy 

is, ne mulassza el elküldeni, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár Személyi Emlékanyag Gyűjteményének – legalább másolatban – 

hogy az abban lévő és a magyar gyümölcsészet előrehaladását serkentő 

gondolata vagy csak gondolat-töredéke megmaradhasson a magyar 

gyümölcsészet története számára.  

Mezőtúr, 2016. június 10. 

Dr. Tolnay Gábor 

szerkesztő 
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’A’ és ’Az’ névelővel 

kezdődő címeket 

 

Lásd a megfelelő betű alatt! 

ARAD ÉS VIDÉKE Arad és vidéke. Politikai, társadalmi és 

közgazdasági napilap. Szerk.: Borostyáni Nándor. 

- 1. mutatványszám (1880. dec. 25.) - 5. 

mutatványszám (1880); 1. évf. 1. sz. (1881) – 42. 

évf. 210. sz. (1922). – Arad, Gyulai István,1880-

1922. [Függetlenségi párti politikai napilap.] 

 

ARCHONTOLÓGIA 1918 Archontológia. Jász-Nagykun-Szolnok vm. 

tisztségviselői 1876–1990. MNL Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltára. 1918. 
http://www.jnszmtisztviselok.hu/index.html  

ÁSZÁRI HÍREK Ászári Hírek, (online hírlap). 2010. 3. sz. (március) 

és 2015. 1–2. szám (január-február)    

Komárom–Esztergom Megye Elektronikus 

Könyvtára: 
http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/aszari_hirek1.html 

http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat/aszari_hirek/2010

_03.pdf   

Ászári Önkormányzat: 
http://www.aszar.hu/letoltesek/22 

http://www.aszar.hu/files/downloads/2015-januar-februar-

1.pdf 

BALÁS Á. 1897 Balás Árpád: Magyarország mezőgazdasági 

szakoktatási intézményei (Magyaróvár, 1897) 

BALASSA I. 1987 Balassa Iván: Herman Ottó. In: Magyar 

agrártörténeti életrajzok A–H. Kiad. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum. Szerk.: Für Lajos, Pintér 

János.  Bp., 1987. 791–795. p. 

BALASSA Z. 2013 Balassa Zoltán: Sziklay család emlékezete… 

Felvidék ma. Az első szlovákiai magyar hírportál. 

2013. július 12. 
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-

janokon 

  

BALÁZS GY. 1988 Balázs György: Lukácsy Sándor (1815-1880). In: 

Magyar Agrártörténeti életrajzok I–P. Szerk.: Für 

Lajos, Pintér János.  Bp., 1988. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum. 416-418. p. 

 

http://www.jnszmtisztviselok.hu/index.html
http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/aszari_hirek1.html
http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat/aszari_hirek/2010_03.pdf
http://www.jamk.hu/ek/folyoirat/folyoirat/aszari_hirek/2010_03.pdf
http://www.aszar.hu/letoltesek/22
http://www.aszar.hu/files/downloads/2015-januar-februar-1.pdf
http://www.aszar.hu/files/downloads/2015-januar-februar-1.pdf
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40669-unnepseg-janokon
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Bán Péter Lásd MAGYAR TÖRTÉNELMI 1980 

  

BARNA J. – SÜMEGHY 

D. 1913 

Barna János – Sümeghy Dezső: Nemes családok 

Csanádvármegyében. Makó, 1913. (Reprint 

kiadás. Bp., Heraldika. 1998. 240 p.) 

 

BERECZKI 1. 1877 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 1. kötet. 

Arad. Réthy Lipót, 1877. 499 p. [Megtekintve: 

2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf  

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_2.pdf  

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_3.pdf  

 

BERECZKI 2. 1882 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 2. kötet. 

Arad, Gyulai István,  1882. 506 p. [Megtekintve: 

2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_2.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_3.pdf  

  

BERECZKI 3. 1884 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 3. kötet. 

Arad, Gyulai István, 1884. 541 p. [Megtekintve: 

2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_2.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_3.pdf  

 

BERECZKI 4. 1887 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 4. kötet. 

Arad, Gyulai István, 1887. 541, 14 p. 

[Megtekintve: 2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs_jegyzek.pdf  

 

BERECZKI 5. 2006 Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok. 5. kötet. 

Bereczki Máté hátrahagyott irataiból 

összegyűjtötte Szabó Pál. Bp., Országos 

Mezőgazdasági Minősítő Intézet és Mezőgazda 

Kiadó, 2006. 81 p. 

 

BIOGRÁF KI KICSODA 

2004 

Biográf ki kicsoda 2004. Kortársaink életrajzi 

lexikona. Főszerk.: Hermann Péter. Poligráf 

Kiadó, Bp. 2003. 

 

BODOKI FODOR 1978 Bodoki Fodor Zoltán – Bodoki Fodor Zsigmond: 

Mezőtúr város története (896–1944). Mezőtúr, 

Városi Tanács, 1978. 193 p. 

 

http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_2.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs1_3.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_2.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs2_3.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_2.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs3_3.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs4_1.pdf
http://mek.oszk.hu/09600/09614/pdf/gyumolcs_jegyzek.pdf
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BODOLAY L. Bodolay László: A mezőtúri Központi Olvasó-

egyesület története. (1843–1848, 1861–1886. – 

Kézirat. 

 

BODORIK S.  1999 Lásd MEZŐTÚRI LEXIKON 1999 

BOGDÁN I. 1978 Bogdán István: Magyarországi hossz- és 

földmértékek a XVI. század végéig. Bp., 

Akadémiai Kiadó, 1978. 389 p. (Magyar Országos 

Levéltár kiadványai – nagysorozatok. IV. 

Levéltártan és történeti forrástudományok 3.) 

[Megtekintve: 2018 márciusa] 
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4

_03/?pg=0&zoom=h&layout=s 

BOGDÁN I. 1990 Bogdán István: Magyarországi hossz- és 

földmértékek 1601–1874. Bp., Akadémiai Kiadó, 

1990. 634 p. (A Magyar Országos Levéltár 

kiadványai – nagysorozatok. IV. Levéltártan és 

történeti forrástudományok 6.) [Megtekintve: 

2018 márciusa] 
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4

_06/?pg=4&zoom=h&layout=s 

 

BOGDÁN I. 1991 Bogdán István: Magyarországi űr-, térfogat-, súly 

és darab mértékek 1874-ig. Bp., Akadémiai 

Kiadó, 1991. 772 p. (A Magyar Országos Levéltár 

kiadványai – nagysorozatok. IV. Levéltártan és 

történeti forrástudományok 7.) [Megtekintve: 

2018 márciusa] 
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4

_07/?pg=0&zoom=h&layout=s 

 

BOLON ISTÓK Bolond Istók (1878. január 6-tól 1919-ig): 

társadalmi és politikai élclap, képes hetilap. A 

Bolond Miska (megszűnt 1875-ben) utódjaként 

indította meg Bartók Lajos függetlenségpárti 

élclapját, amelynek ő volt a szerkesztője, kiadója 

és tulajdonosa is. A lapot a Schlesinger és 

Wohlauer, 1883-tól pedig a Franklin Társulat 

nyomdája adta ki. Célja a népszerű Borsszem 

Jankó című kormánypárti lap ellensúlyozása, 

valamint a Függetlenségi Párt erejének és 

befolyásának növelése volt. Támadta a közös 

hadsereget, Ausztriát, egy-egy kormánypárti 

képviselőt. Bartók halála (1902) után szerkesztője 

Baróti Lajos volt. 

 

http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_03/?pg=0&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_03/?pg=0&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_06/?pg=4&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_06/?pg=4&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_07/?pg=0&zoom=h&layout=s
http://library.arcanum.hu/hu/view/MolDigiLib_MOLkiadv4_07/?pg=0&zoom=h&layout=s
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BONA G. 1998. Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 

1848/49. évi szabadságharcban. R–Zs. 3. kötet. Bp. 

1998. https://bit.ly/2MSwU6c  

BONA G. 2000 Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 

1848/49. évi szabadságharcban. III. Életrajzi 

adatok. Törzstisztek. Bp. 2000. https://bit.ly/2MxfjBk  

BOROVSZKY ABAÚJ-

TORNA 1896 

Borovszky Samu (szerk.): Abaúj-Torna vármegye 

és Kassa.  (Magyarország vármegyéi és városai, 

1896) Abaúj-Torna vármegye nemes családai. 

Szerk. Dr. Sziklay János és Dr. Borovszky Samu. 

Bp. 1896. 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/56.html 

BOROVSZKY ABAÚJ-

TORNA 1896a 

Borovszky Samu (szerk.): Abaúj-Torna vármegye 

és Kassa.  (Magyarország vármegyéi és városai, 

1896) Abauj-Torna vármegye községei. Szerk. Dr. 

Sziklay János és Dr. Borovszky Samu. Bp. 1896. 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/32.html  

BOROVSZKY SZATMÁR 

1908 

Borovszky Samu (szerk.): Szatmár vármegye. 

(Magyarország vármegyéi és városai, 1908) 

Szatmárvármegye mezőgazdasága és 

állattenyésztése. Írta: Domahidy Sándor. 

Nagyobb gazdaságok. Jánk. 
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/13.html  

BORZSÁK I. 1952 

 

Borzsák István: Világirodalmi antológia. Bp., 

1952. 

BÖLÖNY J. 1992 Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–

1992. 4. bőv. átd. kiad. Bp. Akadémiai Kiadó, 

1992. 486 p. 

 

BUDAPESTI HÍRLAP Budapesti hírlap. Politikai napilap. Főszerk. Rákosi 

Jenő. Szerk. Csukássi József. 1. évf. 1. (1881. jún. 

16.) – 59. évf. 98. (1939. ápr. 30.). Bp., Csukássi 

József és társa, 1881-1939. [Szünetelt: 1919. márc. 

25.–1919. szept. 28. között.] 

 

COROI A. 2006 Coroi Artur: A torjai nemzetőrcsapatok 1848–1849-

ben. Acta (Siculica), 2006/2. 113-136. p. [Online 

közzétett kivonat a Székelyföldért honlapon] 
https://www.szekelyfoldert.info/a_torjai_nemzet_rcsapatok_18

48--1849-ben.html  

CSEH G. 2010 Cseh Géza: Adatok Petrovay György, Máramaros 

vármegye főlevéltárnokának életéről (Tiszabő, 

https://bit.ly/2MSwU6c
https://bit.ly/2MxfjBk
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/56.html
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0001/32.html
http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/13.html
https://www.szekelyfoldert.info/a_torjai_nemzet_rcsapatok_1848--1849-ben.html
https://www.szekelyfoldert.info/a_torjai_nemzet_rcsapatok_1848--1849-ben.html
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1845 – Máramarossziget, 1916). In: REVISTA 

arhivei maramureşene, No. 3 (2010) [A 

Máramarosi Levéltár Évkönyve.]  
http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf 

 

CZETTLER J. 1995 Czettler Jenő: Mezőgazdaság és szociális kérdés. 

Tanulmányok és parlamenti beszédek. Szerk: 

Tóth Pál Péter, Kapitány Ágnes. Bp. Századvég 

Kiadó – Akadémiai Kiadó – "A Jászságért" 

Alapítvány – Püski Kiadó, 1995. 553 p. 

 

Domahidy Sándor Lásd BOROVSZKY SZATMÁR 1908 

EGYETÉRTÉS Egyetértés. [A Függetlenségi Párti ellenzék 

központi napilapja, amelyet 1874-ben Csávolszky 

Lajos alapított, tulajdonosváltá-sokkal 1913-ban 

szűnt meg.] Bp., Csávolszky Lajos, 1874-1875.  

Folyt.: Egyetértés. Politikai és közgazdasági 

napilap. 1876–1913. Bp., Vodiáner F., 1876-1913. 

 

ELLENZÉK Ellenzék. Politikai, közgazdasági és társadalmi 

napilap. Szerk. [alapít.] Bartha Miklós; 1. évf. 1. 

sz. (1880. okt. 11.) – 65. évf. 230. sz. (1944. okt. 10.). 

Kolozsvár, Stein János, 1880-1944.  

Melléklete: Ellenzék naptára 

 

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]. 

 

ERDÉLYI ÖRMÉNY 

 

Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek 1997-től 

kiadott havilap. Kiadja az Erdélyi Örmény 

Gyökerek Kulturális Egyesület, Bp. 

http://www.szolarchiv.hu/data/files/197151492.pdf
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http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4  

ERDÉSZETI ÉS 

GAZDÁSZATI LAPOK 

Erdészeti és Gazdászati Lapok: Pest, 1866-1867- 

ben havonta megjelenő közlöny Sporzon Pál 

szerkesztésében . Utóbb: Erdészeti Lapok.  

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. 

 

FÉNYES E. 1851 Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára, 

melyben minden város, falu és puszta, 

betűrendben körülményesen leíratik. 1–4. k. Pest, 

1851. 

FŐVÁROSI LAPOK Fővárosi Lapok. Szépirodalmi napilap. Indult 1864-

ben Tóth Kálmán szerkesztésében és Emich 

Gusztáv kiadásában. Maga irodalmi színvonalat 

képviselő lap volt: így Arany János, Berczik 

Árpád,  Jókai Mór, Lévay József, Madách Imre, 

Szász Károly, Thaly Kálmán, Tolnai Lajos, Tompa 

Mihály, Vajda János és mások. 1867–1892-ig 

Vadnai Károly szerkesztette, utóda Szana Tamás, 

majd Porzsolt Kálmán lett. 1903-ban szűnt meg. 

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) 

 

FÜR L. 1988 Für Lajos:  Katona Zsigmond. In: Magyar 

agrártörténeti életrajzok I–P. Szerk.: Für Lajos, 

Pintér János.  Bp., 1988. Kiad. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum. 117–121. p. 

GALAMBOS F. 1955 Galambos Ferenc: A Budapesti Szemle írói és 

írásai. Bp. 1955. I. (272 p.); II. (379 p.) kötet. 
http://mek.oszk.hu/12700/12776/pdf/  

 

GALGÓCZY K. 1885 Galgóczy Károly: Lukácsy Sándor. In: Az 

http://www.magyarormeny.hu/index.php?apps=page&p=4
http://mek.oszk.hu/12700/12776/pdf/
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OMGE emlékkönyve. Bp. V. köt. 1885. 

GALGÓCZY K. 1891 Galgóczy Károly: Villási Pál.  In: OMGE 

emlékkönyve. 6. füzet Bp., 1891. 

 

GÁLOS R. 1908 Gálos Rezső: Lukáts István költeményei. In: 

Erdélyi Múzeum, 1908. Új folyam (25.) évf. 3. sz. 

145–161. p.  
http://epa.oszk.hu/00900/00979/00181/pdf/EM-

1908_25_03epa.pdf  

 

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. 

 

GOMBÁS I.  Gombás István: A Mezőtúri Kaszinó (Úri 

Kaszinó) története. Mezőtúr, 2009. Magánkiadás. 

128 p. 

 

GUDENUS 2000 Gudenus János József: Örmény eredetű magyar 

nemesi családok genealógiája. Budapest, Erdélyi 

Örmény Gyökerek Egyesülete, 2000. 548 p. 

GULYÁS PÁL  Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. 7. 

kötettől sajtó alá rend. Viczián János. Magyar 

Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 

Bp., 1939–2002.  

 

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. 

 

GYÜMÖLCSKERTÉSZ Gyümölcskertész. A községi faiskolák hivatalos 

közlönye.  Budapest, 1891–1912, hav. kétszer. 

Szerk. Molnár István. Kiadja a Földművelésügyi 

Minisztérium. Utódlapja: Kertészet. TURÁNYI K.  

1958. 48–49. p. 

 

http://epa.oszk.hu/00900/00979/00181/pdf/EM-1908_25_03epa.pdf
http://epa.oszk.hu/00900/00979/00181/pdf/EM-1908_25_03epa.pdf
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HORÁNYI – KABDEBÓ Horányi Károly – Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc 

életrajza (1900 – 1967). Petőfi Irodalmi Múzeum 

DIA adatbázisa. 
https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/szabo-lorinc#eletrajz   

JANKÓ B. 1968 Jankó Béla, dr.: A magyar dunai gőzhajózás 

története 1817–1947. Bp. 1968. Hajózási 

együttműködési Bizottság Műszaki Történelmi 

Sorozat 9. k. [Megtekintve: 2018. március] 
http://www.hajoregiszter.hu/forrasok/szakirodalom/a_magy

ar_dunai_gozhajozas_tortenete_1817-1947/76 

 

JÁSZ-NAGYKUN-

SZOLNOK VÁRMEGYE 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye múltja és 

jelene. Lásd SCHEFTSIK 1935 

KABDEBÓ L. 

 

Lásd: HORÁNYI 

 

KÁDÁR J. 1905 Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye 

monographiája. I–VII. kötet. 1901–1905. 
http://mek.oszk.hu/04700/04755/  

KÁRPÁTI E. Kárpáti Elemérné: Dörgő Dániel személye és 

szerepe a Bereczki Mátéval folytatott levelezése 

tükrében. Néprajzi adalékok a levelekben. In: 

BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. 

Szerk. Tolnay G.  5. kötet 45–84. p. 

 

KASSAI KÖZLÖNY Kassai Közlöny: időszaki lap volt a 19. század-

ban. 1873-ban jelent meg Abaúj-Kassai Közlöny 

néven. 1891-től politikai napilappá alakult 

Ladomérszky Gyula szerkesztésében.  

[WIKIPÉDIA 2015. november 17.] 

KAT. LEX. 1993–2010  Magyar katolikus lexikon. I–XV. kötet. Főszerk. 

Diós István. Szerk. Viczián János. Budapest, Szent 

István Társulat, 1993–2010. Online: 
http://lexikon.katolikus.hu/  

KEMÉNY J. 2013 Kemény János: 185 éve született. Emlékezés 

Katona Zsigmondra. In: Múltbanéző. A Bács-

Kiskun megyei Levéltár elektronikus folyóirata. 

IV. évf. 7. szám, 2013. augusztus 23. 
http://www.bacs-kiskun-

leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html 

KERTÉSZGAZDA 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 

https://pim.hu/hu/dia/dia-tagjai/szabo-lorinc#eletrajz
http://www.hajoregiszter.hu/forrasok/szakirodalom/a_magyar_dunai_gozhajozas_tortenete_1817-1947/76
http://www.hajoregiszter.hu/forrasok/szakirodalom/a_magyar_dunai_gozhajozas_tortenete_1817-1947/76
http://mek.oszk.hu/04700/04755/
http://lexikon.katolikus.hu/
http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html
http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html


IRODALOM 

 

401 

 

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. 

KESZTHELYI ÉLETRAJZI Keszthelyi Életrajzi Lexikon, Fejér György Városi 

Könyvtár: 
http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php  

KOVÁCS I. 2015 Kovács István: Hódmezővásárhelyi életrajzi 

kalauz. 500 év - 2700 név. Hódmezővásárhely, 

Vörös Tervező és Kereskedelmi Kft. 2015. 319 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.]  

 

LESZLER J. 1986 Leszler József: Nótakedvelőknek. Bp., 

Zeneműkiadó, 1986. 390 p. 

 

LUCA [LUKA] v., G. 1881 

 

LUCA v., Gustav: Zum Orbai-Apfel.  Der 

Obstgarten.  III. évf., 10. szám, 1881. 116–118. 

MAGYAR 

AGRÁRTÖRTÉNETI 

Magyar agrártörténeti életrajzok. 1 – 3. kötet. 

Szerkesztette: Für Lajos, Pintér János. Bp.,  

1987 – 1989. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 

 

MAGYAR 

CSALÁDTÖRTÉNETI 

Magyar Családtörténeti Adattár, Projektvezető: 

Gudenus János József – MACSE. Online 

adatbázis. 
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx  

MAGYAR ÉLETRAJZI + 

kötetszám 

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 

http://www.fgyvk.hu/eletrajzilexikon/index.php
http://www.macse.org/gudenus/mcsat/default.aspx
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– CD-ROM, Bp. Arcanum Adatbázis Kft., 2001. 

[Megtekintve: 2018 márciusa] 
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. 

 

MAGYAR KATOLIKUS 

LEXIKON 1993–2010 

Magyar katolikus lexikon 1 – 15. kötet. Főszerk.: 

Diós István. Bp., 1993–2010. Szemt István Társu- 

lat.  

 

MAGYAR NÉPRAJZI + 

kötetszám 

Magyar néprajzi lexikon. Főszerk. Ortutay Gyula, 

I–V. kötet. Bp., Akadémiai Kiadó, 1977–1982. 3570 

p. [Megtekintve: 2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/02100/02115 

 

MAGYAR POMOLÓGIA 

1900 

Magyar pomológia. Összeállította Molnár István. 

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.  

 

MAGYAR ZSIDÓ 

SZEMLE 

Magyar Zsidó Szemle (1884–1948) tudományos 

folyóirat. Első évfolyamát Bacher Vilmos és 

Bánóczi József, 1891-től Blau Lajos és Mezey 

Ferenc szerkesztették. 1948-ban megszünt. Hit-

tudományi, történeti és nyelvészeti témájú 

írásokon kívül zsidó irodalmat, héber költők 

verseiből műfordításokat is közölt. – [ÚJ ma-gyar 

irodalmi lexikon. 2. kötet 1294–1295. p.] 

MAGYARUL BÁBELBEN Magyarul Bábelben. Web antológia. Többnyelvű 

irodalmi portál. A projekt vezetője: Votisky 

Zsuzsa, a Typotex Kft. ügyvezető igazgatója. 

Projekt-koordinátorok: Németh Kinga, Sosity 

Beáta. 
http://www.babelmatrix.org/index.php?page=mainPage&int

erfaceLang=hu&literatureLang=hu&translationLang=all  

 

MEZŐGAZDASÁGI 

LEXIKON 

Mezőgazdasági lexikon. Szerk. Barna József et al., 

1–2. kötet, II. teljesen átdolgozott kiadás. Bp., 

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html
http://mek.oszk.hu/02100/02115
http://www.babelmatrix.org/index.php?page=mainPage&interfaceLang=hu&literatureLang=hu&translationLang=all
http://www.babelmatrix.org/index.php?page=mainPage&interfaceLang=hu&literatureLang=hu&translationLang=all
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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.) 

 

MIKÁR ZS. 1869 Honvéd schematizmus vagy is az 1848/9-ik 

honvédseregből 1868-ban még életben volt 

főtiszteknek névkönyve. Összeáll. Mikár 

Zsigmond. Kiad. Bakó Farkas százados. Pest, 1869. 

[Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei Levéltár] 
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Honv%C3

%A9d%20schematizmus.pdf  

MOLNÁR S. K. 2014 Molnár Sándor Károly: „Föl barátim! Doktori 

disszertáció. Debrecen, 2014. 
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/193704/Di

sszert%C3%A1ci%C3%B3%20-

%20Moln%C3%A1r%20S%C3%A1ndor%20K%C3%A1roly.pdf

?sequence=1 

MTI KI KICSODA, 2009 MTI Ki Kicsoda. 2009. Magyar Távirati Iroda Zrt. 

Bp., 2008. 1225 p. 

MÚLTBANÉZŐ Múltbanéző. A Bács-Kiskun megyei Levéltár 

elektronikus folyóirata. IV. évf. 7. szám, 2013. 

augusztus 23.  
http://www.bacs-kiskun-

leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html    

NAGY-TÓTH F. 1998 Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák. 

Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület, 1998. 352 

p. A link az URL sorba másolással nyílik. 
http://eda.eme.ro/handle/10598/27551  
EME_Nagy-TothFerenc-RegiErdelyiAlmak.pdf 

NAGY-TÓTH F. 2006 Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más 

gyümölcsök, Kolozsvár, Erdélyi Múzeum 

Egyesület, 2006. 328+30 p.  

[Megtekintve: 2018 márciusa] 

http://mek.oszk.hu/08600/08697/08697.pdf   

 

NAGY ZS. 2015 Nagy Zsolt: (Történeti-) etnopomológiai 

vizsgálatokra kínálkozó lehetőségek Bereczki 

http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Honv%C3%A9d%20schematizmus.pdf
http://www.szabarchiv.hu/drupal/sites/default/files/Honv%C3%A9d%20schematizmus.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/193704/Disszert%C3%A1ci%C3%B3%20-%20Moln%C3%A1r%20S%C3%A1ndor%20K%C3%A1roly.pdf?sequence=1
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/193704/Disszert%C3%A1ci%C3%B3%20-%20Moln%C3%A1r%20S%C3%A1ndor%20K%C3%A1roly.pdf?sequence=1
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/193704/Disszert%C3%A1ci%C3%B3%20-%20Moln%C3%A1r%20S%C3%A1ndor%20K%C3%A1roly.pdf?sequence=1
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/193704/Disszert%C3%A1ci%C3%B3%20-%20Moln%C3%A1r%20S%C3%A1ndor%20K%C3%A1roly.pdf?sequence=1
http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html
http://www.bacs-kiskun-leveltar.hu/V3/SP07_mbn/Tanulmanyok/keja-07t-1.html
https://eda.eme.ro/handle/10598/27551
http://eda.eme.ro/bitstream/handle/10598/27551/EME_Nagy-TothFerenc-RegiErdelyiAlmak.pdf?sequence=1
http://mek.oszk.hu/08600/08697/08697.pdf
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Máté és Dörgő Dániel levelezése alapján. In: 

BERECZKI Máté és Dörgő Dániel levelezése. 

Szerk. Tolnay G.  5. kötet. Szolnok, 2015. Bevezető 

tanulmányok, 109. oldal és lábjegyzet. 
http://vfek.vfmk.hu/00000185/bereczki_mate-

dorgo_daniel_5.pdf  

NEMES CSALÁDOK, 

1905 

Magyar nemzetségi zsebkönyv. Nemes családok, 

1. kötet, 1905. [Szerk. Pettkó Béla és ifj. Reiszig 

Ede]. Bp., Magyar Heraldikai és Geneológiai 

Társaság, 1905. VIII, 664 p. https://bit.ly/2PbDUsu  

NÉPKERTÉSZET: A NÉP 

KERTÉSZE.  

A Nép Kertésze. Alcíme: A kertipar és befásítás 

szakbeli és a községi faiskolák hivatalos közlönye. 

Alcíme 1882-től: A községi faiskolák hivatalos 

közlönye. Megjelent: Pest: 1864–1866, 1869—1873, 

Budapest: 1874–1882, Korpona: 1883–1887, 

Selmec: 1888–1891, hav. kétszer. Szerkesztői: 

1864–1879: Lukácsy Sándor,  1880–1891: Lukácsy 

Aladár (1888-tól a selmecbányai. illetőségű Vörös 

Ferenc is.) Míg a folyóirat Budapesten jelent meg, 

a szerkesztőség Rákospalotán volt. Programja: 

„Kifejteni a kertipart azon ágaiban és azon 

irányban, hogy minden vidék saját viszonyaiban 

támaszt találó nagytermelésével a bel- és 

külpiacok élénk üzletére számíthasson, nyers 

állapotban és a házi- s gyáripar útjáni 

feldolgozásával." Tartalma: szakcikkek a kertészet 

minden ágáról, szőlészet, faiskolaügy, 1882-ben 

méhészet is, az Országos Magyar Kertészeti 

Társulat, az Országos Gyümölcsészeti Egylet és a 

Magyar Gyakorlati Kertipari Egyesület hírei 

kertészet naptára, lapszemle. Elődlapjai: 

Kertészetünk [1863], Közben: Kertészgazda s a 

Nép Kertésze (1867–1868). TURÁNYI K. 1958. 

267. p.) 

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)  
 

NYELVMŰVELŐ  Nyelvművelő kézikönyv. Főszerk.: Grétsy László, 

Kovalovszky Miklós. I–II. kötet. Bp.,  

1980. Akadémiai Kiadó.  

(Der) OBSTGARTEN DER OBSTGARTEN. Wochenschrift für Obstbau, 

http://vfek.vfmk.hu/00000185/bereczki_mate-dorgo_daniel_5.pdf
http://vfek.vfmk.hu/00000185/bereczki_mate-dorgo_daniel_5.pdf
https://bit.ly/2PbDUsu


IRODALOM 

 

405 

 

Sortänkunde und Obstbenützung” című [Alcím 

variáns: Illustrirte Zeitschrift für Obstbau, 

Sortenkunde und Obsthandel] német pomológiai 

hetilap. Kiad. Organ der Oesterreichischen 

Pomologen-Vereines – Köhler. (Wien-

Klosterneuburg, 1879–1883). Dr Rudolf Stoll által 

alapított lap. (Hrsg. von Aug. v. Babo.  Red. von 

Rudolf Stoll). Kisebb megszakításokkal 1879-től 

1906-ig fennálló pomológiai lap. Jg 1. 1879– 5. 

1883. (6)1. 1884. (7) 2.1885. [Österreichisch-

ungarischer Obstgarten. Hrsg, L. von Nagy].- NF. 

1. 1893– NF. 8. 1900. NF. 10. 1902– NF. 14. 1906. – 

Ab 6. 1. 1884 u.d.T.: Österreichisch-ungarischer 

Obstgarten. 

 

ONGAI KÉKDARU Ongai Kékdaru Ongai Kulturális Egyesület 

időszaki kiadványa 
http://www.okeonga.hu/kek_daru/archiv/kd43/8.htm 

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 

életrajzok A–H. Szerk.: Für Lajos, Pintér János. 

Bp., 1987. Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 179–

183. p. 

 

P. ERMÉNYI M. 1988 Erményi Magdolna, P[reiningerné]: Kovács József 

(1807–1888). In: Magyar agrártörténeti életrajzok 

I–P. Szerk.: Für Lajos, Pintér János. Bp., 1987. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum. 256–259. p. 

PÁL J. 2009.  Pál Judit: Erdélyi főispánok a Tisza-éra végén 

(1890-91). Korunk, 2009. március 
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00147/index9696.html  

PALLAS + kötetszám Pallas nagy lexikona. Kiad. Pallas Irodalmi és 

Nyomdai Rt. I–XVI. kötet, Bp., 1893–1897. 

[Megtekintve: 2018 márciusa] 
http://mek.oszk.hu/00000/00060 

 

PALÓCFÖLD Palócföld (1954, 1956, 1960-) Nógrád megyei 

irodalmi, művészeti antológia; 1968-tól irodalmi, 

művészeti, művelődési; 1973-tól irodalmi, 

http://www.okeonga.hu/kek_daru/archiv/kd43/8.htm
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/oxford-typotex-biologiai/index.html
http://epa.oszk.hu/00400/00458/00147/index9696.html
http://mek.oszk.hu/00000/00060
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művészeti, társadalompolitikai folyóirat. Megje-

lent évente, 1965-66-ban félévente, 1967-1972 

között negyedévente, 1973-tól kéthavonta. Szer-

kesztői: Baranyi Ferenc, Praznovszky Mihály, 

Horváth István, Laczkó Pál. – [ÚJ magyar 

IRODALMI lexikon. 3. kötet 1554. p.] 

PATAKY L. ZS. 2010 Pataky Lehel Zsolt: 159 éves szeszgyár. In: 

Nyugati jelen – Online folyóirat. 2010. január 27. 
http://www.nyugatijelen.com/gazdasag/a_159_eves_szeszgy

ar.php 

PECZ V. 1902 Pecz Vilmos (szerk.): Ókori lexikon. I–II. kötet. 

Bp., 1902. Franklin Társulat. [Megtekintve: 2018 

márciusa] 
http://mek.oszk.hu/03400/03410 

 

PESTI HÍRLAP 

 

Pesti Hírlap (1878-1944) politikai napilap. Kiadták 

a Légrády testvérek. A magát politikai pártoktól 

függetlennek nevező napilap az első üzleti 

újságvállalkozás volt Magyarországon. – [UJ 

magyar IRODALMI lexikon. 3. kötet, 1609– 

1610. p.] 

 

PESTI NAPLÓ Pesti Napló (1850-1939) politikai napilap. 

Kezdetben a Habsburg-abszolutizmussal 

szemben álló középnemesi értelmiség politikáját 

képviselte. 1861-től a felirati párt politikáját 

követte, a kiegyezést előkészítő törekvés segítője 

volt. 1867-től a Deák-párt lapja, 1875-től 

mérsékelten ellenzéki, 1920-tól a polgári 

liberalizmus szellemét képviselte. – [ÚJ magyar 

IRODALMI lexikon. 3. kötet, 1610-1611. p.] 

Péter László (főszerk.) Lásd ÚJ IRODALMI + kötetszám 

PETRI M. SZILÁGY VM. Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. 1. 

kötet: Szilágy. Az eltűnt Közép-Szolnok s 

Kraszna vármegyék; 2. kötet: A várak. 

Birtokosaik és Zilah története; 3. kötet: Szilágy 

vármegye községeinek története. A–K; 4. kötet: 

Szilágy vármegye községeinek története. L–Z; 

kötet: 5. kötet: Birtokosok, családok története. A–

K; 6. kötet: Birtokosok, családok története. L–Z. 

Budapest, 1901–1904. 
http://mek.niif.hu/04700/04750/html/ 

PIM NÉVTÉR Petőfi Irodalmi Múzeum, Névtér, Irodalmi 

http://www.nyugatijelen.com/gazdasag/a_159_eves_szeszgyar.php
http://www.nyugatijelen.com/gazdasag/a_159_eves_szeszgyar.php
http://mek.oszk.hu/03400/03410
http://mek.niif.hu/04700/04750/html/
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Adattár adatbázisa. 11 alap forrásbázis összetett 

keresője. https://opac-nevter.pim.hu/ 

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. 

 

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: 2018 márciusa] 
http://regigyumolcs.blogspot.hu/2010/04/regi-alma-

fajtak_12.html  

 

POMOLÓGIA V. Pomológia V. kötet. Körte I. Szerkesztette: 

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. 

 

PROTESTÁNS EGYHÁZI 

ÉS ISKOLAI LAP 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1842. április 3. – 

1848. december 31.) Székács József, Török Pál és 

Taubner Károly szerkesztésében és kiadásában 

indult Pesten. Megjelent hetenként egyszer, 1848. 

júliusban kétszer. Egyháztörténeti és 

egyháztársadalmi értekezéseket, a 

protestantizmus helyzetét ismertető 

közlemények, külföldi könyv- és folyóirat-

https://opac-nevter.pim.hu/
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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ismertetéseket, költeményeket is közölt, főként 

protestáns szerzőktől. – 1858–1888 között Ballagi 

Mór szerkesztésében jelent meg újra. 1919-ig élt. 
http://epa.oszk.hu/03200/03218  

 

REHÓ A. 2012 Rehó Anna: Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 

19. században és a 20. század elején. In: Pro 

Minoritate, folyóirat. 2012. Tavasz. Oktatáspolitika 

a történelmi Magyarország végein. 
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-1-

09-Reho.pdf 

RÓTH A. L. 2010 Róth András Lajos: Az erdélyi 

gyümölcstermesztésért. In: Emlékkönyv Egyed 

Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. 

EME, Kolozsvár, 2010.  

 

RÉVAI + kötetszám Révai nagy lexikona. Az ismeretek 

enciklopédiája. I–XXI. kötet. Budapest, Révai 

Kiadó, 1911–1935. 
http://mek.oszk.hu/06700/06758 

 

R. FUCSEK GY. 1896 R. Fucsek Gyula: Egy kitűnő pomológus. 

Gyümölcskertész, 6. évf. 1896. május 10. 9–10. 

szám, 102–104. p. (Arcanum ADT. Fizetős 

forrás:) http://bit.ly/2FIrFPA 

RUTTKAY M. 1938 Ruttkay Mária Terézia: Madách Aladár.  1938.  

SÁROSPATAKI M. 2014 Sárospataki Máté: Dendrológiai kertek a 19. 

századi magyarországi kertépítészetben. M15. 

melléklet. [Borovszky Samu (szerk.): 

Magyarország vármegyéi és városai. Abauj-Torna 

vármegye és Kassa. Budapest, 1896. 302. p.] 

Doktori értekezés, Bp. 2014. http://phd.lib.uni-

corvinus.hu/753/1/Sarospataki_Mate.pdf 

https://docplayer.hu/369670-Sarospataki-mate-dendrologiai-

kertek-a-19-szazadi-magyarorszagi-kertepiteszetben-

budapest-2014-doktori-ertekezes-tezisei.html  

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  

SEBŐK L. 1990 Sebők László: Magyar neve? Határokon túli 

http://epa.oszk.hu/03200/03218
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-1-09-Reho.pdf
http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2012/ProMino12-1-09-Reho.pdf
http://mek.oszk.hu/06700/06758
http://bit.ly/2FIrFPA
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/753/1/Sarospataki_Mate.pdf
http://phd.lib.uni-corvinus.hu/753/1/Sarospataki_Mate.pdf
https://docplayer.hu/369670-Sarospataki-mate-dendrologiai-kertek-a-19-szazadi-magyarorszagi-kertepiteszetben-budapest-2014-doktori-ertekezes-tezisei.html
https://docplayer.hu/369670-Sarospataki-mate-dendrologiai-kertek-a-19-szazadi-magyarorszagi-kertepiteszetben-budapest-2014-doktori-ertekezes-tezisei.html
https://docplayer.hu/369670-Sarospataki-mate-dendrologiai-kertek-a-19-szazadi-magyarorszagi-kertepiteszetben-budapest-2014-doktori-ertekezes-tezisei.html
http://vfek.vfmk.hu/00000113/index.html
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helységnév-szótár. Bp., 1990. Arany Lapok K.  

S. PÜSKI A. 1990 S. Püski Anikó: Mezőgazdasági (gyümölcster- 

mesztési) eljárások feljegyzése egy kéziratos 

könyvben. In: SZOLNOK megyei Múzeumi 

Évkönyv. VII. kötet. Szerk.: Tálas László et al. 

Szolnok, 1990. 516. p.  

STURM-FÉLE 1892 Országgyűlési almanach 1892–1897. Szerk. Sturm 

Albert. Bp., Pesti Lloyd Társ. Könyvny. 1892. 

[1892–1896. évi országgyűlés]. https://bit.ly/2wk56OK  

SURÁNYI D. 2008 Surányi Dezső: 140 éves génbank. (A kunágotai 

Bereczki Máté fajtagyűjteményei). Agrártörténeti 

Szemle, 49. évf. 2008. 1–4. szám, 229–276. p. 

 

SZABÓ, H. 1959 

 

H. Szabó Béla: Emlékezés Budai Józsefre, a  

„magyar Micsurinra”. In: BORSODI SZEMLE 

1959. 

SZABÓ K. 1981 

 

Szabó Károly: A szellemidéző Madách-fiú. In: 

Palócföld, irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat. 

Kiad. Balassi Bálint Megyei Könyvtár és 

Közművelődési Intézmény. 1981. 15. évf. 1. szám, 

21–22. p. 

 

SZABÓ L. 1987 Szabó Lóránd: Entz Ferenc.  In: Magyar 

agrártörténeti életrajzok A–H. Szerk.: Für Lajos,  

Pintér János.  Bp., 1987. Kiad. Magyar 

Mezőgazdasági Múzeum. 479–484. p. 

SZABÓ 1988 Szabó Pál: Bereczki Máté főműve, a 

„Gyümölcsészeti Vázlatok” születése. Békési Élet 

[Fel. szerk. Szabó Ferenc], XXIII. (1988) évf. 3. 

szám, 323–333. p. 

 

SZABÓ 1995-a Bereczki Máté levelei. Közread. Szabó Pál.  Szerk. 

Csoma Zsigmond és Oroszi Sándor. Kiad. 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 

1995. 247 p. 

  

SZABÓ 1995-b Szabó Pál: A zászlótartó. Bereczki Mátéra 

emlékezve halálának 100. évfordulóján. In: 

Kunágota alapításának 150. évfordulójára. Szerk. 

Szabó Ferenc. Kunágota, 1994. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/

Kunagota/pages/003_a_zaszlotarto.html  

 

https://bit.ly/2wk56OK
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kunagota/pages/003_a_zaszlotarto.html
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/Kunagota/pages/003_a_zaszlotarto.html
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SZÁSZ A. 2014 Szász András: Boczonádi Szabó József.  A 

szabadságharc vitéz őrnagya, az újraindított 

Ludovika Akadémia első parancsnoka. Kiad. 

Kiskunfélegyházai Közművelődési Egyesület. 

Kiskunfélegyházai füzetek. 2014. 62 p. 
https://issuu.com/szasz_andras/docs/boczonadi-oldalak 

SZANI ZS. 2011 Szani Zsolt [VM-NÉBIH]: Történelmi alma- és 

körtefajták a Kárpát-medencében a népi 
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XIV. Budapest, Hornyánszky. 1891–1914. 
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(Úri Kaszinó) története. Mezőtúr, Gombás István, 

2009. 17–20. p. 
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pusztáról. (Forrásközlés). Tisicum. A Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok évkönyve. 
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ÚJ IRODALMI + 
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ÚJ MAGYAR + kötetszám 
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Andor et al.]. Bp. Akadémiai Kiadó, 1959–1983.  
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(1856–1858) című szatirikus lap folytatásaként 

indította. Kezdetben szabadelvű, irodalmi jellegű, 

1866-tól balközép párti, ellenzéki, 1875-től 

kormánypárti. Kezdettől Habsburg-ellenes, a 
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kordokumentumok. A következetes politizálás 

helyett inkább személyeskedésnek adott helyet. – 

[ÚJ IRODALMI 3. kötet 2176. p.] 
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A magyar vízgazdálkodás története. 1553–1574. p.  
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Gábor. Kiad. a Túri Fazekas Múzeum, Mezőtúr, 
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Szerkesztette: Nagy Miklós [szerk. 1867–1905], 

Hoitsy Pál [szerk. 1905–1921]. Főmunkatárs: Jókai 

Mór (1854–1863), Mikszáth Kálmán (1902-1910). - 

Szünetelt: 66. évf. 27. sz. (1919. júl. 6.) – 66. évf. 28. 

sz. (1919. okt. 19.) között. 
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VILÁGIRODALMI + 

kötetszám 

Világirodalmi lexikon. I–XIX. kötet. Szerk. Király 

István és Szerdahelyi István. Bp., Akadémiai 

Kiadó. 1970–1996. 

VIRÁG ZS. 2005 Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. 6-7. Csongrád 

megye kastélyai és kúriái /Jász-Nagykun-Szolnok 

megye kastélyai és kúriái, Bp., Fo-Rom Invest Kft. 

2005. 308 p. 
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TÁRGY-, HELY- ÉS NÉVMUTATÓ 
 

1 

1526. augusztus 29-i mohácsi csata, 86, 

146, 147, 164 

1848–1849-es forradalom- és 

szabadságharc, 18, 19, 43, 45, 46, 54, 

58, 59, 61, 62, 63, 67, 74, 77, 78, 83, 85, 

126, 134, 146, 193, 199, 202, 227, 228, 

233, 267, 271, 278, 292, 318, 351, 357, 

363, 367, 396 

1867. évi kiegyezés, 14, 21, 22, 46, 86, 111, 

357, 406, 412 

1873. évi bécsi világkiállítás, 61, 293, 319 

1878. évi párizsi világkiállítás, 319 

1885. évi Budapesti Általános Országos 

Kiállítás, 355, 356 

A,Á 

A Hon – napilap, 37, 73, 101, 337 

A Kert. (Szaklap) 1895–1919. Havonta 

kétszer. Főszerk. Mauthner Ödön, 34, 52, 

72, 134, 202, 315, 362, 366, 370 

A Nép Kertésze folyóirat (1864–1891), 313, 

404 

Abaúj vármegye, 294 

Abaúj-Kassai Közlöny, 400 

Abaúj-Torna vármegye, 98, 279, 284, 369, 

396 

Ábrányi Emil, ifjabb (1851–1920) költő, 

műfordító, újságíró, 253 

Ada, Bács-Bodrog vm. ma Ada, Szerbia, 

87, 199 

Afrika, 61 

Aggszentpéter puszta, Fejér vm. ma 

Besnyő, Fejér m., 204 

agrárius mozgalmak, agráriusok, 202, 360 

Agyagfalván (Udvarhelyszék) megtartott 

székely nagygyűlés, 1848. október 16–

18., 77, 92 

Ajkas Károly (1831–1896) megyei 

törvényszéki ügyész, a Vas vármegyei 

Gazdasági Egylet Kertészeti 

Szakosztályának elnöke, 43 

Aknay Antal, kir. törvényszéki bíró, 

Arad, 227 

alánok, 87 

Alant alma, 114 

Alattyán, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 58 

Albertus László (1980–) okl. 

informatikus-könyvtáros, 

könyvtárigazgató, Mezőkovácsházi 

Városi Könyvtár, 6, 376, 377, 378, 379, 

380, 381, 382, 383 

Alföld, 106, 111, 233, 349, 364, 368, 369 

Algiri körte, 279, 288, 304 

állattenyésztés, 68 

Alsókázsmárk, Abaúj-Torna vm. ma 

Kázsmárk, Borsod-Abaúj-Zemplén m., 

294 

Alsósztregova, Nógrád vm. ma Dolná 

Strehová, Szlovákia, 64 

Amanlis csíkos vajonca körte, 316 

Amanlis vajonca körte, 316 

Ambró Antal, adamóczi (1799–1857), 

táblabíró, országgyűlési követ, 63, 351 

Ambrus Lajos (1950–) író, főszerkesztő, 

művelődéstörténész, 155 

Amerika, 78, 136, 144, 154, 200, 268, 319 

amerikai őszi baraczkfajták, 200 

amerikai szőlőtelep, 47 

Ananász renet alma, 114, 175 

Andrássy Gyula, idősebb, gróf (1823–

1890) miniszterelnök, 

külügyminiszter, az Aranygyapjas 

rend lovagja, 124 

Andrássy-kormány, 22 

Angers, Franciaország, 319 

Anglia, 12, 110, 112 

Angol Koroda renet. Lásd Kórodai renet alma 

Angoulême-i hercegnő. Lásd a helyes forma 

helyett Angoulème-i herczegnő alatt! 

Angoulème-i herczegnő körte, 174 

antiszemitizmus, 91, 111, 126 

Apa, Szatmár vm. ma Apa, Románia, 70 

Apponyi Albert, nagyapponyi gróf (1846–

1933) politikus, miniszter, 

nagybirtokos, az MTA tagja, 202, 360 

Arad és Csanádi Egyesült Vasutak 

(ACSEV), 227 

Arad és Vidéke lap, 37, 73, 101, 111, 112, 393 

Arad, Arad vm., 45, 52, 68, 118, 119, 120, 

122, 129, 130, 131, 142, 144, 191, 192, 

224, 226, 227, 228, 237, 238, 240, 246, 

254, 314, 316, 318, 319, 347, 394 

Arad, Románia. Lásd Arad, Arad vm. 

(korábban) 

Aradi Lövész Egyesület, 192 

Arany János (1817–1882) költő, 

műfordító, szerkesztő, 147, 182, 209, 

398 

Arany János Szoborbizottság, 357 

Arany Pármén. Lásd Téli arany parmen 

Arany Pármén alma, 114 

Aranyos császárkörte, 135 
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árasztásos öntözés, 280, 295 

Arcis-sur-Aube, Franciaország, 184 

Arras, Franciaország, 184 

árvízkárosultak, 25 

Ászár, Komárom vm. ma Komárom-

Esztergom m., 56 

Asztrakáni fehér alma, 175 

Athenaeum Társulat, 341 

Atosfalva, Maros-Torda vm., ma Hotești, 

Románia, 67, 83 

Aurnhammer Alajos (1810-1876), Tolna 

vármegyei földbirtokos, 1848/49-es 

nemzetőr, 66 

Aurnhammer István (1848–?). Lásd Mórágyi 

(Aurnhammer) István 

Ausztria, 216 

Avarfy doktor Bereczki Máté aradi 

orvosa, 237 

Az Üstökös, élclap, 37, 73, 101, 337 

B 

Babo, August Wilhelm, Reichsfreiherr 

von (1827–1894) osztrák-német 

borászati kutató, a klosterneuburgi 

szőlészeti-borászati iskola 

igazgatója, 70, 405 

Bach huszár, 280, 302 

Bachelier vajonca körte, 66 

Bach-korszak, 19, 302 

Bagoly Lajos, Felsőgagy – Darvas Ferenc 

kertésze, 329 

Bagyinszki Illés (1827–1880) kőfaragó és 

gazdász, Bereczki Máté öccse, 392 

Bagyinszki, Bereczki eredeti neve, 46 

Baja, Bács-Bodrog vm. ma Bács-Kiskun 

m., 66 

Baja, Bács-Kiskun m., 374 

Bakbűz körte, 147 

Bakó Farkas, dávodi (1826–1892) 

honvédszázados, írnok, irattárnok, 

majd Torontál vármegyei 

főlevéltárnok, 403 

Bakos Endre, Bereczki szobrának 

alkotója, Baja, 374 

Balás Antal, sipeki (1822–1901), 

országgyűlési képviselő, politikus, 

mintabirtokos, gazdasági egyesületi 

elnök, 44 

Balás Árpád (1840–1905), mezőgazdász, 

gazdasági akadémiai igazgató, 

múzeumigazgató, 43, 199, 393 

Balassa Iván (1917–2002) etnográfus, a 

történelemtudományok (néprajz) 

doktora (1966), 57, 393 

Balassa Zoltán (1949–) vegyészmérnök, 

író, történész, 98, 279, 284, 393 

Balassagyarmati Takarék- és Hitelintézet, 

44 

Balatonhenye, Zala, majd Veszprém vm., 

72, 205, 371 

Balázs György (1951–), muzeológus, 

molinológus, kandidátus, 393 

Balkán, 136, 221 

Ballagi (Bloch) Mór (1815–1891) 

teológus, nyelvész, királyi tanácsos, a 

pesti ref. teológiai akadémia tanára, 

az MTA tagja, 408 

Balogh Ágost Flórián (1821–1898) 

plébános, gyümölcsész, 302 

bálok, 11, 21 

Bán Péter (1947–2010) levéltáros, 

történész, 17, 394, 402 

Bánfalva, 1901-től Gádoros, Békés vm., 

138 

Bánréve (Bári) puszta, Békés majd Jász-

Nagykun-Szolnok vm., 411 

Bányászati és Erdészeti Akadémia, 

Selmecbánya, 43 

Bárándi Kiss Sándor (1820–) tanár (1846, 

Mezőtúr), (1856–57, Karcag), (1858–

1868, Mezőtúr), 27 

Baranya vármegye, 216, 244 

Baranyai István (1848–1909 után) 

földbirtokos, mezőgazdasági szakíró, 

szerkesztő, 44, 198, 199, 203, 204, 228, 

229, 232, 240, 255, 302, 336, 337, 341, 

399 

Baranyay István. Lásd Baranyai István 

Baranyi Ferenc (írói álneve Francesco del 

Sarto) (1937–) Kossuth- és József 

Attila-díjas költő, író, műfordító, 

szerkesztő, 406 

Baráth Ferenc (1844–1904) pápai tanár, 

írói álneve Censorius, 153 

Barcsay Károly (1841–1913) szegedi 

gyógyszerész, 65 

Bardowick, Németország, 106, 301 

Barkóczy Ilona, szalai (1833–1887), gróf 

Hadik Béláné, a Barkóczy uradalom 

szenior örököse, 315 

Barna János (1888–1934), 

művelődéstörténész, genealógus, 

költő, 118, 394 

Barna József (1925–) biológus, egyetemi 

tanár, 402 

Barna Luiz szilva, 176 

báró Nyáry Gyula páratlanja szamóca, 

205 

Baronne de Mello. Lásd Mello bárónő körte 

Barót, Háromszék vm. ma Baraolt, 

Románia, 253, 262, 266 

Baróti Lajos József [Bartl, írói álneve 

Lajos bácsi] (1858–1938) író, 
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irodalomtörténész, szerkesztő, 152, 

395 

Bars vármegye, 63, 78, 351 

Bártfa, Sáros vm. ma Bardejov, Szlovákia, 

200 

Bartha Miklós (1848–1905) jogász, 

publicista, politikus, 164, 397 

Bartók Lajos (1851–1902) költő, 

drámaíró, szerkesztő, 151, 395 

Bathó Edit, H.,(1956–) (PhD), 

néprajzkutató, muzeológus, 411 

Báthori Gábor, a Mezőtúri Olvasó 

Egylet, majd Kaszinó ülnöke, 17 

Báthori József, a Mezőtúri Olvasó 

Egylet, majd Kaszinó pénztárnoka, 

polgármester, 17, 20 

Báthory Károly, mezőtúri kereskedő, 25 

Bátor, Heves vm., 124 

Bátorkeszi, Esztergom vm., ma Bátorove 

Kosihy, Szlovákia, 61, 293 

Batthyány Fülöp, németújvári, herceg 

(1781–1870), nagybirtokos, cs. kir. 

kamarás, Vas vm. örökös főispánja, 

ezredtulajdonos, mecénás, 292 

Batthyány uradalom, Enying, 298 

Battonya, Csanád vm., ma Békés m., 53, 

85, 126, 358, 359 

Batul alma, 231 

Bavay Zsuska körte, 199 

Bazin, Pozsony vm. ma Pezinok , 

Szlovákia, 356 

Bécs, Ausztria, 46, 53, 59, 63, 66, 69, 86, 

112, 132, 135, 191, 192, 292, 319, 328, 

336 

Bécsi Gazdasági Egyesület, 204 

Bede, Maros-Torda vm. ma Bedeni, 

Románia, 86, 87 

Beke Veronika, Benkő Dénes (1815–1890) 

honvédszázados, erdélyi birtokos 

felesége, 45 

Békés vármegye, 357 

Békésvármegyei Okszerű Méhészegylet, 

55 

Békésvármegyei Régészeti és 

Művelődéstörténeti Egylet, 55 

Belgium, 61, 216 

Belke Tivadar [másutt Tódor] (1827 k.–

1875), a Keszthelyi Gazdasági 

Tanintézet főkertésze, tanára, 38 

Belle du bois alma, 296, 317, 318, 319, 320, 

326, 327, 329, Lásd Erdei szép alma 

Bély, Zemplén vm. ma Biel, Szlovákia, 

124 

Bem József (Józef Zachariasz Bem) 

(1794–1850) lengyel származású 

magyar honvéd altábornagy majd 

oszmán pasa, 58 

Bencsik György (1829–1889), 

szarvasgedei fölbirtokos, 

gyümölcsész, 44, 45, 232 

Benkő Dénes, legidősebb (1815–1890), 

birtokos, gyümölcsész, volt 

honvédszázados, 45, 46 

Beöthy Zsolt (1848–1922) 

irodalomtörténész, esztéta, egyetemi 

tanár, az MTA tagja, a Kisfaludy 

Társaság tagja, titkára, majd elnöke, 

12, 410 

Berczik Árpád (1842–1919) novellista, 

színműíró, MTA tag, 398 

Bereczki Emlékbizottság (1896–1898), 375 

Bereczki Máté (1824–1895) pomológus, a 

levélíró - csaknem minden oldalon 

való előfordulása miatt továbbiakban 

nincs jelölve, 33 

Bereczki Máté Alapítvány, Nagykáta, 390 

Bereczki Máté Általános Iskola, 

Kunágota, 381 

Bereczki Máté Élelmiszeripari és 

Mezőgazdasági Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Sportiskola, Baja, 

374 

Bereczki Máté Gazdakör, Szolnok-

Szandaszőlős, 389 

Bereczki Máté jutalma szamóca, 72 

Bereczki Máté Kertbarát Kör, Salgótarján, 

386, 388 

Bereczki Máté park, Kunágota, 378, 379, 

380, 386 

Bereczki Máté park, Romhány, 385, 386 

Bereczki Máté út, Salgótarján, 386 

Bereczki Máté utca, Baja, 386 

Berei Andor (1900–1979) közgazdász, 

egyetemi tanár, 412 

Berettyó csatorna, 33 

Berettyóújfalu, Bihar vm. ma Hajdú-Bihar 

m., 54, 134 

Berlin, Németország, 46 

Berni Graiahi. Lásd Sauer Grauech alma 

Berzsenyi Dániel, egyházas-

nagyberzsenyi (1776–1836) magyar 

költő, 170 

Beszterce, Beszterce-Naszód vm. ma 

Bistriţa, Románia, 77, 92 

Bethlen Gábor (1580–1629) erdélyi 

fejedelem (1613–1629), választott, 

megkoronázatlan magyar király 

(1620–1621), 70 

Bethlen Géza, gróf (1838–1911) vármegyei 

vezető politikus, rövid ideig 

képviselő, majd Torda-Aranyos  vm. 

főispánja, mezőgazdász, 

mintagazdaság birtokosa, 46, 239 
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Bethlenfalvy István, Miskolc város 

tanácsnoka, a Borsod megyei 

Gazdasági Egylet titkára, városi 

gyümölcsfaiskola- és 

szőlőteleptulajdonos, 47, 266, 370 

Beurré d’Angois körte, 297 

Bíborpiros agátalma, 114 

Bieber Gyula (1841–1917) nótaszerző, 241 

Bihar vármegye, 134 

Bihar vármegyei Gazdasági Egylet, 54, 

134, 352 

Bihardiószegi Vincellérképezde, 66 

Biharmegyei Gazdasági Egyesület, 368 

Biharmegyei Régészeti és Történeti 

Egyesület, 34 

Bilak, Beszterce-Naszód vm. ma 

Domnești, Románia, 77, 92 

Binz, F. C. durlachi kertész, szakíró, 200 

Biondeck korai szilvája, 176 

Bíró István ügyvéd, Mezőtúr, 21, 27 

Bivort pirókja körte, 174 

Boczonádi Szabó József (1824–1893) 

honvédőrnagy, altábornagy, az 

újraindított Ludovika Akadémia első 

parancsnoka, 70, 410 

Bodoki Fodor Zoltán (1913–1974) 

levéltáros, helytörténész, 394 

Bodoki Fodor Zsigmond (1885–1962) 

tanító, iskolaigazgató (Mezőtúr), 

helytörténész, 394 

Bodolay Ilonka (1885–), Dörgő Dániel 

unokája, 48, 103 

Bodolay László (1843–1895) tanár, 

gimnáziumi igazgató, Dörgő Dániel 

veje, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

48, 102, 144, 239, 395 

Bodolay László, ifjabb (1883–), Dörgő 

Dániel unokája, 48, 103 

Bodolay Margit, Dörgő Dániel unokája, 

48, 103 

Bodor család, a kolozsvári Bodor-kert 

tulajdonosa, lécfalvi Bodor Pál, 

legidősebb (1773–1828) 

leszármazottai, 155 

Bodor Pál, lécfalvi, idősebb (1807 k.–

1890), törvényszéki tanácsos, neves 

pomológus, méhész, az Erdélyi 

Gazdasági Egyesület tiszteleti tagja, 

a Gyümölcsészeti Szakosztály elnöke, 

155, 259 

Bodor Pál, lécfalvi, legidősebb (1773–

1828), matematikus, neves pomológus, 

155 

Bodor Tiborné, a salgótarjáni Balassi 

Bálint Megyei Könyvtár helyismereti 

könyvtárosa, 386 

Bodorik Sándor (1954–), könyvtáros, 

helytörténész, 19, 48, 50, 51, 338, 395, 

403 

Bodos, Háromszék vm. ma Bodoș, 

Románia, 48, 100, 135, 153, 159, 163, 

169, 183, 186, 253, 262, 266, 271, 338 

Bogdán István (1922–2001), könyvtáros, 

levéltáros, technikatörténész, író, 

művelődéstörténész, 395 

Bogyay Lajos, várbogyai (1803 – 1875) cs. 

kir. megyefőnök, szőlész, 233, 364 

Boisbunel kalvilja alma, 114 

Boisbunel kertészet, Rouen, 316 

Boisbunel, Alfred-Théodor (1829–1896) 

rouen-i kertész, pomológus, 316 

Boisbunel, Louis (1783–1856) rouen-i 

kertész, pomológus, 316 

Boisselot Fortunátája körte, 66 

Bokod, Komárom vm. ma Komárom-

Esztergom m., 56 

Bollvilleri vajonc körte, 174 

Bolond Istók. társadalmi és politikai élclap, 

képes hetilap (1878–1919), 151, 395 

Bolond Miska, képes élclap (1860–1875), 151, 

395 

Bolváry Antal (1820–1909) ügyvéd, 

járásbíró, polgármester, 24, 25, 27, 28, 

29, 30 

Bolyai Farkas (1775–1856) matematikus, 

1832-től a MTA tagja, 77, 92 

Bona Gábor (1948–), hadtörténész, 

egyetemi tanár, az MTA doktora, 85, 

199, 396 

Bonn, Németország, 98, 278, 284 

Borászati Füzetek, 60, 293 

Borászati Lapok, 39, 47, 52, 54, 60, 66, 72, 

134, 293, 351 

Borbás István, a Mezőtúri Kaszinó 

pénztárnoka, 28 

Bordeaux-i hercegnő körte, 113, 116, 171, 

174 

Borosjenő, Arad vm., ma Ineu, Románia, 

59 

Borostyáni Nándor (1848–1902) író, 

újságíró, 393 

Borovszky Samu, dr. adamóci és vittenci 

(1860–1912) történész, helytörténész, 

az MTA l. tagja, irattárnoka és 

irodaigazgatója, 221, 294, 315, 396, 

397, 408 

Borsi, Zemplén vm. ma Borša, Szlovákia, 

137 

Borsod megyei Gazdasági Egylet, 47 

Borsod vármegye, 48, 100 

Borsszem Jankó politikai élclap (1868–1938), 

151, 395 

Bosznia, 25 
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Boudry, Svájc, 184 

Boulanger, Georges Ernest Jean-Marie 

(1837–1891) francia katonatiszt, 

jobboldali politikus, 125, 192 

boulangista mozgalom, 192 

Bouquoy de Longueval grófi család 

csehországi uradalma, 292 

Boutteville elnök körte. Lásd 

Deboutteville elnök körte 

Bölöny József (1903–1990), jogász, 

történész, 396 

Böszörményi László (1823–1869) jogász, 

hírlapíró, országgyűlési képviselő, 22 

Braddick páratlana alma, 114 

Bradik non pareilje. Lásd Braddick páratlana 

alma 

Branyiszkói ütközet, 1849. február 5., 351 

Brassó, Brassó vm., ma Brașov, Románia, 

67, 83 

Brédai renet alma, 298 

Brenner Antal Domokos (1670-es évek–

1721) szepesi prépost, kuruc 

diplomata, 146 

Breznóbánya, Zólyom vm. ma Brezno, 

Szlovákia, 57, 214 

Brezovay Klára, egerfarmosi és brezovai 

(1859–1938), ifj. Sziklay Edéné, 98, 278, 

284 

Britannia, 87 

Brónabrutty alma, 341 

Bronzos vajonc körte, 174 

Brutus, Marcus Iunius (i. e. 85–i. e. 42) 

római politikus, a Julius Caesar elleni 

összeesküvés egyik főszervezője, a 

diktátor egyik gyilkosa, 184 

Brüsszel, Belgium, 192 

Búbos pacsirta, 95, 96 

Buda, 59 

Budaháza, Ung vm. ma Budince, 

Szlovákia, 71 

Budai alma, 289 

Budai Domokos alma, 48, 100, 338 

Budai József (1851–1939) tanár, geológus, 

botanikus, pomológus, 48, 49, 100, 133, 

134, 135, 137, 138, 153, 156, 157, 159, 

160, 161, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 

172, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 190, 

193, 194, 205, 210, 233, 238, 253, 254, 

262, 266, 267, 271, 338, 339, 409 

Budai Vincellér- és Kertészképző 

Gyakorlati Tanintézet, 150, 293 

Budapest, 71, 227, 372, 373, 409, 410 

Budapesti hírlap, politikai napilap (1881–

1939), 396 

Budapesti Mintarajziskola, 61 

Budapesti Szemle, enciklopédikus folyóirat 

(1840, 1857–1864, 1865–1869, 1873–

1944), 21, 398 

Budapesti Újság, 253 

Buday József. Lásd Budai József 

Burdett Angelina szilva, 176 

Bussa, Nógrád vm. ma Bušince, 

Szlovákia, 68 

Bűdszentmihály, Szabolcs vm. ma 

Tiszavasvári, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

m., 360 

Bükk hegység, 48, 100, 338 

C 

Cabaj, Nyitra vm, ma Cabaj-Čápor, 

Szlovákia, 232 

Cacaudière-i ízletes körte, 174 

Cagliari, Szardínia, Olaszország, 202 

Canadai renet alma. Lásd Kanadai renet 

Carlsbad. Lásd Karlsbad 

Casseli nagy renet alma, 114 

Cassius, Caius, Longinus (i. e. 87 k.–i. e. 

42) római republikánus politikus, 

hadvezér, 184 

Cegléd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma 

Pest m., 126, 150, 266, 370 

Chalonsi kései szilva, 176 

Charneu-i ízletes körte, 174, 231 

Chatelain, Svájc, 266 

Cinkota, ma Budapest 16. kerületében, 

200 

Clapp kedvence körte, 174 

Cludius féle masánszki. Lásd Cludius 

masánczkija alma 

Cludius masánczkija alma, 114 

Cobden Társaság (London), 356 

Cochet szilvája, 176 

Coloma őszi vajonca körte, 285, 287 

Colun renet. Lásd Coulon renetje alma 

Comtesse Clara Frijs körte, 315 

Cornwallis-i szegfű alma, 114 

Coroi Artur (1948–2010) történész, tanár, 

könyvtáros, polgármester, 45, 396 

Coulon renetje alma, 114 

Court of Wick alma, 297 

Courtray-i ananász körte, 174 

Czebe Károly, a Mezőtúri Kaszinó 

segédelnöke, 22, 24 

Czeizel Endre (1935–2015) magyar orvos-

genetikus, az orvostudományok 

akadémiai doktora., 71 

Czernowitz, Bukovina, ma Csernyivci, 

Ukrajna, 67, 83 

Czettler Jenő (1879–1953) 

agrárközgazdász, egyetemi tanár, 397 
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Cs 

Cs. Tóth Lajos (1828–1887), mezőtúri 

birtokos, 24 

Csabacsűd, Békés vm., 357 

Csáktornya, Zala vm. ma Čakovec, 

Horvátország, 319 

Csanád Megyei Gazdasági Egylet, 349 

Csanád vármegye, 53, 258, 349 

Csanády Gusztáv Adolf (1837–1914) 

vegyésztudor, mezőgazdász, 

gazdasági szakíró, a keszthelyi 

gazdasági tanintézet tanára, 302 

császári hadbíróság, 85 

Császárkörte, 115, 199, 285, 287 

Csathó Alajos (1820–1880) r. kat. 

plébános, 19, 20 

Csávolszky Lajos (1838–1909) újságíró, 

politikus, országgyűlési képviselő, 23, 

397 

Csécsény, Zólyom vm., ma Rábacsécsény, 

Győr-Moson-Sopron m., 56 

Cseh Géza (1955–) levéltáros, történész, 

112, 328, 396 

Csehország, 169 

Cser István, dévaványai, mezőtúri 

ismerőse Dörgőnek, 238 

Cser Pál, dévaványai, mezőtúri ismerőse 

Dörgőnek, 238 

cseresznye, 128 

Cserszegi mézes cseresznye, 78, 351 

Csesztve, Nógrád vm., 64 

Csíkmegyei Gazdasági Egyesület, 368 

Csíkos Armin körte, 174 

Csíkos Vilmos körte, 174 

Csillagos piros renet alma, 115 

Csoma Zsigmond, (1952–) okl. 

kertészmérnök, történész-néprajzos, 

muzeológus, agrártörténész, egyetemi 

tanár, MTA doktora, 372, 373, 409 

Csomakőrös, Háromszék vm. ma 

Chiuruș, Románia, 271 

Csömör, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma 

Pest m., 200 

Csúcsos szilva, 171, 176 

Csukássi [Csukássy] József (1841–1891) 

publicista, hírlapszerkesztő, 

műfordító., 396 

D 

Dabis Antal, dr. a Mezőtúri Kaszinó 

pénztárnoka, 28 

dalárda, 11 

Damjanich János Gimnázium és 

Mezőgazdasági Szakképző Iskola, 

Nagykáta, 390 

Danczigi bordás alma, 231 

Dancsházy László (1923–), agrármérnök, 

tanár, Nagykáta, 390 

Dániel szilva, 176, 246 

Danton, Georges Jacques (1759–1794) a 

francia forradalom egyik kimagasló 

alakja, kivégezték, 184 

Darjeeling, India, 271 

Darmstadti bergamot körte, 135, 174 

Daru alma, 70, 114, 175, 305 

Darvas Antal, nagyréthei (1879–1934) 

huszár ezredes, 294 

Darvas Ferenc, nagyréthei [nagyréthi] 

(1842–1915) főszolgabíró, 

országgyűlési képviselő, 294, 296, 299, 

304, 305, 306, 308, 316, 317, 326, 329 

De Jonghe vadonca körte, 173 

Deák Ferenc alma, 280, 289 

Deák Ferencz alma. Lásd Deák renetje alma 

Deák renetje alma, 298 

Deák-párt, 357 

Deboutteville elnök körte, 316 

Debrecen, Hajdú vm., ma Hajdú-Bihar 

m., 19, 27, 48, 53, 54, 59, 191, 358 

Debreceni Egyetem Magyar 

Nyelvtudományi Tanszék, 60 

Debreceni Kertészeti Egylet, 358 

Debreceni Református Kollégium, 102, 

134 

Debreceni Református Kollégium 

Nagykönyvtára, 66 

Debreczeni Sári András (1796–1867), 

gyomai földbirtokos, a levélíró Dörgő 

Dániel mostohaapja, 49 

Dédes, Borsod vm. ma Dédestapolcsány, 

Borsod-Abaúj-Zemplén m., 48, 102 

Delehaye alelnök körte, 174 

Demeter Lajos (1953-) Sepsiszentgyörgy, 

könyvtáros, helytörténész, 45 

Der Obstgarten. Bécsi pomológiai folyóirat 

1879–1883. Folytatása Österreichisch 

ungarischer Obstgarten., 69, 70, 401 

Dessau, ma Dessau-Rosslau része, 

Németország, 106 

Dessewffy Aurél, cserneki és tarkeői, gróf 

(1846–1928) politikus, 49, 235, 236, 360 

Dettai uradalom, 43 

diófa, 128 

Dióskál, Zala vm., 136, 271 

Dombegyház, Csanád vm. ma Békés m., 

53, 85 

Douillard Alexandrina körte, 174 

Dózsa György Mezőgazdasági Gépészeti 

Szakközépiskola, Mezőtúr, 412 

Dömsöd, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma 

Pest m., 181, 182, 196, 198 
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Dörgő Dániel (1831–1891) földbirtokos, 

pomológus, a levélíró - csaknem 

minden oldalon való előfordulása 

miatt továbbiakban nincs jelölve, 22 

Dörgő Dániel, idősebb (1806–1831), a 

levélíró Dániel apja, 49 

Dörgő Dániel, legifjabb (1870–1927), 

Dörgő Dániel fia, 50, 51, 116, 123, 127, 

144, 192, 193, 238, 244, 245, 246 

Dörgő Erzsébet (1874–) Dörgő Dániel 

leánya, Végh Endre (1866–1935) 

felesége, 42, 50, 52, 182, 238, 239, 242, 

243, 245, 246, 254, 255 

Dörgő Géza (1860–1865), Dörgő Dániel 

fia, 50 

Dörgő Ilona (1874-1881), Dörgő Dániel 

leánya, 50, 52 

Dörgő Julianna (1842–1895) Dörgő 

Dániel felesége, 50 

Dörgő Julianna (1867–1891) Dörgő 

Dániel leánya, Pap Lajos tanár 

felesége, 42, 50, 52, 93, 96, 123, 135, 166, 

183, 206, 213, 215, 229, 244, 245 

Dörgő Lajos, ifj. (1849–), Dörgő Dániel 

veje, Róza lányának (1865–1908) férje, 

144 

Dörgő Mária (1858-), Bodolay Lászlóné, 

48, 50, 144, 214, 238 

Dörgő Róza (1865–1908), ifj. Dörgő 

Lajosné, Dörgő Dániel leánya, 50, 144 

Dörgő Zoltán (1862–1863), Dörgő Dániel 

fia, 50 

Dőry Katalin (Tevel, 1811–), 66 

Duna szigetek, 198 

Dunántúl, 111, 233 

Durlach, ma Karlsruhe, Baden, 

Németország, 200 

E,É 

Ecully szépe körte, 113, 173 

Ége, Udvarhelyszék, ma Ighiu, Románia, 

186 

Egedy Sándor, ifjabb, görcsönyi (Baranya 

vm.) haszonbérlő, majd földbirtokos, 

215, 217, 218, 220, 221, 223, 224, 244 

egresfa, 186 

Egressy duráncija őszibarack, 78 

Egri jogi Líceum, 64 

Egyed Ákos (1929–) történész, az EME 

elnöke, az MTA külső tagja, 408 

Egyetértés, politikai napilap (1874–1913), 37, 

73, 101, 126, 337, 397 

Elekes Ferenc (1850–1912) középiskolai 

tanár, 28 

Életképek. Illusztrált napilap a szépirodalom, 

társasélet és művészetek köréből. (1876–

1877), 37, 73, 101, 337 

Életképek. Szerk. Frankenburg Adolf; Jókai 

Mór; Petőfi Sándor. Pest. 1844–1848, 17 

Ellenőr – politikai napilap (1869–1882), 126 

Ellenzék, politikai napilap (Kolozsvár, 1880–

1944), 164, 167, 172, 183, 194, 267, 271, 

397 

ELTE Egyetemi Könyvtára, 38 

Emszt Gyula (1835–1910) kereskedő, 23, 

24, 27, 28 

Enghieni bronz-körte. Lásd Enghien-i 

bronzos körte 

Enghien-i bronzos körte, 316 

Entz Ferenc (1805–1877) orvos, szőlész, 

kertész, az MTA levelező tagja, 41, 59, 

150, 281, 292, 302, 409 

Entz Géza (1842–1919) biológus, 

zoológus, egyetemi tanár, az MTA 

tagja, 59 

Enying, Veszprém vm., majd Fejér m., 

292, 298 

Enyingi, Batthyány hercegi uradalom, 

292 

Eötvös József vásárosnaményi, báró 

(1813–1871) jogász, író, több ízben 

miniszter, az MTA és a Kisfaludy 

Társaság elnöke, 67, 83, 216, 357 

Eötvös Károly, ráczkevi (1842–1916) író, 

újságíró, ügyvéd, 126 

Eötvös Kollégium, 37 

Eperfa, 95 

Erdei szép alma, 296, 317, 318, 319, 320, 

326, 329 

Erdély, 155, 253, 278, 280, 303, 408 

Erdélyi Értesítő. Szerk. Kuti Albert, (1881–

1885), 67, 83 

Erdélyi Gazda, mezőgazdasági lap, 39, 66, 67, 

74, 83, 124, 258, 313, 316, 318, 319, 363, 

397 

Erdélyi Gazdasági Egyesület. Lásd Erdélyi 

Gazdasági Egylet 

Erdélyi Gazdasági Egylet, 260, 261, 262, 

264, 266, 303, 313, 319, 351, 352, 368 

Erdélyi Gazdasági Egylet Kertészeti 

Szakosztálya, 231, 258, 259, 260, 262, 

264, 266 

Erdélyi kék alma, 155 

Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület 

(EMKE), 77, 92 

Erdélyi Mezőgazdasági Ipari Rt., 1939–, 

Arad. Lásd Neuman Szeszgyár és 

Gőzmalom, Arad 

Erdélyi Múzeum Egyesület, 403 

Erdélyrészi Méhészeti Egylet, 231 
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Erdészeti és Gazdászati Lapok, a Magyar 

Erdész Egyl. közlönye, 1866–1867, 67, 83, 

398 

Erdős Áron (1820–1885) ügyvéd, királyi 

aljárásbíró, 21, 27 

Erdőszentgyörgy, Maros-Torda vm. ma 

Sǐngeorgiu de Pădur, Románia, 87 

Erfurt, Németország, 62, 106, 299 

Erményi Magdolna (1934-), Preiningerné 

muzeológus, kertészmérnök, 

agrártörténész, 62, 405 

Érsemjén, Bihar vm. ma Șimian, 

Románia, 136, 271 

Esperen arany-szilvája, 83, 171, 176 

eszelény, 127, 128, 241 

Esztergom, Esztergom vm. ma 

Komárom-Esztergom m., 57 

Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár, 

68 

Etéd, Udvarhely vm., ma Atid, Románia, 

156 

Európa, 86, 87, 191, 267, 288, 300, 371 

F 

Faápolókat Képző Intézet, 363 

faiskola, 52, 53, 83, 105, 131, 139, 298 

Faiskola – Cegléd, Unghváry László, 150, 

216 

Faiskola – Csanád vármegye, 349 

Faiskola, Alattyán – Justus József, 58 

Faiskola, Balatonhenye – Teleki (Skrabák) 

János, 72, 205 

Faiskola, Bátorkeszi - Kováts József, 62 

Faiskola, Kaposvár - Kertessy Elek, 60 

Faiskola, Mezőtúr, 33 

faiskolák – községi, 293, 363 

Falusi Gazda (1873–1895, kétheti gazdasági 

lap), 54, 61, 72, 134, 398 

Faragó Bálint (1851–1935), középiskolai 

tanár, gimnáziumi igazgató, 

egyháztörténész, 27, 28 

Farkas Dániel, cserefalvi (1800–1870) 

kirurgus, 18 

Farkas Imre (1863–?) ev. ref. tanító, 

szakíró, újságszerkesztő, 192 

Farkas Kálmán, cserefalvi, dr. (1857–

1931) árvaszéki elöljáró, majd 

rendőrkapitány, 28 

Favrené körtéje, 175 

Fazekas Bálint, kertész, szakíró, a halasi 

rózsabarck nemesítője, 78 

Fazekas Károly, gazda és 

gyümölcsfakereskedő Lekehalmán, 71 

Fegyvernek, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

266 

Fehér Miklós. Lásd Fejér Miklós 

Fehér tafota alma, 114, 297 

Fehér téli tafota. Lásd Fehér tafota alma 

Fehérvárcsurgó, Fejér vm., 198 

Fejér János, a Mezőtúri Kaszinó 

választmányi tagja, 24 

Fejér Miklós László, szajoli (1837–1909), 

országgyűlési képviselő, 

földművelésügyi államtitkár, 132, 140, 

197, 207, 270 

Fejér vármegyei Gazdasági Egyesület, 

357 

fekete meggy, 66 

Fekete tányéralma, 99 

Fekete-tányér alma. Lásd Fekete tányéralma 

Felsőgagy, Abaúj-Torna vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 294, 329 

Felsőzsolca, Borsod vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 240 

Felvidék, 278, 317 

Fényes Elek (1807–1876) történeti 

statisztikus, helytörténész, az MTA 

levelező tagja, 65, 398 

Ferdinánd koronaörökös körte. Lásd 

Hardenpont vajonca körte 

Ferenc József, I. (1830–1916) császár és 

magyar király, 19, 112, 126 

Fessler Ignác Aurél (1756–1839) 

evangélikus püspök, az MTA kültagja, 

146 

Festetics György, gróf, tolnai, (1815–

1883) Vas és Zala vármegye főispánja, 

a király személye körüli miniszter, 

belső titkos tanácsos, koronaőr, 

királyi főudvarmester., 43 

Fetel apát kobakja körte, 175 

filoxéra, 39, 47, 57, 66, 239 

Filoxéra Biztosság, 66 

filoxérabiztos, 54, 134 

Fodor Ferenc (1957–) néprajzkutató, 

főmuzeológus, 78 

Forray R. Katalin (1942–), prof. emeritus, 

neveléstudományi kutató, 

pedagógiatörténész, szociológus, MTA 

doktor, 35, 411 

Forsyth, William (1737–1804) brit 

kertész, erdész és botanikus, 85 

Földhitelintézet, 124 

Földmívelési Érdekeink, hetilap 1873 és 1894 

között, 39, 54, 134, 138, 398 

Földművelésügyi Minisztérium 

szőlőtelepek ügyosztálya, 66 

Fővárosi Lapok, szépirodalmi napilap (1864–

1903), 34, 47 

Franciaország, 64, 110, 112, 202, 216, 368 

Franklin Társulat, 201, 203 

Fridrik Antal, a Mezőtúri Olvasó Egylet, 

majd Kaszinó ülnöke, 17 
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Fucsek Gyula, rakolczai (1865–?) 

igazgató-tanító, képzett kertész és 

baromfitenyésztő, mezőgazdasági 

szakíró, 58, 408 

Független Újság, a Függetlenség utódlapja 

1891-től, 112 

Függetlenség, politikai napilap. (1879–1887), 

91, 112, 126, 398 

Függetlenségi és 48-as Párt, 37, 73, 98, 

101, 111, 112, 126, 151, 202, 206, 214, 

227, 279, 284, 318, 329, 337, 395, 397 

Für Lajos (1930–2013), történész, 

politikus, MTA doktor, 393, 398, 401, 

405, 407, 409 

Füredi Lajos (1851–1892) középiskolai 

tanár, 25, 26, 28 

Füvészkert, Pest, 216 

Fűzalma, 63 

G 

G. Szabó Mihály (1872–1945), tiszabecsi 

tiszteletes-tanító, majd esperes, 71 

Gábor József, a Mezőtúri Kaszinó gazda-

gondnoka, 23 

Gáborjáni Szabó Kálmán (1867–1938) 

nyomdász, 70 

Gagarin Általános Iskola. Lásd Salgótarjáni 

Általános Iskola és Kollégium 

Székhelyintézménye 

Galambos Ferenc, 1940-ig Gruber (1910–

1988), bibliográfus, exlibris-gyűjtő, 

költő, 21, 398 

Galgóczy Károly (1923–1916) 

mezőgazdász, közgazdász, 

statisztikus, történész, gazdasági író, 

az MTA tagja, 60, 199, 398, 399 

Galícia, 85 

Gálos Rezső (1885–1954) 

irodalomtörténész, az 

irodalomtudományok kandidátusa 

(1952), 186, 399 

Gamauf Vilmos (1843–1893), gazdasági 

intézeti tanár, mezőgazdász, szakíró, 

szerkesztő, 319 

Gäsdonki renet alma, 341 

Gáspár Antal, ifj. marosvásárhelyi 

földbirtokos, szőlész, 

gyümölcstermelő- és kereskedő, 

szakíró, 52, 53 

Gauchet, Nicholas (1846–1911) francia 

származású német kertész, 

gyümölcsész, dendrológus, 39 

Gay renetje alma, 114 

Gazdasági Lapok (1849—1880, 1882—1924), 

hetilap, 39, 399 

Gazdasági Mérnök, 1877–1918, hetilap, 260, 

264, 266 

Geday Gusztáv (1929–) kertészmérnök, 

könyvtárigazgató, agrártörténész, 60 

Gelej, Borsod vm. ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 192 

Gennevilliers, Franciaország, 202 

Gernyeszeg, Maros-Torda vm., ma 

Gornești, Románia, 233 

Geszt, Bihar vm. ma Békés m., 240 

Ghelin vajonca körte, 66 

Giffard vajonca körte, 171, 175 

Girókuta, Szilágy vm. ma Giorocuta, 

Románia, 233 

Girókuti (Pinczker) Ferenc (1816–1895) 

mezőgazdász, közgazdasági író, 33, 

233, 368, 369, 401 

Girókuti P. Ferencné, sz. Csorba Hermin, 

201 

Glatz (Glacz) Antal, bártfai ifjabb (1855–

1915) földbirtokos, 1906–1909 között 

Bihar vármegye és Nagyvárad 

főispánja, 53 

Glatz Antal, idősebb (1820–1871), 

ügyvéd, országgyűlési képviselő, 53 

Glocker Károly (1809–1879) kertész, 298, 

412 

Gobóczy Károly (1825–1899) jogász, 

mezőgazdász, filoxérabiztos, 54, 134, 

191, 370 

Golden noble. Lásd Nemes aranyalma 

Gombás István, dr. (1927–) középiskolai 

tanár, helytörténész, 6, 11, 36, 399, 410 

göbölytenyésztés, 72 

Gömör vármegye, 98, 278, 284 

Göndöcs Benedek (1824–1894) apát-

plébános, országgyűlési képviselő, 54, 

55, 56 

Görcsöny, Baranya vm., 215, 218, 221 

Görgey Artúr, görgői és toporci (1818–

1916) honvédtábornok, 

hadügyminiszter, az 1848–49-es 

szabadságharc idején többször a 

honvédsereg fővezére, 63 

Görlitz, Németország, 69 

Göttingen, 106, 301 

Gracchus, Caius Sempronius (i. e. 153–i. 

e. 121), 183 

Gracchus, Tiberius Sempronius (i. e. 164–

i. e. 133), 183 

Greifswald, Németország, 62, 69, 106, 299 

Grumkowi vajonc körte, 285, 287, 289 

Grund Vilmos (1829–1908) kőrajzoló, 

kőnyomdász, 203 

Gudenus János József (1947–) genealógus, 

44, 55, 192, 227, 399 
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Gulyás Pál (1881–1963) 

irodalomtörténész, bibliográfus, 

könyvtáros, lexikográfus, az MTA 

tagja, 132, 399 

Gulyás Vilmos, dr. a Nyíregyházi 

Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai 

Kar főigazgató-helyettese, 

főigazgatója (1970-es évek), 363 

Gy 

Gyakorlati Mezőgazda, a gazdasági 

tanintézetek lapja, 39 

Gyikó János (1799–1876) református 

lelkész, 17, 18, 20, 27 

Gyoma, Békés vm., 50, 191 

Gyöngyös, Heves vm., 68 

Gyöngyösapáti, Vas vm., 136 

Győr, Győr vm. ma Győr-Moson-Sopron 

m., 57, 66, 199 

Győrfi Györgyné, dr. tanár, 

iskolaigazgató, 412 

Győri Jogakadémia, 63, 78, 199, 351 

Gyula, Békés vm., 54, 55 

Gyulafi [Gyulaffi. Gyulaffy] család, 87 

Gyulafi alma, 87, 90, 97, 99, 100, 102, 190 

Gyulafy alma. Lásd Gyulafi alma 

Gyulai István, aradi könyvkiadó és 

nyomdatulajdonos, 393, 394 

Gyulakuta, Maros-Torda vm. ma 

Fîntînele, Románia, 87 

Gyügyey József, debreceni ügyvéd, a 

Debreceni Kertészeti Egylet jegyzője, 

358 

Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek, 

44, 45, 52, 53, 63, 64, 72, 78, 199, 200, 

201, 202, 203, 205, 210, 228, 230, 231, 

240, 245, 247, 248, 251, 255, 284, 293, 

297, 301, 302, 310, 311, 312, 320, 331, 

332, 335, 336, 338, 341, 351, 361, 399 

Gyümölcskertész folyóirat, a községi faiskolák 

hivatalos közlönye (1891–1912), 34, 52, 

77, 78, 92, 124, 201, 202, 341, 342, 345, 

370, 399 

gyümölcskiállítások, 66, 75 

gyümölcsöskert, 33, 72 

gyümölcstárlat (Mezőtúri Kaszinó), 23, 

34, 35 

gyümölcstelep, 148, 197, 218 

gyürűshernyó, 232 

H 

Haan Lajos (1818–1891) evangélikus 

lelkész, történetíró, az MTA tagja, 55 

Habsburg–Lotharingiai-ház, 86 

Hadady (Hadadi) Dániel, budapesti, 

mezőtúri, miskolci, végül nagyváradi 

műkertész, szakíró, 33, 34 

Hadik Béla, futaki, gróf (1822–1885) 

nagybirtokos, császári 

ellentengernagy, 315 

Hadik János, futaki, gróf (1863–1933) 

nagybirtokos, politikus, miniszter, 

315 

Hadik-Barkóczy Endre, futaki, szalai és 

tavarnai, gróf [1887-ig Hadik] (1862–

1931) politikus, 315 

Hajdúnánás, Hajdú vm. ma Hajdú-Bihar 

m., 66, 67 

Hajós József (1819–1888) mezőgazdász, 

országgyűlési képviselő, megyei 

bizottsági tag, az OMGE alelnöke, 

181, 196, 198, 199, 261, 264 

Hajós József, ifjabb, dömsödi és hajósi 

(1853–1917) jogász, tisztviselő, 

országgyűlési képviselő, 182, 200, 228 

Hangya Szövetkezet, 202 

Hantos, Fejér m., 278 

Hanva, Gömör-Kishont vm. ma Chanava, 

Szlovákia, 270 

Harang alma, 99 

Harbert renetje alma, 114 

Hardenpont kései vajonca körte, 340 

Hardenpont vajonca körte, 287 

Hardy vajonca körte, 339, 340 

Harmat alma, 114 

Hartwiss sárga szilvája, 176 

Hative alma, 296 

Hazai Szövetkezetek Központi 

Hitelinézete, 202 

Hebel almája, 114 

Heckenast Gusztáv (1811–1878) 

nyomdász, könyvkiadó, 404 

Hegedűs Attila (1972–), egyetemi tanár, 

SZIE Kertészeti Kar dékán, MTA 

doktor, 391 

Hérics Márton (1855–1910) r. kat. 

plébános, botanikus, 56, 370 

Herman Ottó (1835–1914) 

természettudós, polihisztor, 39, 57, 

212, 213, 214, 215, 238 

Hermann Péter (1950–) szerkesztő, 

kiadóigazgató, 394 

hernyózás, 316 

Hérodotosz, vagy Halikarnasszoszi 

Hérodotosz (i. e. 484 k.–i. e. 425 k.), 

görög történetíró, 87, 168 

Herzberg am Harz, Németország, 106, 

301 

Hess, Wilhelm (1841–1918) zoológus, 

botanikus, 107, 301 
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Heves vármegyei Gazdasági Egyesület, 

44, 203 

Hídszegi Olvasó Társulat, 19 

Hírlapírók Nyugdíjintézete, 37, 73, 101 

Hjelmslev, Louis (1899–1965) dán 

nyelvész és az európai 

strukturalizmus képviselője, 38 

Hoffmann István (1953–), nyelvész, 

nyelvtörténész, tanszékvezető 

egyetemi tanár, MTA doktora, 60 

Hohenheimi Gazdasági Akadémia, 44, 

62, 106, 203, 299 

Hoitsy Pál (1850–1927) hírlapíró, 

csillagász, szemészorvos, politikus, 

413 

Hollandia, 61 

Homonna, Zemplén vm. ma Humenné, 

Szlovákia, 315, 357 

Honderü. Szépirodalmi és divatlap. Szerk. 

Petrichevich Horváth Lázár. Buda, Emich 

G. 1843–1848, 17 

honorátior, 17 

Hons érsek körte, 316 

Hont vármegye, 62, 63 

Honti Híradó, 62 

Horánszki Nándor, hórai és tótfalusi 

(1838–1902) politikus, 35 

Horatius Flaccus, Quintus (i. e. 65–i. e. 8) 

római költő, 185 

Horn János (1881–1958) pomológus, 

főiskolai tanár, 407 

Horváth István (1940–), régész, történész, 

címzetes múzeumigazgató, 62, 406 

Hosszú fehér császárkörte, 175 

Hosszuszáru fehérke körte, 175 

Hruby Gyula, schwanenheimi, báró 

(1826–1849) huszárőrnagy, vértanú, 

228 

hunok, 87 

Huntington körtéje, 173, 175 

Húsfogyasztási Szövetkezet, 19 

Huszár József, báró, Arad vármegyei 

földbirtokos, 192 

Hütteldorf bei Wien, ma Bécs része, 

Ausztria, 55 

Hyères, Franciaország, 69 

I,Í 

Illatos bohóc körte, 199 

Illustrirte Monatshefte, pomológiai szaklap 

(1865–1874), 106, 407 

Istóczy Győző (1842–1915) ügyvéd, 

politikus, országgyűlési képviselő, az 

Országos Antiszemita Párt alapítója, 

126 

Istvánfy Gyula dr. (1859–1925) ügyvéd, 

magyar királyi táblabíró, 29 

Istvántelki földmíves- és kertésziskola, 

72, 202, 203 

Istvántelki Gyermekmenhely, 202 

Istvántelki gyümölcsöskert – OMGE, 205, 

209, 210 

Itália, 19, 64 

itáliai magyar légió, 202 

italmérés, 11 

Ivánka, Borsod vm. ma Borsodivánka, 

Borsod-Abaúj-Zemplén m., 54, 134 

J 

Jablonowski József (1863–1943) 

rovartani kutató (entomológus), 333 

Jád, Beszterce-Naszód vm., ma Livezile, 

Románia, 67, 83 

Jakucs Gábor dr. (1850–1904) ügyvéd, 

városi főjegyző, 24, 25, 26, 28 

Jánk, Szatmár vm., ma Jánkmajtis, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 315 

Jankó Béla, dr. gépészmérnök, 

ipartörténész, az MFTR mérnöke, 400 

Janky Antal, nagyváradi kereskedő, 281, 

322 

Jánok, Abaúj-Torna vm. ma Janík, 

Szlovákia, 98, 278, 279, 284 

Jászapáti, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 58 

jazigok, 87 

Jefferson szilva, 176 

Jeinsen, Németország, 107, 301 

Jenei Károly (1828 k.–), volt 48-as 

főhadnagy, pókakeresztúri (Maros-

Torda vm.) birtokos gazda, 

gyümölcsész, 58 

Jeney Ernő Lajos (1828–1904) bencés pap, 

főgimnáziumi tanár, lelkész, 

jószágkormányzó, gyümölcsész, 57 

Jodoigne-i bergamot körte, 175 

Jókai Mór (1825–1904) író, 37, 73, 101, 

198, 398, 412, 413 

Jonathán alma, 46 

Josse Smeth kolmárja körte, 173 

Józsa-féle városi új bérház, Mezőtúr, 25 

József Attila Művelődési és Konferencia 

Központ, Salgótarján, 389 

Juliusi esperes körte, 175 

Júliusi szép körte, 66 

Juliusi színes körte, 135 

Júliusi színes körte. Lásd Juliusi színes körte 

Jurenák Sándor (1820 k.–1901) újkúti 

(Törökszentmiklós) birtokos, 35 

Justh Gyula, necpáli (1850–1917) 

politikus, országgyűlési képviselő, 206 
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Justh Stefánia (1835–1908), rétháti Kövér 

Gáborné, operaénekes, 192 

Justus József (?–1910), polgári, jászapáti 

káplán, mezőkövesdi plébános, majd 

esperesplébános Alattyánban, 

kanonok, 58 

Juta, Somogy vm., 233 

K 

Kádár József (1850–1939) tanár, 

történész, közéleti személyiség, 77, 92, 

400 

kajszibarack, 128 

Káli medence, 72 

Kalocsa Róza (1838–1901), az első 

magyar diplomás tanítónő, 

református felső leányiskolai tanárnő, 

internátusigazgató, író, 383 

Kalocsa Róza Művelődési Központ, 

Mezőkovácsháza, 383 

Kalocsa, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ma 

Bács-Kiskun m., 66, 281, 322 

Kalvil alakú renet alma, 114 

Kanadai renet alma, 285 

Kapitány Ágnes (1953–), szociológus, 

kulturális antropológus, 397 

Kápolnai csata, 1849. február 26–27., 351 

Kápolnásnyék, Fejér vm., 357 

Kaposvár, Somogy vm., 60 

Karlsbad, ma Karlovy Vary, Csehország, 

125, 127, 129 

Károlyi Ede, nagykárolyi gróf (1821–

1879) 1848-as honvéd, országgyűlési 

kéviselő, gazdasági társulatok elnöke, 

politikai szakíró, 202 

Károlyi Irén, szentimrei. Balás Antal, 

sipeki (1822–1901) felesége, 44 

Károlyi István, nagykárolyi, gróf (1797–

1881) főispán, politikus, akadémikus, 

Újpest alapítója, 202 

Károlyi Sándor, nagykárolyi gróf (1831–

1906) politikus, közgazdász, 

kórházalapító, MTA tag, 202 

Karompuszta, Komáromfüss mellett, ma 

Trávnik, Szlovákia, 57 

Kárpáti Elemérné (1950-) történész, 

muzeológus, néprajzkutató, 35, 400 

Kassa, Abaúj-Torna vm., ma Košice, 

Szlovákia, 54, 98, 126, 279, 284, 315, 

396 

Kassai Gazdasági Tanintézet, 63 

kaszinó, 11, 13, 14 

Katona Zsigmond, geleji (1828–1902) 

gyógyszerész, szőlész és 

gyümölcskertész, 58, 59, 60, 302, 369, 

398, 400 

Kazinczy Ferenc, kazinczi (1759–1831) 

író, költő, 136, 271 

Kecskemét vidéki Gazdasági Egylet, 352 

Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 

ma Bács-Kiskun m., 54, 58, 59, 105 

Kecskeméti Iparegylet, 58, 59 

Kecskemétvidéki Gazdasági Egyesület, 

368 

KEK - Kertészeti és Élelmiszeripari 

Egyetem Könyvtára, 284 

Kék muskotály alma, 155, 159 

Kelemen telke. Lásd Kelementelke 

Kelementelke, Maros-Torda vm. ma 

Călimăneşti, Románia, 87 

Kemény János, főlevéltáros, történész, 

Bács-Kiskun megyei Lvt., Kecskemét 

és Baja, 59, 400 

Kemény Józsefné - Kemény József, gróf, 

magyargyerőmonostori (1795–1855) 

erdélyi történetíró özvegye, 233 

Kemény Sámuel, gróf, 

magyargyerőmonostori (–1861), 

országgyűlési követ, 233 

Kenessey Kálmán kenesei (1822–1913) 

növénynemesítő, miniszteri tanácsos, 

megyei alispán, 357, 359 

Kentelke, Szolnok-Doboka vm., ma 

Chintelnic, Románia, 77, 92 

Kenyeres Ágnes, Kenyeresné Bolgár 

Ágnes (1911–2012) lexikográfus, 

filológus, 401 

Kerekes Lajos, dr. M. kir. Növényvédelmi 

Iroda, FM. Növényegészségügyi 

Szolgálat, kísérletügyi fővegyész, 

szerkesztő, 407 

Kerékgyártó Árpád (1818–1902) 

művelődéstörténész, egyetemi tanár, 

az MTA tagja, 146 

Kereskedelmi Múzeum, 356 

Kerkápoly Károly (1824–1891), jogi 

doktor, pénzügyminiszter, egyetemi 

tanár, az MTA levelező tagja, 72, 205 

Kertesi-telep, Kaposvár, 60 

Kertessy Elek, Somogy vármegyei 

tisztviselő, pénztárnok, a kaposvári 

faiskola tulajdonosa, 60 

Kertész Gazda. Lásd Kertészgazda 

Kertész Róbert, dr. (1964–), régész, 

történész, muzeológus, 411 

Kertészek és Kertbarátok Országos 

Szövetsége - KKOSZ, 389 

Kertészeti Egylet, Debrecen, 358 

Kertészeti Lapok, 1886–1933, 52, 72 

Kertészeti Tanintézet, Budapest, 375 

Kertészeti Társulat Kertészeti Csarnoka, 

196 
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Kertészetünk, hetilap. 1863-ban, 54, 134, 

313, 404 

Kertészgazda, hetilap 1865–1866 és 1869–

1873 között, 33, 39, 54, 61, 67, 83, 134, 

138, 313, 348, 349, 350, 352, 368, 399, 

400, 404 

Kertgazdaság, kertészeti szaklap, 1995– [Új 

Kertgazdaság], 64 

Kerti Gazdaság (M. Kertészeti Társulat 

Közlönye, 1857–1863), 138, 233, 298, 364 

Késmárk, Szepes vm., ma Kežmarok, 

Szlovákia, 19, 336 

Keszthely, Zala vm., 38, 39, 63, 199, 200, 

401 

Keszthelyi Gazdasági Tanintézet, 38, 39, 

43, 63, 78, 199, 351 

Kétegyháza, Békés vm., 82 

Kétly Károly csurgói, báró (1839–1927) 

orvos, belgyógyász, az MTA tagja, 198 

Kewi arany alma. Lásd Kew-i ízletes alma 

Kew-i ízletes alma, 114 

kiállítások, 53 

Kibéd, Maros-Torda vm. ma Chibed, 

Románia, 156 

Kieffer körte, 78 

Király István (1921–1989) magyar 

irodalomtörténész, Ady Endre-

szakértő, országgyűlési képviselő 

(1971-től), a MTA tagja, 413 

Királyi kurtaszárú alma, 323 

Kirschner András (1838–1922) kertész, 

faiskola-tulajdonos, Kalocsa, 34 

Kis fehérke körte, 168, 175 

Kis István-féle ház, Mezőtúr, 25 

Kis törpe alma, 114 

Kisbér, Komárom vm. ma Komárom-

Esztergom m., 56 

Kisbirtokosok Földhitelintézete, 126 

Kisdombegyház, Békés m., 53 

Kisfaludy Károly, kisfaludi (1788–1830) 

író, költő, 136, 147, 164 

Kisfaludy Társaság, 21, 269, 270 

Kisgát dűlő, Kaposvár része, 60 

Kishantos. Lásd Hantos, Fejér m. 

Kiskunfélegyháza, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm. ma Bács-Kiskun m., 70 

Kiskunhalas, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 

ma Bács-Kiskun m., 78, 99 

Kiss János, dr. ELTE Élettani és 

Neurobiológiai Tanszék, adjunktus, 

405 

Kistétény, később Budatétény, Pest-Pilis-

Solt-Kiskun vm. ma Budapest része, 

204 

Kisujszállás, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

192 

Klapka György (1820–1892) 

honvédtábornok, helyettes 

hadügyminiszter, 202, 228 

Klosterneuburg, ma Bécs, Ausztria, 69, 

136 

Kochné Klopfer Erzsébet (kb. 1903–1976) 

grafikus, plakáttervező, 407 

Kodolányi Antal (1835–1910), 

mezőgazdász, szakíró, az OMGE 

segédtitkára, 124, 198, 261, 264 

Kolener Testvérek üveggyára, 221 

Kolener Zsigmond, Nógrád megyei 

Málnapatakon földbirtokos, 221 

Kollonich Lipót, kollegrádi, gróf (1631–

1707) bíboros, esztergomi érsek, a kor 

magyarországi ellenreformációjának 

vezéralakja, 146 

Kolozsmonostori Gazdasági Tanintézet, 

44, 51, 123, 124, 319 

Kolozsvár, Kolozs vm., ma Cluj-Napoca. 

Románia, 46, 48, 67, 83, 100, 121, 124, 

164, 172, 191, 267, 271, 313, 344, 351, 

397, 403, 408 

Kolozsvár, ma Cluj-Napoca, Kolozs 

megye, Románia, 155 

Kolozsvári egyetem, 48, 100, 221, 338 

Komárom, Komárom vm. ma Komárom-

Esztergom m., 57, 198, 202, 351 

Komárom-Füss. Lásd Komáromfüss 

Komáromfüss, Komárom vm. ma 

Trávnik, Szlovákia, 57 

Komáromi ütközet, 1849. július 2., 351 

Koninck téli vajonca körte, 173, 175 

Kópé körte, 137 

Korai pirók körte, 137 

Korizmics László, aggszentpéteri (1816–

1886) mezőgazdász, agrárpolitikus, az 

MTA tagja, 204, 302 

Kórodai renet alma, 114 

Korpona, Hont vm. ma Krupina, 

Szlovákia, 313, 404 

Kossuth Lajos (1802 – 1894), államférfi, 

kormányzó-elnök (1849), 111, 136, 137, 

146, 202, 227, 239, 241, 271 

Kovács Ferenc, kovásznai (1828 k. –1903) 

földbirtokos, gyümölcstermesztő, 61 

Kovács István (1943–) tanár, történész, 

könyvtáros, szerkesztő, a Szeremlei 

Társaság tagja, 191, 401 

Kovács József (1807–1888) lelkész, 

pomológus. Lásd Kováts József (1807–

1888) 

Kováts [Kovács] József (1807–1888) 

református lelkész, gyümölcsnemesítő, 

61, 293, 405 

Kováts Gyula (1815–1873) 

paleobotanikus, egyetemi tanár, 350 
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Kováts István, kovásznai (1864–) 

festőművész, 61 

Kozák Lajos (1864–1948) kovácsmester és 

lakatos, 29 

Kozma Tamás (1939–), prof. emeritus, 

nevelésszociológus, MTA doktor, 35, 

411 

könyvtár, 11, 12, 14 

Kőrösi Csoma Sándor (1784–1842), 

nyelvtudós, a tibeti filológa 

megalapítója, az MTA tagja, 271 

Kőrösi hegy, Kecskemét mellett, ma a 

város része, 59 

Körte, 45 

Köstliche von Beauraing körte, 315 

Köstliche von Beauring. Lásd Köstliche von 

Beauraing körte 

Köstlichster. Lásd Legízletesb alma 

Kővárhosszúfalu, Szatmár vm. ma 

Satulung, Románia, 126 

Kövér Amália, rétháti (1850–1908), 

Verhovay Gyuláné, 126 

Kövér Anna. Lásd Rétháti Kövér Anna 

Kövér Gábor, rétháti (1836–1888) 

földbirtokos, országgyűlési képviselő, 

polihisztor, 192 

Központi Olvasóegylet, Mezőtúr, 11, 13, 

15, 23, 30, 34, 35, 48, 50, 103 

Kriesch János (1834–1888) biológus, 

zoológus, mezőgazdász, az MTA lev. 

tagja, 55 

Kristóf János, kiskunfélegyházi 

műkertész, 34 

Kun Mária (1808–1878), a levélíró Dörgő 

Dániel anyja, 49 

Kun Mihály (1845–1907) tanító, a 

Mezőtúri Kaszinó könyvtárosa, 22 

Kunágota, Csanád vm. ma Békés m., 6, 

46, 118, 139, 208, 277, 278, 282, 366, 

368, 371, 376, 377, 409 

Kunágota, Kunágota község 2012-ben indult 

időszaki kiadványa, 377, 386 

Kunay Imre, mezőtúri ügyvéd, 

lapszerkesztő, 403 

Kürtös, Arad vm. ma Curtici, Románia, 

118, 139, 226 

L 

Laczkó Pál (1950–), író, kritikus, 406 

Ladé vajonca körte, 316 

Lakatos István (1927–2002), Kossuth-

díjas író, műfordító, szerkesztő, 291 

Lakatos István, mezőtúri vállalkozó, 30 

Lakszakállas, Komárom vm., ma Sokolce, 

Szlovákia, 61, 293 

Lasztóc, Zemplén vm. ma Lastovce, 

Szlovákia, 270 

Lauerman cseresznye, 231 

Lawrence ringlója, 171, 176 

Lazour Antal, a Mezőtúri Olvasóegylet, 

majd Kaszinó pénztárosa, 21 

Legízletesb alma, 114 

Leipzig, Németország, 69 

Lekehalma, Tiszaszentimre része, Jász-

Nagykun-Szolnok vm., 71 

Lelkes György (1948–) villamosmérnök, 

helynévkutató, névszótár 

szerkesztője, 402 

Lengyel Imre, a Debreceni Kertészeti 

Egylet alelnöke, 358 

Lengyel Lőrinc, aradi bútorgyáros, 30 

lengyelek, 87 

Lengyelország, 86, 147 

Leövey Klára, lövői és lövőpetri (1821–

1897) pedagógus, író, újságíró, 126, 

181 

Leroy, André (1801-1875) francia 

pomológus, 39, 168, 296, 318, 319, 326, 

332 

Lestyán Ödön, a Mezőtúri Kaszinó 

jegyzője, 23 

Leszler József (1914–2004), nótaszerző, 

előadóművész, 241, 401 

Léva, Bars vm. ma Levice, Szlovákia, 63, 

78, 94, 199, 351 

Lévay József (1825–1918) költő, 

műfordító, az MTA tagja, 398 

Lewis körte, 175 

Liegel téli vajonca körte, 175, 285, 316 

Limoges, Franciaország, 184 

Lipcsei Központi Általános Homeopata 

Tudós Társaság, 318 

Lipcsey, mezőkovácsházi postás, 343 

Lipót I. (1640–1705) császár, magyar 

király, 146 

Lippai [Lippay] János (1606–1666) 

jezsuita szerzetes, kertész, pomológus, 

60 

Loán Pármen. Lásd Loan parménja alma 

Loan parménja alma, 114 

London, Anglia, 360 

Lónyay Menyhért, nagylónyai és 

vásárosnaményi, gróf (1822–1884) 

politikus, miniszterelnök, publicista, 

az MTA tagja, majd elnöke, 360 

Lővey [Lövey] Klára. Lásd Leövey Klára 

Lővinger Adolf, a Mezőtúri Kaszinó 

pénztárnoka, 24 

Lubbock, John, Sir (1834–1913) angol író 

és politikus. 1900-tól Aveburry bárója 

címmel, 85 
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Lucas, Eduard (1816–1882) német 

pomológus, 39, 62, 106, 107, 154, 158, 

268, 292, 298, 299, 300, 301, 302, 306, 

308, 318, 338, 339, 369 

Lucas, Friedrich [Frigyes] (1842–1921) 

német kertész, pomológus, szakíró, 

Eduard Lucas fia, 154, 159, 160, 163, 

193, 299 

Luczenbacher [Luzenbacher] Pál, szobi 

(1818–1900), nagybirtokos, 

vállalkozó, főrendiházi tag, mecénás, 

55 

Ludoviceum park, 216 

Luisium, Dessau melletti hercegi 

kertgazdaság, Németország, 62, 106, 

299 

Luka Gusztáv (1824–1888) földbirtokos, 

gyümölcsész, újságíró, 62, 63, 64, 78, 

401 

Lukácsy Aladár, kertész, Lukácsy Sándor 

fia, 313, 404 

Lukácsy Sándor (1815–1880) kertész, 

pomológus, író, 106, 233, 300, 313, 363, 

393, 398, 404 

Lukafalva, Maros-Torda vm., ma 

Gheorghe Doja, korábban Lucafalău, 

Románia, 67, 83, 147 

Lukanénye, Hont vm. ma Nenince, 

Szlovákia, 62 

Lukáts István (1796–1841) ref. lelkész, 

költő, 186, 399 

Lullichi rambur. Lásd Lüttichi rambour alma 

Luzenbacher Pál. Lásd Luczenbacher Pál 

Lüneburg, Németország, 106, 301 

Lüttichi rambour alma, 114 

M 

Madách Aladár, alsósztregovai és 

kiskelecsényi (1848–1908) költő, író, 

műkritikus, spiritiszta, megyei 

törvényhatósági bizottsági tag, 

Madách Imre költő és Fráter Erzsébet 

fia, 39, 64, 65, 408, 409, 410, 411 

Madách Imre, sztregovai és kiskelecsényi 

(1823–1864) költő, író, ügyvéd, 

politikus, a Kisfaludy Társaság rendes 

és az MTA levelező tagja, 64, 65, 398 

Madách Imre, sztregovai és 

kiskelecsényi, idősebb (1781–1834) 

császári és királyi kamarás és 

földbirtokos, Madách Imre író apja, 

64 

Máday Izidor (1839–1925), miniszteri 

tanácsos, közgazdasági író, 398 

Máday Izidor netovábbja szamóca, 205 

Magyar Bortermelők Országos 

Szövetkezete, 47 

Magyar Földhitelintézet, 49, 235, 360 

Magyar Gazda, havilap 1873–1876, 138 

Magyar Gazda. Szerk. Kacskovics L., Török J. 

Kiad. Magyar Gazdasági Egyesület. Pest, 

1841–1848., 17 

Magyar Gazdaszövetség, 202 

Magyar Gyakorlati Kertipari Egyesület, 

313, 404 

Magyar Gyermekbarát. Hetilap. Szerk. 

Szilágyi F. Kolozsvár. 1843–1844., 17 

Magyar Kertész, 1863, heti közlöny, 298 

Magyar Kertészeti Társulat, 182, 233, 363 

Magyar Légió, Itália, 1861–1862, 351 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és 

Könyvtár Személyi Emlékanyag 

Gyűjteménye, 391, 392 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 

csaknem minden oldalon való 

előfordulása miatt továbbiakban nincs 

jelölve, 64 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára, 58 

Magyar Nemzeti Múzeum-kert, 216 

Magyar Nyelvőr 1872. január 15-én alapított 

magyar nyelvművelő folyóirat, 87, 96 

Magyar Természettudományi Társulat, 

58, 204, 278, 350 

Magyar Tudományos Akadémia, 12, 278, 

370 

Magyar Vontató- és Gőzhajózási 

Társaság, 55 

Magyarlápos, Szolnok-Doboka vm., ma 

Târgu Lăpuș, Románia, 186 

Magyarország, 147 

Magyarországi Méhészeti Egyesület, 54 

Magyarósi József, magyarláposi tanító, 

Budai József barátja, 186 

Magyaróvár, Moson vm. ma 

Mosonmagyaróvár, Győr-Moson-

Sopron m., 199 

Magyaróvári Gazdasági Akadémia, 43, 

63, 78 

Magyaróvári Gazdasági Tanintézet (1874-

től akadémia), 43, 63, 66, 78, 199, 215, 

221 

Majthényi Anna, kesseleőkeői (1789–

1885) Madách Imre író anyja, 64 

Majthényi Izidor, kesseleőkeői, báró 

(1828–1901) cs. és kir. kamarás, 126 

Makó város, Csanád, ma Csongrád vm., 

193, 206, 394 

Malahovszky László Szabadka sz. kir. 

város gazdasági  tanácsosa, 65 

Málnay [Málnai] Ignác, dr. (1811 – 1884) 

orvosdoktor és földbirtokos, 60 
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Máramaros vármegye, 112, 328 

Máramarostécső. Lásd Técső 

Máramarosszigeti Tanítóképző Intézet, 

192 

Marat, Jean-Paul (1743–1793) svájci 

származású orvos, természettudós, 

filozófus és francia forradalmár, 

lefejezték, 184 

Marcali, Somogy vm., 43 

Mária Luiza körte, 173, 175 

Marianna főherczegnő körte. Lásd Marianna 

hercegnő 

Marianna hercegnő körte, 285, 287, 363 

Markó László (1951–) lexikonszerkesztő, 

412 

Maroskisfalud, Maros vm., ma 

Náznánfalva, Nazna, Románia, 118, 

226 

Marosludas, Torda-Aranyos vm., ma 

Luduș, Románia, 46 

Maros-Torda hírlap (1885–1886), 67, 83 

Marosvásárhely, ma Târgu Mureş, Maros 

megye, Románia, 52 

Marosvásárhelyi faiskola, 52 

Marosvásárhelyi Gazdasági Egyesület, 53 

Marosvásárhelyi Református Kollégium, 

77, 92 

Marosszék, Erdély, 77, 92 

Martinkó András (1912–1989) nyelvész, 

irodalomtörténész, 37 

Mas Alexandrina körte, 173, 175 

Mas császárja szilva, 113, 172, 176 

Mas elnök körte, 175 

Mas, Simon Alphonse (1817–1875) 

francia pomológus, 267, 316 

Mathiász János (1838–1921) neves 

borász–szőlész, 47, 59 

Matlekovich. Lásd Matlekovits 

Matlekovits Sándor (1842–1925) 

közgazdász, államtitkár, az MTA 

tagja, 47, 108, 195, 197, 259, 261, 265, 

270, 356 

Mauthner Ödön (1848–1934) kertész, 

vetőmagtermesztő- és kereskedő, 56, 

370 

Mayer Ede (1857–1908) szobrászművész, 

375 

Mayer Miklós (1848–1903), Alcsút, a Bp-i 

Füvészkert, majd 1882-től Szeged 

város főkertésze, 34 

Megyer, Nógrád vm., ma Nógrádmegyer, 

68 

Méhtelek, Szatmár vm. ma Szabolcs-

Szatmár-Bereg m., 71 

Mello bárónő körte, 115 

Menton, Franciaország, 202 

Merkur. Kereskedelmi és iparlap. Kiad. 

Beimel J. 1844–1845, 1847, 17 

Mérode esperese körte, 175 

Mester Gabriella, romhányi keramikus- 

és iparművész, 384 

Mészáros Endre (1825–1896) ügyvéd, 

Mezőtúr város polgármestere 1872–

től, 19, 21, 22, 23, 24 

Mészáros Gábor örököseinek háza, 

Mezőtúr, 18, 21 

Mészáros Lajos (1824–1890) a református 

egyház főgondnoka, 17 

Mészáros Lajos, idősebb – túri 

kaszinótag, házát bérelte a Mezőtúri 

Kaszinó, 23, 24 

Mészáros Lajos, ifjabb, 24, 29 

Mészáros Mihály, a Mezőtúri Kaszinó 

pénztárnoka, 28 

Mészáros Sándor (1842–1910) 

földbirtokos, 29 

Meszlen, Vas vm., 43 

Meszleni Önkéntes Tűzoltó Egylet, 43 

Meyne János (–1909), faiskola-

tulajdonos, Sopron, 34 

Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár. Lásd 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Mezőhegyes-Kétegyházi vasútvonal, 227 

Mezőkomárom, Veszprém vm. ma Fejér 

m., 59, 292 

Mező-Kovácsháza. Lásd Mezőkovácsháza 

Mezőkovácsháza, Csanád vm., ma Békés 

m. csaknem minden oldalon való 

előfordulása miatt továbbiakban nincs 

jelölve, 176 

Mezőkovácsházi Városi Könyvtár, 376 

Mezőkövesd, Borsod vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 58 

Mezőség, Erdély, ma románul Câmpia 

Transilvaniei, Románia, 46 

Mezőszakál, Torda-Aranyos vm. ma 

Bărboși, Románia, 46 

Mezőtúr, Jász-Nagykun-Szolnok vm. 

csaknem minden oldalon való 

előfordulása miatt továbbiakban nincs 

jelölve, 11 

Mezőtúri Kaszinó, 11, 13 

Mezőtúri Korcsolyázó Egylet, 51 

Mezőtúri Központi Kaszinó, 15, 16, 30, 

35, 50 

Mezőtúri Olvasó Egylet, 19 

Mezőtúri Református Gimnázium, 11, 48, 

50, 100, 102, 103, 245, 338 

Mezőtúri Úri Kaszinó. Lásd Mezőtúri 

Központi Kaszinó 

Mezőtúri Vadásztársaság, 50 

Mihálfy pepinje alma, 175 
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Mihályfy Ferenc ügyvéd, a Mezőtúri 

Olvasóegylet, majd Kaszinó jegyzője, 

segédelnöke, 20, 21 

Mikár Zsigmond (1826-1906) országos 

honvédegyleti főjegyző, 46, 403 

Miklovicz Bálint (1832–1896) ref. 

elnöklelkész, egyházmegyei 

tanácsbíró, 191 

Mikó Imre (1911–1977) magyar jog- és 

államtudományi író, műfordító, író, 

303 

Mikola, Szatmár vm. ma Micula, 

Románia, 71, 192 

Mikszáth Kálmán (1847–1910), író, 

újságíró, szerkesztő, 413 

Millet csörgője alma, 114 

Miskolc, Borsod vm. ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 33, 47, 48, 71, 100, 102, 

262, 266, 338 

Miskolci Református Gimnázium, 48 

Mócsy Antal (1842–1900) tanítóképezdei 

tanár, igazgató, lapszerkesztő, 

országgyűlési képviselő, 281, 322 

mogyoró, 83, 333 

mogyorótermesztés, 333 

Moldvai alma, 175 

Molnár Ernő (1978–) geográfus, 

társadalomföldrajz kutató, egyetemi 

adjunktus, 35, 411 

Molnár István, rudinai (1851–1920) 

kertész, szakíró, 261, 263, 264, 266, 

341, 402 

Molnár János, a Mezőtúri Olvasóegylet, 

majd Kaszinó pénztárosa, 21 

Molnár Sándor Károly (1979–) egyház- és 

művelődéstörténész, 191, 403 

Monatsschrift für Pomologie und praktischen 

Obstbau, folyóirat, 106, 107, 299, 301 

Monok, Zemplén vm. ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 136, 271 

Montfort szilva, 176 

Mórágyi (Aurnhammer) István (1848–?), 

vincellériskolai igazgató-tanár, FM 

szőlőtelepek ügyosztályának 

főfelügyelője, szakíró, 66 

Morgenduft alma. Lásd Harmat alma 

Móricz Zsigmond (1879–1942) író, 51, 238 

Morny herceg körte, 316 

Morócz István (1816 – 1881) 

mezőgazdasági író, orvos, 399 

Mosolygó alma, 155, 159 

MTA Irodalomtudományi Intézet, 38 

MTA Nyelvtudományi Intézet, 38 

Mudrony Pál (1843–1891) közgazdasági 

író, 336, 337, 341 

Multhaupt karmin renetje. Lásd Multhaupt 

renetje alma 

Multhaupt renetje alma, 114 

Munkács, Bereg vm., ma Mukacsevo, 

Ukrajna, 69 

Munkács. Társadalmi-, gazdasági-, 

szépirodalmi hetilap (1884–1928), 69 

Muskotály renet alma, 114 

Mühle Vilmos (1845–1908), temesvári 

mű- és kereskedelmi kertész, szakíró, 

34 

Mülek Lajos (1850–1924) aradi köz- és 

váltóügyvéd, dr. Náray Imre 

mostohafia, 227 

Müller Emilia alma, 115 

München, Németország, 61, 360 

N 

Nádaska, Abaúj-Torna vm.. Lásd 

Tornanádaska, Borsod-Abaúj-Zemplén m. 

Nádaskai uradalom, 315 

Nádorkert, Pest, 216, 261, 263, 265, 266 

Nagel Vilmos, idősebb az ifj. Sármezey 

Antal (1860–1927) apósa, 239, 254 

Nagy (B.) József (1875–1948) gazdálkodó, 

19, 20 

Nagy Ambrus ügyvéd, a Mezőtúri 

Olvasóegylet, majd Kaszinó elnöke, 

18 

Nagy Antal, a Mezőtúri Kaszinó 

alelnöke, 23 

Nagy Ferenc ügyvéd, a Mezőtúri 

Olvasóegylet, majd Kaszinó jegyzője, 

18 

Nagy Ferenc, ürögdi (1804 – 1876), 

református főiskolai tanár, kertész, 

borász, 155 

Nagy Iván (1824–1898), genealógus, 

heraldikus, történész, 62 

Nagy mandulakörte, 168 

Nagy Miklós (1840–1907) újságíró, 

lapszerkesztő, 413 

Nagy Zsigmond (?–1895), vecsei, bánfalvi 

ref. lelkész, 138, 239 

Nagy Zsolt (1991–) néprajzkutató, 

etnopomológus, kertészmérnök 

hallgató, 62, 79, 403 

Nagybánya, Szatmár vm. ma Baia Mare, 

Románia, 71 

Nagy-Britannia, 64 

Nagyenyed, ma Aiud, Fehér m., 

Románia, 66, 67, 83, 191 

Nagyenyedi Református Kollégium, 46, 

67, 83 

Nagyenyedi Vincellériskola, 66 

Nagykereskény, Hont vm. ma Veľké 

Krškany, Szlovákia, 204 
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Nagykörű, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 

112, 134, 262, 266, 279, 328 

Nagymálas, Málas, Bars vm. ma Málaš, 

Szlovákia, 204 

Nagysajó, Beszterce-Naszód vm., ma 

Șieu, Románia, 77, 92 

Nagysallói ütközet, 1849. április 19., 351 

Nagyszentmiklós, Torontál vm. ma 

Sânnicolau Mare, Románia, 136, 271 

Nagyszombat, Pozsony vm., ma Trnava, 

Szlovákia, 68 

Nagy-Tóth Ferenc (1929–), botanikus, 

algológus, egyetemi tanár, az MTA 

külső tagja, 403 

Nagyvárad, Bihar vm. ma Oradea, 

Románia, 34, 53, 54, 134, 191, 281, 322 

Nagyváradi Gazdasági Egylet, 54 

Nánási korai körte, 66 

Nantesi Mária körte, 175 

Napóleon vajonca körte, 128 

Náray Imre, nárai (1818–1882) ügyvéd, 

homeopata orvos, 227, 318 

Nátafalva, Zemplén vm., ma Nacina Ves, 

Szlovákia, 126 

Necpál, Turóc vm. ma Necpaly, 

Szlovákia, 206 

Nemes aranyalma, 114 

Nemes Kraszán körte, 344 

Nemes Sóvári alma, 279, 306, 308, 309, 

310, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325 

Nemeskürty István (1925–2015) író, 

irodalom- és filmtörténész, egyetemi 

tanár, 56 

Német arany pepin alma, 115 

Német Gyümölcsészeti Társulat, 368 

Német Gyümölcstermelők Egyesülete, 

110 

Németország, 110, 112, 136, 216, 292, 369 

Nemzetgazdasági Bizottság, 357 

Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági 

Hivatal, VM, 410 

Nemzeti Kaszinó, 12, 13 

Nemzeti Munkapárt, 98, 279, 284, 294 

Nemzeti Párt, 202 

Nendtvich Károly Miksa, cserkúti (1811–

1892) orvosdoktor, kémikus, 

műegyetemi tanár, az MTA tagja, 169 

Nép Kertésze. Lásd Kertészgazda 

Népbarát, Gyulán megjelent ismeretterjesztő 

hetilap (1878–1879), 55 

Neuman család, Arad, 111, 112, 191 

Neuman Szeszgyár és Gőzmalom, Arad, 

112 

Neuman Testvérek, Gőzmalom, Szesz- és 

Élesztőgyár Ipari Rt., 1922–, Arad. Lásd 

Neuman Szeszgyár és Gőzmalom, Arad 

New York-i Gazdasági Egyesület, 204 

Niederösterreichischer Gewerbe-Verein, 

356 

Niemetz Ferenc Vilmos, műkertész, 

temesvári faiskolatulajdonos, 34 

Nienburg, Németország, 107, 301 

Nikitai csíkos alma, 115 

Nina körte, 175 

Nógrád Megyei Hírlap, 386, 387 

Nógrád vármegye, 65, 294 

Nógrádi Lapok, 62 

Nógrádmegyer. Lásd Megyer 

Nógrádsipek, Nógrád vm., 44 

Nonpareil alma, 295 

Ny 

Nyárádszereda, Maros-Torda vm. ma 

Miercurea Nirajului, Románia, 67, 90, 

101 

Nyári daru alma, 175 

Nyári tojáskörte, 128 

Nyáry Gyula, nyáregyházi, báró (1827–

1907) birtokos, főrendiházi jegyző, 

baromfitenyésztő, szakíró, 205 

Nyíri Pál (1835–1911) gazdálkodó, 

polgármester, 26 

Nyíry Kálmán dr. (1860–1924) ügyvéd, 28 

O,Ó 

Oberdieck galambkája alma, 115 

Oberdieck, Johann Georg Conrad (1794–

1880) német pomológus, 39, 106, 110, 

267, 268, 292, 299, 301, 302 

Octóberi violaszínű szilva, 172 

Oelkofeni pepin alma, 115 

Októberi violaszínű szilva. Lásd Octóberi 

violaszínű szilva 

Oláh Gyula (1847–1913) hajdúnánási 

lakos, gyümölcsész, 66, 190 

Oláh Károly (?–1884) tiszabüdi birtokos, 

gyümölcsész, 66 

Olaszország, 112 

Olvasó Egyesület, Mezőtúr, 13 

olvasóegylet, 11, 14, 15, 16, 18, 19 

OMGE. Lásd Országos Magyar Gazdasági 

Egyesület 

Onga, Abaúj-Torna vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 294, 405 

Oravicabánya, Krassó-Szörény vm. ma 

Oravița, Románia, 43 

Orbai alma, 63, 64, 66, 128, 129, 151, 168, 

193, 401 

Ordódy Lajos, ordódi és alsólieszkói 

(1852–1910), mezőgazdasági és 

közgazdasági író, 204 

Orléans, Franciaország, 69 
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Orleansi renet alma, 115 

Orosháza, Békés vm., 138 

Orosz István középiskolai tanár, a 

Mezőtúri Kaszinó jegyzője, 26, 27 

Orosz vasrenet alma, 175 

Oroszi Sándor (1956–), okl. erdőmérnök, 

agrártörténész, MTA doktora, 372, 

373, 409 

oroszok, 87 

Országos Antiszemita Párt (1883–1892), 

112, 126 

Országos Gyümölcsészeti Egylet, 313, 404 

Országos Iparegyesület, 356 

Országos Ipari és Kereskedelmi Oktatási 

Tanács, 356 

Országos Ipari és Kereskedelmi Tanács, 

356 

Országos Iparműtárlat, Kecskemét, 1872, 

59 

Országos Kataszteri Bizottság, 132 

Országos Kataszteri Hivatal, 132 

Országos Kékkör túraútvonal, 385 

Országos Kertészeti Egyesület, 53 

Országos Kertészeti Egylet, 216 

Országos Központi Kertészgazdászati 

Egylet, 54 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

(OMGE), 49, 59, 182, 196, 199, 203, 233, 

235, 236, 259, 260, 266, 337, 351, 359, 

368, 401 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Gyümölcsészeti Szakosztálya, 76, 196, 

198, 200, 261, 262, 265 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Gyümölcsészeti Szakosztálya – lásd még 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Kertészeti Szakosztálya, 76 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Kertészeti Szakosztálya, 182, 199, 200, 

205, 260, 264, 302, 399 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Kertészeti Szakosztálya – lásd még 

Országos Magyar Gazdasági Egyesület 

Gyümölcsészeti Szakosztálya, 76 

Országos Magyar Kertészeti Társulat, 

313, 404 

Országos Magyar Méhészegylet, 55 

Országos Pomológiai Bizottság, 46 

Országgyűlési Napló, 21, 37, 104 

Ortutay Gyula (1910–1978) néprajztudós, 

politikus, az MTA tagja, 402 

Osváth Zsolt (1969–), Szent István 

Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és 

Levéltár főlevéltárosa, levéltárvezető, 

391 

Osztrák Kertészeti Társaság, 60, 292 

Ottrubay Károly, ifj. (1838–1925), az 

aradi királyi törvényszék elnöke, 

gyümölcsész, 227, 228, 240 

Óvár, Nógrád vm., ma Olováry, 

Szlovákia, 68 

Ovidius Naso, Publius avagy röviden 

csak Ovidius (i. e. 43–i. sz. 17 vége 

vagy 18) a római aranykor költője, 

225 

Ö,Ő 

Ököritó, Szatmár vm. Lásd Ököritófülpös 

Ököritófülpös, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

m., 71 

Önkéntes Tűzoltó Egylet, 19 

Őri Ferencné levéltáros (Vas megyei 

Levéltár, Szombathely), 43 

örmény, 192, 397, 399 

Őszi Gyulafi alma. Lásd Gyulafi alma 

Őszi kormos renet alma, 285 

Őszi pergament. Lásd Császárkörte 

P 

Pákh Albert (1823–1867) a Vasárnapi 

Újság alapítója és szerk., ügyvéd, az 

MTA levelező, a Kisfaludy Társaság 

rendes tagja,, 413 

Pákozdi csata, 1848. szeptember 29., 351 

Pál Judit, dr. (1961–), 

társadalomtörténész, egyetemi tanár, 

Középkor-, Újkortörténet, Levéltár- és 

Könyvtártudományi Tanszék, 

Kolozsvári Magyar Történeti Intézet 

igazgatója,, 46, 405 

Pándy meggy, 66 

Pantó János (1859–1929) tanító, 

népiskolai és ipari iskolai igazgató, 

28 

Panyiczky Ilona (1876–1947), Szabó 

Lőrinc költő édesanyja, 71 

Pap Dezső aradi építőmester, 29, 30 

Pap Ferenc (1803–1877) mezőtúri orvos, 

16, 17, 19, 20, 21, 27 

Pap körte, 175 

Pap Lajos, matematika szakos 

középiskolai tanár, Dörgő Julianna 

(1867–1891) férje, 121, 245 

Pápa, Veszprém vm., 61, 153, 281, 322, 

357 

Pápai Református Kollégium, 61 

Papinianus, Aemilius (142–212) római 

jogász, 167 

Párizs, Franciaország, 61, 69, 126, 184, 202 

Parker pepinje alma, 115 

Pázmán alma, 287, 295 
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Pázmándy Dénes, legifjabb, szomori és 

somodori (1848–1936) országgyűlési 

képviselő, publicista, 192 

Pecz Ármin, idősebb (1820–1896) kertész, 

216 

Pecz Ármin, ifjabb (1855–1927), kertész, 

216 

Pecz Vilmos (1854–1923) nyelvész, 

klasszika-filológus, egyetemi tanár, 

406 

Pécs, Baranya vm., 66, 169, 216, 227, 318 

Pécs-Baranyai Kertészeti Egylet, 215, 221 

Pécska, Arad vm., ma Pecica, Románia, 

85 

Pécskai uradalom - Mezőkovácsházi 

állami birtok, Csanád vm., 105 

Pendár körte, 137 

Perecsen, Szilágyperecsen, Szilágy vm. 

ma Pericei, Románia, 61 

Pes, Salvatore, di Villamarina márki 

(1808–1877) olasz politikus, 

államférfi, 202 

Pest (Pest-Pilis vm.), 1873. nov. 17-től 

Budapest, 19, 35, 44, 46, 49, 54, 59, 63, 

64, 78, 98, 105, 108, 124, 126, 132, 136, 

181, 196, 199, 234, 235, 271, 278, 284 

Pest vármegye, 181 

Pesti Hazai Első Takarékpénztár, 181, 196 

Pesti Hírlap (1878–1944) politikai hírlap, 37, 

64, 73, 91, 101, 337, 357, 406 

Pesti Hírlap. Szerk. Kossuth Lajos. Pest, 

Landerer L. 1841–1849, 17 

Pesti Jogi Egyetem, 367 

Pesti Művészeti Egylet, 357 

Pesti Napló politikai napilap (1850–1939), 

34, 54, 134, 347, 406 

Pestmegyei Hitelszövetkezet, 182, 202 

Péter Károly. Lásd Pétery Károly 

Péter László (1926–), irodalomtörténész, 

nyelvész, helytörténész, az MTA 

doktora, 412 

Pétery Károly, korábban Péter Károly 

(1819–1877) ügyvéd, publicista, író, 

országgyűlési képviselő, 17, 18, 27 

Petőfi Sándor (1822–1849) költő, 184, 190, 

192 

Petőfi Társaság, 37, 73, 101, 337 

Petrovay György (1845–1916), vármegyei 

levéltáros, gyümölcsész, Nagykörű, 

54, 112, 134, 193, 194, 205, 210, 262, 

266, 279, 328, 344, 396 

Pfau-Schellenberg, Gustav (1815–1881) 

neves svájci pomológus, gyümölcsész, 

szőlész, 338, 339 

phyloxera. Lásd filoxéra 

Pintér János (1942–), történész-

muzeológus, 63, 199, 393, 398, 401, 405, 

407, 409 

Pipiske madár, 95, Lásd Búbos pacsirta 

Piros pettyes alma. Lásd Csillagos piros renet 

alma 

Piros téli galambka. Lásd Téli piros galamka 

alma 

Planik, Hessen Nagyhercegség, 124 

Pogácsa alma, 193 

Pókakeresztúr, Maros-Toda vm. ma 

Păcureni, Románia, 58 

Polgár István, a Mezőtúri Olvasóegylet, 

majd Kaszinó jegyzője, 21 

Polgár, Szabolcs vm., 58 

Pólya József (1802–1873) orvosdoktor, 

kertész, 33, 182, 196, 401 

Pomme unique (alma), 332 

Pomologische Monatshefte folyóirat, 6, 106, 

110, 154, 292, 299, 300, 407 

Poroszország, 61 

Porzsolt Ádám, barátosi (1830–?) 

kántortanító, néptanító, gyümölcsész, 

67, 83, 84, 88, 90, 97, 98, 99, 101, 103, 

110, 145, 147, 190, 193 

Porzsolt Kálmán, barátosi (1860–1940) 

író, újságíró, színigazgató, a Petőfi 

Társaság tagja, 398 

Potsdam. Németország, 136 

Pozsony, Pozsony vm., ma Bratislava, 

Szlovákia, 60, 181, 196, 351, 360 

Pozsonyi Jogakadémia, 64 

Praznovszky Mihály (1946–), 

irodalomtörténész, muzeológus, 62, 

406 

Promontor-Budafok, 59, 292 

Prónay Gábor, báró (1812–1875) jogász, 

néprajzi és kertészeti szakíró, az MTA 

tagja, 182 

Proskau, ma Prószków, Lengyelország, 

69 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap (1842–

1848), (1857–1860), 407 

Protestáns Szemle, 70 

Pusztagic, Veszprém vm., ma Gic, 216 

Pusztaszántó, Nógrád vm., ma Rétság 

városhoz tartozik, 62 

Pusztaszentmihály. Lásd Rákosszentmihály 

Pusztaszer, Csongrád vm., 54 

R 

R. Fucsek Gyula. Lásd Fucsek Gyula, 

rakolczai 

Rákóczi Ferenc [II.], rákóczi és 

felsővadászi (1676–1735) erdélyi 
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fejedelem a Rákóczi szabadságharc 

feje (1703-1711), 137, 146 

Rákosd, Hunyad vm., ma Răcăştia, 

Románia, 67, 83 

Rákosi Jenő (1842–1929) író, újságíró, 

hírlapszerkesztő, színházigazgató, 

főrendiházi tag, 396 

Rákospalota, ma Budapest 15. 

kerületében, 202, 233, 363 

Rákosszentmihály, ma Budapest 16. 

kerületében, 200 

Rapaics Rajmund [Raymund] (1885-

1954) botanikus, kertészettörténeti 

író, 60, 407 

Ravensburg, Németország, 106, 107, 110, 

301 

Rázompuszta, Tiszalök-Rázompuszta, 

Szabolcs vm. ma Tiszalök város 

külterülete, 232 

Recsk, Heves vm., 132 

Regensburg, botanikus kert, 

Németország, 62, 106, 107, 154, 299, 

301 

Rehó Anna, neveléstörténész, 

kandidátus, a kijevi Szlavisztikai 

Egyetem Kárpátaljai Fiókintézete, 

Pszichológia–Pedagógia Tanszék 

(Ungvár), 69, 408 

Reinette grise d’hiver. Lásd Téli kormos renet 

alma 

Rennes, Franciaország, 192 

Reppmann Gyula aradi építész, 29, 30 

Réthát, Temes vm. ma Tisa Nouӑ, 

Románia, 192 

Rétháti Kövér Anna (1832–1893), id. 

Sármezey Antal felesége, 118, 226 

Réthy Lipót (1817–1903) szarvasi, gyulai 

és aradi nyomdász, 394 

Rétság, Nógrád vm., 62 

Reutlingen, Württemberg, 62, 69, 106, 

110, 136, 292, 299 

Reutlingeni Gyümölcsészeti Intézet, 110 

Révai Miklós (1750–1807) nyelvész, 

piarista szerzetes, 136, 271 

Révay Sándor (?–1910), Szécsényben 

(Nógrád vm.) ügyvéd, városbíró, 

egyleti elnök, 355 

Révész Imre (1889–1967) ref. püspök, 

egyetemi tanár, egyház-, művelődés- 

és társadalomtörténész, az MTA 

tagja, 411 

Ribston pepin alma, 296 

Rimabrézó, Gömör és Kishont vm., ma 

Rimavské Brezovo, Szlovákia, 37, 73, 

75, 101, 337 

Rimaszombat, Gömör-Kishont vm. ma 

Rimavská Sobota, Szlovákia, 270 

Robespierre, Maximilien de (1758–1794), 

francia ügyvéd, politikus, 

forradalmár, a jakobinus diktatúra 

vezéralakja, kivégezték, 184 

Rodostó, Tekirdağ, Törökország, 137 

Rogge, Walter (1822–1892), német 

történész, újságíró, 146 

Rohonci Gazdasági Tanintézet, 233 

Rókay, könyvrendelő, 353 

Róma, Itália, Vatikán állam, 1870-től 

Olaszország fővárosa, 69 

Romhány, Nógrád vm. ma Nógrád m., 

46, 277, 384, 385, 388 

Romhányi, Bereczki álneve, 46 

Rónai Gyula, a Gyümölcsészeti vázlatok 

3. kötetének recenzálója, 68 

Rónay György (1913–1978) költő, író, 

műfordító, kritikus, 186 

Rosenthal, többgenerációs cs. és kir. 

udvari főkertészet Bécsi faiskolája és 

magkereskedése, 269 

Róth András Lajos (1953–) történész, 

könyvtáros, 53, 408 

Rothberg Gusztáv (1847? – 1913), francia 

származású kertész, az Istvántelki 

Gyermekmenhely és Kertészeti Képző 

főkertésze, majd a d’Hyères-i 

kertészeti szakiskola igazgatója, 202 

roxolánok, 87 

Rozmarin alma, 58 

Rózsa pepin alma, 186 

Rozsnyó, Gömör vm. ma Rožňava, 

Szlovákia, 38, 98, 278, 284 

Ruisz Gyula (1857–1930) mezőgazdász, 

ménesbirtok-igazgató, író, 68 

S 

S. Tóth Imre, a Mezőtúri Kaszinó 

választmányi tagja 1877-től, 24 

Saint-ghislain-i körte, 175 

Sajó-budaki Méhész Kör, 77, 92 

Salgótarjáni Általános Iskola és 

Kollégium Székhelyintézménye - 

Korábban Gagarin Tagiskola, 389 

Sándor cár alma, 115 

Sántha Mihály (1824–1887) római 

katolikus plébános, 68 

Sárafalva, Torontál vm. ma Saravale, 

Románia, 118 

Sárga Bellefleur alma, 294, 296 

Sárga úri szilva, 176 

Sárkány Gábor (1846 k.–1909) Munkács 

városi képviselő, gyümölcsész, iparos 

iskolai igazgató, 69 

Sármezey Ágnes, Szathmáry Király 

Jánosné (1866–1933), 118 
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Sármezey Ákos Antal (1855–1909) 

szolgabíró, 118 

Sármezey Antal (eredetileg Vertán) 

(1822–1897), kincstári haszonbérlő, 

Bereczki Máté princzipálisa, 46, 54, 

118, 139, 143, 226, 228, 267, 289, 310, 

313, 314, 323 

Sármezey Antal, ifjabb (1860–1927) 

földbérlő, földbirtokos, 51, 76, 118, 

119, 120, 132, 138, 139, 140, 141, 142, 

145, 148, 149, 193, 196, 208, 209, 224, 

239, 241, 254, 258, 262, 265, 269, 270 

Sármezey Árpád (1863–Paraguay, 1923), 

118, 120 

Sármezey Béla István (1857–1868), 118 

Sármezey Endre, Elemér (1859 – 1939), 

vasútmérnök, 118, 227 

Sármezey Jolán, Hász Kálmánné (1868–

1936), 118 

Sármezey Júlia Olga (1853–1855), 118 

Sármezey Manó (1854–1901) 

földbirtokos, 118, 262, 265 

Sármezey Margit, Nágel Vilmosné (1865–

1954), 118 

Sármezey-család, 136, 140, 141, 142, 148, 

153, 154, 240, 270 

Sárospatak, Zemplén vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 71, 126, 294 

Sárospataki Máté (1981–) kerttervező 

mérnök, SZIE Tájépítészeti és 

Tervezési Kar, Kertművészeti és 

Kerttechnikai Tanszék, 294, 408 

Sárospataki Református Lapok, 70 

Sátoraljaújhely, Zemplén vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 58, 71 

Sauer Grauech alma, 114 

Scheftsik György (1892–1969), Jász-

Nagykun-Szolnok vármegye 

főlevéltárosa, 408 

Schelmbirne, 137 

Schiller, Friedrich (1759–1805) német 

költő, drámaíró, filozófus és 

történész, 186 

Schlossbrunn-féle gyógyvíz, 125 

Schőnbrunni renet alma, 115 

Schönbühl, Svájc, 266 

Schwechati ütközet, 1848. október 30., 351 

Schwing, Josef, dr. nyelvész, 

nyelvtörténész, Mannheimi Egyetem, 

60 

Selmecbánya, Hont vm. ma Banská 

Štiavnica, Szlovákia, 313, 404 

Sennyey Pál, kissennyei, báró (1824–

1888) Magyarország országbírája, 

főrendiház elnöke, MTA ig. tagja, az 

Aranygyapjas rend lovagja, 124 

Sepsibesenyő, Háromszék vm., ma 

Pădureni, Románia, 67, 83 

Sepsiszentgyörgy, Háromszék vm., ma 

Sfântu Gheorghe, Románia, 67, 83 

Serfőző Imre, a Bereczki Máté Gazdakör, 

Szolnok, tagja (1994–) és elnöke 

(2015–), 389 

Shakespeare, William (1564–1616) angol 

drámaíró, költő, színész, 154 

Simay Kristóf (1806–1884), 

szőlőbirtokos, Bereczki Máté 

kertszomszédja, 369 

Simon-Louis testvérek faiskolája 

(Plantières-lès-Metz), 39, 253, 316, 368 

Sipos Orbán (1835–1926) országgyűlés 

képviselő, a Jász Múzeum 

megalapítója, a Jászkun Kerület 

utolsó alkapitánya, Jász-Nagykun-

Szolnok vármegye első alispánja, 

királyi tanácsos, 35 

Sis alma, 147 

Skót Szabad Egyház, 191 

Skrabák (Teleki) János, rákospalota–

istvántelki főkertész, balatonhenyei 

gyümölcsész, 34, 72, 205, 210, 371 

Somerville, Alexander Neil (1813–1889), 

skót hittérítő, 191, 412 

Somogy vármegye, 60 

Sopron, Győr-Moson-Sopron m., 413 

Sopron, Sopron vm., 53 

Sós körte, 156, 159 

Sóvárad, Maros-Torda vm., ma Sărățeni, 

Románia, 67, 83 

Sóvári alma, 268, 279, 296, 299, 304, 305, 

306 

spártaiak, 185 

Späth Anna szilva, 176 

Spett Dezső (1848?–1886) mezőtúri 

gyógyszertártulajdonos, 24 

Spiritualist Alliance, London, 64 

Stein János (1814–1886) kolozsvári 

könyvkiadó és nyomdász, 397 

Stoll, Rudolf (1847–1913), osztrák 

pomológus, 69, 405 

Sturm Albert (1851–1909), publicista, 

tanár, 132, 409 

Stuttgart, Németország, 110 

Stuttgarti pirók körte, 175 

Sulingen, Németország, 107, 301 

Surányi Dezső (1947–), okl. 

kertészmérnök, agrobiológus, c. 

egyetemi tanár, művelődéstörténész, 

MTA doktora, 6, 37, 277, 282, 391, 409 

Sümeg, Zala, majd Veszprém vm., 59, 292 

Sümeghy Dezső (1882–1957) levéltáros, 

történész, genealógus, 118, 394 
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Sz 

Szabadelvű Párt, 98, 202, 240, 279, 284, 

294 

Szabadkai nagy szercsika alma, 65 

Szabó Ferenc (1935–), történész, 

levéltáros, megyei múzeumigazgató, 6, 

409 

Szabó József, boczonádi. Lásd Boczonádi 

Szabó József 

Szabó Lóránd (1926–2006) közgazdász, 

múzeumigazgató, agrártörténész, 409 

Szabó Lőrinc (1874–1946) 

mozdonyvezető, a költő Szabó Lőrinc 

apja, 71 

Szabó Lőrinc (1900–1957) költő, 

műfordító, 71 

Szabó Lőrinc, gáborjáni (1830–1889), ref. 

lelkész, gyümölcstermelő, 70 

Szabó Mihály tanácsnok, a Mezőtúri 

Olvasóegylet, majd Kaszinó jegyzője, 

21 

Szabó Pál (1925–1998), jogász, fővárosi 

főügyészségi főtanácsos, Bereczki 

kutató, 47, 68, 82, 84, 90, 95, 106, 107, 

109, 133, 139, 141, 145, 148, 149, 199, 

206, 210, 224, 225, 226, 229, 232, 234, 

236, 237, 241, 247, 254, 255, 284, 286, 

289, 290, 296, 300, 301, 303, 309, 311, 

314, 319, 322, 323, 325, 329, 334, 336, 

339, 342, 343, 344, 345, 363, 366, 372, 

373, 386, 394, 409 

Szabó Zoltán, kertészmérnök, egyetemi 

tanár, 411 

Szabolcs vármegye, 360 

Szajol, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 132 

Szalka, Hont vm. ma Salka, Szlovákia, 57 

Szamosújlak, Szatmár vm., 77, 92 

Szana Tamás (1844–1908) szerkesztő, 

kritikus, művészettörténész, 398 

Szani Zsolt (1973–) kertészmérnök, 

etnopomológus, PhD, VM-NÉBIH 

referens, az MTA köztestületi tagja, 

410 

Szapáry Gyula, gróf (1832–1905) 

politikus, vármegyei főispán, 

miniszter, miniszterelnök, 234 

Szaplonczay Miklós, szaplonczai (1842–

1905) kir. tanácsos, alispán, 

országgyűlési képviselő, 190 

Száraz Marczi körte, 199 

szarmaták, 87 

Szarvas Gábor (1832–1895) nyelvész, 

tanár, lap- és szótárszerkesztő, 87, 96, 

198, 199 

Szarvas, Békés vm., 112, 328 

Szarvasgede, Nógrád vm., 44, 45, 232 

Szász András (1951–) író, újságíró, fotós, 

70, 410 

Szász Károly, szemerjai (1865– 1950) 

politikus, irodalomtörténész, író, az 

MTA, a Kisfaludy Társaság és a 

Petőfi Társaság tagja, országgyűlési 

képviselő, a képviselőház elnöke, 398 

Szász tányéralma, 99 

Szászország, 124 

Szászpap alma, 115 

Szász-tányér alma. Lásd Szász tányéralma 

Szathmáry Sándor (1853–1912) 

gyümölcstermesztő, tanár, 78 

Szatmár vármegye, 70, 77, 92, 396 

Szatmármikola. Lásd Mikola 

Széchenyi Bizottság, MTA, 1875–, 357 

Széchenyi István, gróf (1791–1860), 12, 

410 

Széchényi Pál gróf (1838–1901), OMGE 

alelnök, földművelésügyi miniszter 

1882–1889 között, 53, 136, 195 

Szécsény Vidéki Gazdasági Egylet, 44, 

355, 368 

Szécsény, Nógrád vm., 44, 355 

Székács József (1809–1876) evangélikus 

szuperintendens, író, az MTA tagja, 

407 

Székely Mihály tanító, a Mezőtúri 

Olvasóegylet, majd Kaszinó 

pénztárnoka, 20 

Székelyudvarhely, Udvarhely vm., ma 

Odorheiu Secuiesc, Románia, 67, 83 

Szekszárd, Tolna vm., 66 

Szekszárd-Ózsákpuszta, Tolna vm. ma 

Szekszárd része, 72, 205 

Székyné dr. Sztrémi Melinda, 389 

Széll Kálmán kormánya (1899–1903), 35 

Szemere Miklós (1802–1881) költő, 

ügyvéd, politikus, az MTA és a 

Kisfaludy Társaság tagja, 270 

Szent István Egyetem, Budai Campus, 

375 

Szent István Társulat, kiadó (1848–), 56, 

202, 400 

Szent-Demecser. Lásd Szentdemeter 

Szentdemeter, Udvarhely vm. ma 

Dumitreni, Románia, 87 

Szentes, Csongrád vm., 37, 73, 75, 101, 

138, 191, 195, 337 

Szentgál, Veszprém vm., 205 

Szentgyörgyi Lajos, sepsiszentgyörgyi és 

timafalvi (1837–1904), kolozsvári ref. 

népiskolai igazgató, pomológus, 

méhész, az EGE Kertészeti 

Szakosztályának elnöke, az 

Erdélyrészi Méhészeti Egylet 

főtitkára, lapjának szerk., 231 
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Szent-Háromság. Lásd Szentháromság 

Szentháromság, Maros-Torda vm., ma 

Troița, Románia, 67, 83, 88, 90, 101 

Szentjános, Pozsony vm., ma Moravský 

Svätý Ján, Szlovákia, 360 

Szentleányfalva, Arad vm. ma Sânleani, 

Románia, 138 

Szép hajadon-körte, 128 

Szép Júlia körte, 168, 175 

Széphalom, Zemplén vm. ma 

Sátoraljaújhely része, 136, 271 

Szepsi Takarékpénztár, 98, 278, 284 

Szepsi, Abauj-Torna vm. ma Moldava 

nad Bodvou, Szlovákia, 284 

Szerdahelyi István (1934–2017) esztéta, 

műfordító, író, 38, 413 

Szeremlei Sámuel (1837–1924) lelkész, 

történész, az MTA tagja, 192 

Szermonostor. Lásd Pusztaszer 

SZIE Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, 

79, 276, 277, 391 

SZIE, Élelmiszertudományi Kar, 375 

SZIE, Kertészettudományi Kar, 375 

SZIE, Tájépítészeti és Településtervezési 

Kar, 375 

Sziklay család, 393 

Sziklay Ede, ifj. (1850–1929), jogász, 

szolgabíró, földbirtokos, 

országgyűlési képviselő (1881, 1901, 

1905), főispán, 37, 98, 102, 190, 277, 

278, 283, 284, 286, 288, 290, 291, 296, 

298, 300, 301, 304, 306, 307, 308, 309, 

311, 314, 315, 316, 317, 319, 321, 322, 

323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 

333, 334, 336, 339, 340, 342, 343, 344, 

369, 391 

Szikszó, Abaúj-Torna vm. ma Borsod-

Abaúj-Zemplén m., 48, 102, 294 

Szilágyi Ferenc (1928–2010) nyelvész, 

irodalomtörténész, író, egyetemi 

tanár, 338, 412 

Szilágyság, 61 

Szilágysomlyó, Szilágy vm. ma Șimleu 

Silvaniei, Románia, 61 

Szilassy Pál dr. (1850–1924.) köz- és 

váltóügyvéd, 24, 29, 191 

szilva, 128 

Szily Kálmán, nagyszigethi (1838–1924) 

nyelvész, természettudós, az MTA 

tagja, 350 

színjátszó csoport, 11 

Szinnyei József (1830–1913) bibliográfus, 

könyvtáros, irodalomtörténész, 34, 39, 

62, 66, 67, 83, 132, 134, 138, 192, 193, 

205, 227, 318, 410 

Szirák János (1881–1964), a mezőtúri 

Református Főgimnázium tanára, 

helytörténész, 11, 15, 16, 18, 410 

Szlovák Jenő Mezőtúron élő vízépítő 

mérnök, 191 

Szmrecsányi Emil (1828–1899) Nógrád 

vm.-i földbirtokos, reformkori 

ellenzéki kör tagja, később politikus, 

62 

Szob, Hont vm. ma Pest m., 55 

Szókratész (i. e. 469 eleje–i. e. 399) ókori 

görög filozófus, 188 

Szolnok Városi Honvédegylet, 19 

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok m., 389 

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 132 

Szombathely, Vas vm., 43 

Szombathelyi, mezőkovácsházi postás, 

343 

Szomorú alma. Lásd Vályi renetje alma 

Szontagh Pál, nógrádi (1820–1904), 

földbirtokos, reformkori ellenzék 

egyik vezére, a főrendiház tagja, belső 

titkos tanácsos, 62 

Szögi József (1862–1914) kertész, szegedi 

gyümölcs- és szőlőoltvány telep 

tulajdonosa, Szeged, 34 

szőlő, 105, 147, 200, 216, 218 

szőlőskert, 33, 171, 174 

szövetkezeti mozgalom, 202 

Szuhogy, Borsod vm., ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 37 

Szulyovszky család, Hont vármegyei 

nemesek, 63 

Szűcs Erzsébet, legifjabb Dörgő Dániel 

(1870–1917) felesége, 51 

Szűz körte, 128 

T 

Tabódy Jenő, tabódi és fekésházi (1839–

1898), járási szolgabíró, gyümölcsész, 

71, 72, 370 

Takács Lajos ügyvéd, a Mezőtúri 

Olvasóegylet jegyzője, 20 

takarmányozás, 68 

Takáts Rózsa (1953–) ny. főmuzeológus, 

6 

Tamássy [Tamásy] Károly (1806–1885) 

gyógyszerész, pomológus, 302 

Tápiósáp, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., ma 

Sülysáp, Pest m., 233, 363 

Tarczy Dezső (1842–1924) ügyvéd, a 

Pápai Jogakadémia tanára, cikkíró, 

mintagazdaság tulajdonosa, 281, 322 

Tarka perdrigon szilva, 176 

Tárkány, Komárom vm. ma Komárom-

Esztergom m., 57 
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Társulati esperes körte, 175 

Társulati vajonc körte, 175 

Tassy Károly háza, Mezőtúr, 20 

Tatay Gizella (1851–1883) Villási Pál 

felesége, 181, 200 

Taubner Károly (1809–1860 k.) 

matematikus, bölcseleti doktor, 

evangélikus lelkész és igazgató-tanár, 

az MTA tagja, 407 

Técső, Máramaros vm. ma Tyacsiv, 

Ukrajna, 192 

Teleki Blanka Leánynevelő Intézete, Pest, 

1846–1848, 367 

Teleki Blanka, széki, grófnő (1806–1862) 

író, festő, 126, 181, 194, 278, 367 

Teleki Domokos gróf, széki (1810–1876) 

országgyűlési követ, politikus, az 

MTA tiszteleti tagja, 233, 303 

Teleki János (eredetileg Skrabák). Lásd 

Skrabák (Teleki) János 

Teleki László, széki, gróf (1811–1861) 

politikus, író, az MTA tiszteleti tagja, 

240 

Téli arany parmen alma, 114 

Téli arany parmén alma, 296 

Téli esperes körte, 175, 297 

Téli fehér kálvil alma, 294, 296 

Téli fehér tafota alma. Lásd Fehér tafota alma! 

Téli Gyulafi alma. Lásd Gyulafi alma 

Téli kormos renet alma, 115, 286 

Téli met alma, 115 

Téli piros galambka alma, 115 

Téli piros pogácsa alma, 128, 175 

Temesvár, Temes vm. ma Timișoara, 

Románia, 228 

Természettudományi Társulat, 350, 376 

Thaly Kálmán, tali és széchi-szigeti 

(1839–1909) költő, író, tb. 

bölcsészdoktor, az MTA tagja, 

országgyűlési képviselő, 398 

Thirring Gusztáv (1861–1941) 

földrajztudós, statisztikus, 

demográfus, természetjáró, az MTA 

tagja, 35, 410 

Thouin, André (1747–1824) botanikus, 

francia mezőgazdász, 319 

Tiringer Márton, ifjabb (1837–) 

mezőgazda, pomológus, 369 

Tiroli muskotály alma, 297 

Tisza István, borosjenői és szegedi, 1897-

től gróf, (1873–1918) politikus, 

miniszterelnök, huszár ezredes, az 

MTA tagja, 105 

Tisza Kálmán (1830–1902) politikus, 

miniszterelnök, 49, 136, 195, 234, 240 

Tiszabő, Heves vm., 112, 328 

Tiszaeszlár, Szabolcs vm. ma Szabolcs-

Szatmár-Bereg m., 67 

Tiszaeszlári per (1882–1883), 126 

Tiszalök, Szabolcs m. ma Szabolcs-

Szatmár-Bereg m., 232, 360 

Tisza-párt, 154 

Tiszavárkony, Jász-Nagykun-Szolnok 

vm., 132, 410 

Tiszavidéki-Vasút Társulat, 294 

Tokaj, Zemplén vm. ma Borsod-Abaúj-

Zemplén m., 135 

Toldy Ferenc (1805–1875) 

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi 

tanár, a MTA tagja, titkára, a 

Kisfaludy Társaság igazgatója, majd 

másodelnöke, 269 

Tolnai Lajos [Hagymássy] (1837–1902) 

író, publicista, 398 

Tolnay Gábor (1931–), történész, ny. 

múzeumigazgató, főiskolai tanár, a 

történelemtudomány kandidátusa, 6, 

33, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 

74, 75, 76, 77, 78, 80, 277, 301, 376, 392, 

400, 404, 411, 413 

Tompa Mihály (1817–1868) költő, 

református lelkész, az MTA levelező 

tagja, 270, 317, 398 

Torboszló, Maros-Torda vm., ma Torba, 

Románia, 67, 83 

Torino [Turin] Olaszország, 136, 202, 271 

Torja, Altorja és Feltorja, Háromszék vm., 

Kézdi járás, ma Turia, Románia, 45, 

396 

Tornanádaska, Abaúj-Torna vm. ma 

Borsod-Abaúj-Zemplén m., 315 

Tóth [Albert] Kálmán (1831–1881) költő, 

dráma- és újságíró, politikus, az MTA 

és a Kisfaludy Társaság tagja, 398 

Tóth Béla (1857–1907) író, újságíró, 

művelődéstörténész, 94, 146, 159, 411 

Tóth Csongor, a Mezőtúri Kaszinó 

pénztárnoka, 26, 28 

Tóth Ignác dr. (1848–1938) községi orvos, 

24 

Tóth Imre dr. (1867–1923) ügyvéd, 

Mezőtúr város tiszti főügyésze, 28, 29 

Tóth Krisztina Viktória, grafikus, 6 

Tóth László (1895–1958) egyetemi tanár, 

rektor, történész, könyvtáros, 

szerkesztő, 191, 411 

Tóth Lőrinc (1814–1903) író, jogtudós, az 

MTA tagja, ügyésze és pénztárosa, 198 

Tóth Magdolna (1951-) tanszékvezető 

egyetemi tanár, habil dr., az MTA 

doktora, 411 
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Tóth Pál Péter (1942–), szociológus, 

demográfus, egyetemi docens, az MTA 

doktora, 397 

Tóth Valéria (1971–), nyelvész, 

nyelvtörténész, egyetemi tanár, az 

MTA doktora, 60 

Toulouse-i kései körte, 175 

Tömöry Mihály ref. segédlelkész, a 

Mezőtúri Kaszinó jegyzője, 23 

Török Bálint alma, 175 

Török Pál (1808–1883) református 

lelkész, szuperintendens, királyi 

tanácsos, 407 

Törökszentmiklós, Jász-Nagykun-

Szolnok vm., 35, 71 

Törs Kálmán (1843–1892) író, politikus, 

37, 39, 48, 69, 73, 74, 75, 76, 101, 104, 

108, 110, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 

149, 150, 153, 156, 157, 161, 164, 181, 

190, 194, 205, 206, 207, 210, 211, 214, 

228, 238, 247, 253, 259, 261, 265, 267, 

270, 302, 337, 369, 411 

Törzs Kálmán. Lásd Törs Kálmán 

Trefort Ágoston (1817–1888) politikus, 

publicista, 281, 357 

Treyvené körtéje, 175 

Trieszt, Osztrák tengermellék, Partvidék, 

ma Trieste, Olaszország, 319 

Tunyog, Szatmár vm. ma 

Tunyogmatolcs, Szabolcs-Szatmár-

Bereg m., 77, 92 

Turányi Kornél (1922–), levéltáros, 

könyvtáros, történész, 33, 313, 341, 

397, 399, 401, 404, 412 

Turgonyi Lajos (1838–1907) ref. lelkész, 

országgyűlési képviselő, 22 

Tusnádi Székely Kongresszus, 1902, 53 

Ty 

Tyroler Muskateller alma. Lásd Tiroli 

muskotály alma 

U,Ú 

Udvarhely vármegye, 156 

Udvari tanácsos körte, 175 

Udvary Ágnes (?–1989), könyvtáros, 299, 

412 

Újkígyós, Békés vm., 55 

Ung vármegye, 71 

Ung, politikai napilap, 71 

Unghváry László (1856–1919) szőlész, 

gyümölcsfaiskola-tulajdonos, Cegléd, 

34, 150, 216, 219, 262, 266, 370 

Ungvár, Ung vm. ma Uzshorod, Ukrajna, 

38, 71 

Uzonkafürdő, ma Ozunca-Băi, Románia, 

188 

Ü,Ű 

üszög, 219 

V 

Vác, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. ma Pest 

m., 68 

Váci Piarista Gimnázium, 367 

Váci ütközet, 1849. április 10., 351 

Vadász István (1953–), 

földrajztudományok kandidátusa, 

történész-muzeológus, igazgató, 411 

Vadnai Károly, vadnay (1832–1902) író, 

újságíró, az MTA, a Kisfaludy 

Társaság és a Petőfi Társaság tagja, 

398 

Vagner. Lásd Wagener almája 

Vajda János (1827–1897) költő, hírlapíró, 

a Kisfaludy Társaság tagja, 398 

Vajda Péter (1808–1846) költő, drámaíró, 

pedagógus, evangélikus gimnáziumi 

tanár, az MTA és a Kisfaludy 

Társaság tagja, 268 

vakond, 127, 241 

Valócsikné Gyüre Anita, Mezőtúr-

Tiszazugi Vizgazdálkodási Társulat, 

191, 413 

Valódi csíkos alma. Lásd Szászpap alma 

Vályi Elek (1820 – 1903) elismert 

pomológus, református lelkész, 

esperes, 77, 78, 92, 93, 95, 96, 97, 190 

Vályi Pál, marosszéki esperes, Vályi Elek 

apja, 77, 92 

Vályi renetje alma, 186 

Vámfalu, Szatmár vm. ma Vama, 

Románia, 58 

Vámosmikola, Hont vm. ma Pest m., 57 

Van Mons, Jean-Baptiste (1765–1842) 

gyógyszerész, a löweni egyetem kémia 

tanára, belga pomológus és 

mezőgazdász, 39 

Váncsod, Bihar vm. ma Hajdú-Bihar m., 

54, 134 

vándortanár, 77 

Váradolaszi (1822), Érolaszi, Bihar vm. 

ma Olosig, Románia, 118, 226 

Varbó, Nógrád vm., ma Ipolyvarbó, 

Vrbovka, Szlovákia, 68 

várfogság, 85 

Varga Lajos (1920–1982), középiskolai 

tanár, a mezőtúri református 

kollégium igazgatója, 413 

Vas Megyei Gazdasági Egyesület, 43 
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Vas megyei Gazdasági Egyesület 

Kertészeti Szakosztálya, 43 

Vasárnapi Újság 1854–1921. Szépirodalmi és 

ismeretterjesztő hetilap, 37, 69, 73, 74, 75, 

101, 337, 369, 411, 413 

Vasárnapi Újság hetilap. Az Erdélyi Híradó 

melléklapja. Szerk. Brassai S. Kolozsvár. 

1834–1848., 17 

Vass Elek, az 1870-es évektől 

Kiskunhalas város főkertésze és 

népiskolai kertésztanító, 78 

Vassmer [Vasmer] Adolf. Lásd Wasmer Adolf 

Vauquelin körtéje, 175 

Venusia, ma Venosa, Olaszország, 185 

Veress Mihály (1808–1891) gimnáziumi 

tanár, 17 

Vergilius Maro, Publius (i. e. 70–i. e. 19) 

római költő, 86, 187, 291 

Vergniaud, Pierre Victurnien (1759–1793) 

francia forradalmi girondista szónok 

és vezér, lefejezték, 184 

Verhovay Gyula (1849–1906) antiszemita 

politikus, újságíró, 112, 126, 398 

Versec, Temes vm. ma Vršac, Szerbia, 57 

Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár, 

Szolnok, 6 

Vertán Csaba, szombatsági (1856–1902) 

MÁV főmérnök, 227 

Vertán Endre (1813–1879) jogász, 

képviselő, 51, 222, 238 

Vertán Etele (1848–1920), jogász, 

földbirtokos, 51 

Vertán Róza, szombatsági, Csíky 

Károlyné (1863–1905), 227 

Verté-né körtéje, 175 

Victoria királynő szilva, 176 

Viczián János (1940–2013) bibliográfus, 

könyvtáros, lexikográfus, 399, 400 

Világ. Politikai, tudományos, művészeti 

folyóirat, Pest, Borsos Márton, 1841–

1844, 17 

Világos, Arad vm. ma Șiria, Románia, 147 

Világosi fegyverletétel, 1849. augusztus 

13., 19, 199, 233, 351, 367 

Villási Erzsébet, Adorjánné (Villási Pál 

leánya), tanítónő, 181, 200, 201 

Villási Gizella (Villási Pál leánya) 

(1872–1947), Bereczki keresztleánya, 

tanítónő, 181, 200, 201 

Villási Pál (1820–1888), jogász, tanár, 

kertészeti szakíró, 62, 63, 64, 72, 78, 79, 

106, 181, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 

262, 265, 278, 279, 300, 302, 310, 311, 

312, 332, 338, 351, 399, 407 

Villási Pál csodája szamóca, 205 

Villási Pál, ifjabb (Villási Pál fia), 181, 

200, 201 

Villeneuve halyagja cseresznye, 135 

Villeneuve hólyagja. Lásd Villeneuve halyagja 

Violaszínű királyszilva, 176 

Virág Benedek (1754–1830) költő, r. k. 

pap, 136, 271 

Virág Zsolt (1977–), jogász, 

művelődéstörténész, 118, 413 

Visk, Máramaros vm. ma Viskove, 

Ukrajna, 192 

Vízszabályozó Társulat, 19 

VM-NÉBIH. Lásd Nemzeti Élelmiszerlánc 

Biztonsági Hivatal 

vörhenyjárvány, 75 

Vörös Ferenc (1847–1920), újságíró, 

lapszerkesztő, múzeumalapító, 313, 

404 

W 

Wagener almája, 115 

Wagner László (1841–1888), mezőgazda, 

műegyetemi tanár, szerkesztő, 205 

Wágner László koraija szamóca, 205 

Wagner Márton és Tsa. mezőtúri építési 

vállalkozó, 30 

Wasmer Adolf báró, schnepfenheimi és 

hassenbergi (1822–1896) földbirtokos, 

országgyűlési képviselő, 85, 86, 88, 89 

Weinlaube, Klosterneuburgban megjelenő 

borászati lap, 66 

Wekerle Sándor (1848–1921) 

miniszterelnök, pénzügyminiszter, 

politikus, az MTA tagja, 196, 197 

Wenckheim József Antal, gróf (1780–

1852), földbirtokos, politikus, 

mezőgazdász, mecénás, 55 

Wenckheim Krisztina (1849–1924), 55 

Wilkenburg, Németország, 106, 301 

Wochenblatt für Land- und Forstwirthe, 39 

Wunstorf, Németország, 106, 301 

Württemberg, 61 

Z 

Zboró, Sáros vm. ma Zborov, Szlovákia, 

360 

Zilah, Szilágy vm., ma Zalău, Románia, 

61 

Zolker alma, 115 

Zólyom, Zólyom vm. ma Zvolen, 

Szlovákia, 357 

Zorndorf. Lásd Zurndorf 

Zöld herceg alma, 115 

Zöld renet alma, 115 

Zurndorf, korábban Zarándfalva, 

Zurány, ma Ausztria, 351 
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Zs 

Zsámpárné Szalay Mária helyismereti 

könyvtáros (Berzsenyi Dániel 

Könyvtár, Szombathely), 43 

Zsilinszky Mihály (1838–1925) belső 

titkos tanácsos, államtitkár, tanár, 

történész, az MTA tagja, 55 

Zsófia királynő alma, 115 
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