
SURÁNYI DEZSŐ

Bereczki Máté pomológiai levelestára

Tolnay Gábor Bereczki Máté értékes gyümölcsészeti leveleit dolgozta fel az elmúlt 
évtizedekben, s nevezhetjük a forráskritikai munkát „Pomológiai Levelestárnak”. 
Az e-könyv I. kötetében a szerző így ajánlja az olvasóknak a levélgyűjteményt. Ajánlom
– azoknak a pomológusoknak, akik Bereczki Máté munkásságával foglalkoznak;
– azoknak a történészeknek, akik levéltári kutatásaikat élettel teli adatokkal akarják 

kiegészíteni mind Jász-Nagykun-Szolnok, mind Békés megyében;
– azoknak a filológusoknak, akik a kiegyezés utáni magyar nyelv állapotát kívánják 

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

hasznosítását választották kutatásuk tárgyául; 
– azoknak az etnográfusoknak, akik Körös–Maros vidéke gazdálkodásának néprajzával 

foglalkoznak.
*

A gyümölcs termesztése és fogyasztása kritikus szintre jutott a 18. század végére: meg-
nőtt a népesség, javult a táplálkozás, utak épültek, fejlődtek a helyi piacok és főképp a 
vasúthálózat kiépülése adott nagy lendületet a gyümölcstermesztésnek. A hazai piacok 
ekkor már elérték a külföldi területeket is, pedig a szállítási nehézségek miatt áruter-
melő gyümölcsösök addig nemigen létesültek, a gyümölcstermesztés csak kiskertekben 
folyt. De a gyümölcsfélék termesztése a 19. század második felében, szélesebb körben 
fejlődésnek indult.

Ez annak köszönhető, hogy az Alföldön Vedres István (1765–1830), Tessedik Sámuel 
(1742–1820) és mások is szorgalmazták a fák telepítését. A kibontakozás a fajták pontos 
leírásával (pomológiával) indult, amellyel mind több gyümölcsész – Villási Pál (1820–
1888), Budai József (1851–1939), Ritter Gusztáv (1846–1926) – kezdett foglalkozni. 
A gyümölcs fajtagyűjteményei részben oktatási, részben tanulmányozási céllal, és nem 
utolsósorban a szaporítóanyag biztosítása érdekében jöttek létre.

Magyarországon a 19. század elején még főként német nyelvű kiadványokban foglal-
koztak pomológiával (pl. Colin József, 1788–1832 kismartoni plébános, Leibitzer János, 
1783–1817 szepességi gyümölcsész, Urbanek Ferenc, 1791–1880 pozsonyi kanonok). 
Magyarul közölte a fajtaleírásokat Marc Ferenc (1857), Entz Ferenc (1857), Girókuti P. 
Ferenc (1862) és Nagy Ferenc (1868). Entz Ferenc és más jeles kertész tudósok műve-
ikben a fajtakérdést elméleti és gyakorlati alapon vizsgálták. Felmérték a hazai termő-
helyi adottságokat, leírták és értékelték a fajtákat, és ezzel ajánlásokat tettek a korszerű 
termelés számára.

A 18. században meghonosodott nagyszámú gyümölcsfajta okozta zűrzavart Entz 
Ferenc, igyekezett szabályozni; ő a kevés, de értékes fajták művelést ajánlotta. Entz 
Ferenc halála után (1877) négy szakember is inkább a többfajtás rendszert támogatta, 
mint Villási Pál (1820–1888), Tamássy Károly (1806–1885), Katona Zsigmond (1845–
1915) és Bereczki Máté.

*
Bereczki Máté (1848–1849-ben Romhányi, 1862-ig Bagyinszki) 1824. szeptember 
22-én született a Nógrád megyei Romhányon elszegényedett nemesi családból. Apja, 
Bagyinszki András, kőfaragó mesterként dolgozott, malom- és köszörűköveket készített. 

NAPLÓ
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Anyja, Balázs Katalin, szüleitől örökölt, komoly kertésztudással rendelkezett. A család 
fiatalabb fiúgyermeke – Illés – 1880 októberében hunyt el. „Máté gazdag kedélyű édes-
anyja keze alatt tanult meg írni-olvasni.” Csak 14 éves korában – 1838-ban – íratták be 
a romhányi iskolába, ahol az elemi iskola többéves anyagát egy év alatt kitűnő ered-
ménnyel elsajátította. 1839-ben kezdte meg tanulmányait a váci piarista gimnáziumban, 
amelyet jeles eredménnyel fejezett be. 1845-ben ősszel beiratkozott Pesten az egyetem 
jogtudományi karára, és 1848-ban tett ügyvédi vizsgát.

Édesapja 1846-ban meghalt. Öccse akkor még fiatalkorú volt, özvegyen maradt 
édesanyja gyakran betegeskedett. Jogi egyetemi tanulmányai mellett Máté rendszeresen 
vállalt korrepetálást. Ebből biztosította a tanuláshoz szükséges anyagiakat, és még a 
Romhányban lakó hozzátartozóit is támogatta.

„Az egyetemi évek alatt érlelődött férfivá, európai látókörű művelt emberré, hazafi-
vá. Megismerkedett kora haladó eszméivel, a francia forradalom nagyjainak műveivel. 
A reformkor kiemelkedő egyéniségeinek, különösen Széchenyinek és Kossuthnak, és 
az őket követő progresszív ifjúságnak a hatására haladó gondolkodású értelmiségivé 
fejlődött. Közvetlen kapcsolatba került Petőfivel, Vasvárival, Jókaival. 1848 tavaszán 
felvette a Romhányi nevet, amelyet a forradalom ideje alatt is viselt. A márciusi ifjú-
ság táborához csatlakozott, s amikor pedig a márciusi vívmányok és a haza veszélybe 
kerültek, ő is önként lépett be a honvéd hadseregbe. Végigküzdötte a szabadságarcot, 
törzstiszt lett.” (I. kötet, 14. o.)

Világos után Teleki Blanka birtokán, Pálfalván talált menedéket. „Erdei Máté néven, 
mint gazdasági írnok működött. A szomorúsággal terhelt kúrián belül rövidesen újabb, 
forradalmat előkészítő tervek születtek. Az »írnok« munkahelye valójában nem egy, az 
időjárás viszontagságaitól védett, csendes, nyugodalmas kis szoba volt, hanem gyak-
ran vándorolt az országban. Nemcsak azért, hogy mentse életét, hanem azért is, hogy a 
szerzett tapasztalatairól, a nép hangulatáról (bejárta Komárom és a Sárköz közti dunai 
szigeteket), hogy »Magyarország kitűnő férfiainak« személyi adatairól, körülményeiről 
– akikre egy újabb hazafias megmozduláskor cselekvőleg is számítani lehet – beszámol-
jon a grófnőnek.” (I. köt., 15. o.) Ez többször levélben történt.

A Bach-korszak viszont rendkívül jól szervezett kémhálózatot alakított ki. Az ön-
kényuralmi rendszer idején a kegyetlen terror mellett – még a rendszert szolgálók között 
is – az egymás iránti gyanakvás és a besúgás volt a jellemző. A titkosrendőrség szor-
gosan gyűjtötte a terhelő adatokat, látványos házkutatásokat végeztek, letartóztattak, 
kihallgattak személyeket, bíróság elé állítottak a rendszer ellenfeleit. A Bach-féle kém-
hálózat hamar felismerte, hogy a levelezésekből is értékes információkhoz juthat. Ennek 
során figyeltek fel a Teleki Blanka által küldött és hozzá írt titokzatos tartalmú levelekre. 
Ennek következményeként eljárás indult a grófnő ellen. A grófnő kastélyában ismételten 
házkutatásokat tartottak.

Többek között 1851. április 29-én május 2-án kiadott parancs alapján Petráky János 
államügyész közreműködésével tartottak házkutatást Teleki Blankánál. Ennek eredmé-
nyeként lefoglaltak Bereczki (Romhányi, Erdei) Máté által írt több, figyelemre méltó 
– a hatóságok által bűnösséget bizonyító – levelet is – derült ki a Nagyváradra küldött 
nyomozati jelentésekből. A legalaposabb házkutatás sem hozott eredményt, Bereczki 
(Erdei) Mátét elfogni nem tudták. „Teleki Blanka segítségével azonban »…az előzetes 
letartóztatás elől nevezett elszökött.«” ( I. köt., 16. o.)

A rendőrnyomozók által lefoglalt levelek eredeti szövegéből nem lehet idézni, mert 
azok valószínűleg Bécsben találhatók. De gróf Teleki Blanka és társai ellen 1853. május 
25-én kelt, Bilkom (Ignáz) osztrák hadbíró őrnagy által készített vádirat megerősítette azon 
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tényállását, a grófnőhöz írt és lefoglalt levelek bizonyítják, hogy „Bereczki (Romhányi, 
Erdei) Máté »… súlyos bűnökkel terhelt egyén«”, akit Teleki Blanka mégis megmen-
tett a letartóztatástól. Teleki Blanka hosszú éveket töltött börtönben (Brünn, Olmütz, 
Kufstein), 1857-ben már rossz fizikai állapotban szabadult, s nemsokára meg is halt 
Párizsban.

Bereczki az általános amnesztia után tíz évre el is szerződött, mert sok helyváltoztatás 
után nyugalomra vágyott, békességben töltheti idejét: taníthatott és kertészkedhetett. 
Az idők folyamán azután véglegesen gyökeret vert a kunágotai pusztán, és azt soha 
többé el nem hagyta. Az itt töltött jó három évtized életének igazi alkotó korszaka volt, 
melynek során Európa-hírű pomológussá és a haza legnagyobb gyümölcsészévé vált.

Eleinte természetesen főleg a gyermekek nevelésének szentelte idejét, de emellett ker-
tészkedett is, a rendelkezésére bocsátott területen teljes lelkesedéssel a gyümölcsészetnek 
élt, és kísérleti kertet alapított. 1872-ben a kincstári bérleteket örök áron eladták. Sármezey 
Antal is megvette eddigi bérletének egy tekintélyes részét, ugyanakkor Bereczki ugyan-
csak vásárolt a Sármezey birtok tőszomszédságában 23 kataszteri hold kincstári telekrészt, 
amely azonban már a mezőkovácsházi határba esett. Ezen új faiskolát és gyümölcsöst te-
lepített, amely 1888-ban már 6 kataszteri holdon 3000 gyümölcsfát táplált. Sajnos, ennek 
a hajdan országos hírű gyümölcsösnek mára hírmondója sem maradt.

A 23 kh-s telekrész megszerzése azonban nem volt egyszerű dolog, amihez még 
egyéb megjegyzés is tartozik, és elmarasztalható a Tisza-kormány tevékenysége. 
Ugyanis a kormányzat elhatározta, hogy az állami tulajdonban lévő kamarai uradal-
makat értékesíti. Ezzel a Csanád megye déli felén fekvő, mint az Arad megyei pécskai 
uradalomhoz tartozó mezőkovácsházi állami birtok is eladásra került, amelyet Sármezey 
Antal, majd Antal fia évtizedek óta bérelt. Ezen a bérleten alakított ki gyümölcskertet 
Bereczki Máté, ami valójában a házi tanítóskodás végeztével megélhetését biztosította. 
Ennek a kertnek a léte került veszélybe; Törs Kálmán országgyűlési képviselő interpellált 
is e kert megvédése érdekében 1888. február 6-án. „Az ottani telkek egyikén ezelőtt 28-30 
évvel egy szegény ember, egy magán-tanító egy gyümölcsészeti telepet kezdett létesíteni. 
Létesítette idegen telepen, mindamellett, hogy volt annyi jogi képzettsége, hogy tudta: qui 
in alieno aedificat, non sibi aedificat (aki adósságban van, nem épít magának). Saját költsé-
gén létesített oly faiskolát, oly minta-telepet, mely most már nemcsak országos, hanem 
európai hírű is. Minden faiskola-tulajdonos az által véli, még pedig alaposan, az ő fais-
kolájának hitelét emelni, ha azt mondja, hogy oltóvesszőit e telepről, Bereczky Mátétól 
rendelte meg.” „… ajánlom, hogy a kormány terjessze ki gondját az ország azon igen 
értékes tulajdonára és gondoskodjék arról, hogy értelmetlen kezekre ne jusson.”

Neve ekkorra már országszerte – sőt a határokon túl is – ismert volt. Hazai 
pomológusaink közül ő volt a legtevékenyebb tollforgató. Fő műve a már említett 
Gyümölcsészeti vázlatok, a 4 kötet után, Szabó Pál jóvoltából 2006-ban jelent meg az 
OMMI kiadásában a hátrahagyott iratainak egy része. Több mint kétezer oldal terjede-
lemben jelent meg írása. Főként cikkeinek gyűjteménye és „tüzetes gyümölcsleírásai” 
alkották ezeket a köteteket. 782 gyümölcsfajta részletes és 293 fajta vázlatos leírása 
szerepel bennük.

 Kelemen Ferenc 1935-ben, Makón megjelent „Bereczki Máté emlékkönyve” alap-
ján megállapítható, hogy kikkel került kapcsolatba levelezésen keresztül, így Entz 
Ferenccel, a sümegi születésű, Komáromban élő, majd Pestre költöző orvossal, akinek 
szenvedélye lett a pomológia, mellette Kovács Józseffel, Bencsik Györggyel, Lukácsy 
Sádorral, Pólya Józseffel, Villási Pállal – akivel olyan tartós barátságot kötött, hogy 
gyermekének keresztapaságát is vállalta – és végül Pesten Girókuti P. Ferenccel.
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Tagja volt a belga Van Mons Gyümölcsészeti Társaságnak, több francia és német 
szaklapot, évkönyvet járatott, amelyekben publikált is. A Pomologische Monatshefte 
1882-ben közölte azt az egyetlen, Bereczki Mátéról szóló hiteles adatokat tartalmazó 
életrajzát, amely alapját adja a további, magyar nyelven megjelent életrajzoknak is.

Az 1890-es évek elején Bereczki ereje egyre fogyatkozott – bár sohasem volt fizika-
ilag erős ember, a sűrűn előforduló meghűlések aggodalomra adtak okot. 1895. decem-
ber elején tüdőgyulladást kapott. Noha Sehl doktor, a mezőkovácsházi orvosa, nagyon 
lelkiismeretesen kezelte, december 9-én, hosszú haláltusa után eltávozott a földi életből. 
December 11-én temették el Kunágotán.

A 72 évesen elhunyt Bereczki Mátét, mint „tanyai” lakost a templom előtt a ravataloz-
ták fel, szűk körben kísérték a kunágotai sírhoz; télizöld meténggel bélelt szekérre tették 
tölgyfakoporsóját. A legnagyobb lapok – Pesti Hírlap, Pesti Napló és a Budapesti Hírlap 
– mind nekrológot írtak róla, megkésve ugyan, de a Természettudomány Közlöny szintén 
méltatta az elhunytat, a Vasárnapi Ujság pedig 1895. évi 52. számában fametszet arcképét 
is közreadta – a nekrológ mellett.

Végrendelete a szerénység és önzetlenség bizonyítéka. Fő örökösévé a Királyi Magyar 
Természettudományi Társulatot tette azzal a meghagyással, hogy a rendelkezésére álló 
összeget 10 évig kamatoztassa, és 10 év után az évenkénti kamatokat használja fel arra, 
hogy francia, német és angol régibb és újabb gyümölcsészeti munkákat szerezzen be raj-
ta. Így apródonként a gyümölcsészeti irodalomból olyan gyűjtemény legyen a Társulat 
könyvtárában, amilyennel kevés ország fog dicsekedhetni.

171 kötetnyi könyvtára és folyóiratai a Királyi Magyar Természettudományi Társulaté 
lett, mint az a 6000 forint, amelynek célja és felhasználása az I. világháború gazdasági 
poklában elértéktelenedett. Viszont semmiképpen sem enyészett el Bereczki életműve, 
amit feltétlenül hitelesített az 1896. február 5-én létrehozott 20 tagú Emlékbizottság ösz-
szetétele és társadalmi tekintélye.

Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 500 forintot adott a mellszobrának elkészítte-
tésére, s az Országos Magyar Gazdasági Egyesület gyűjtéséből is származó pénzzel együtt 
Meyer Ede megbízást kaphatott elkészítéséhez. A Kertészeti Tanintézet kertjében állítot-
ták fel a mellszobrát 1898. április 10-én, Angyal Dezső avatta fel. A Természettudományi 
Társulat az anyagi lehetőségei alapján 568 K [osztrák–magyar korona] 30 fillér összegben 
a kunágotai temetőben sírjára emléket készíttetett, ezt 1901. január 23-án szentelték be.

A hazai gyümölcstermesztés nagy apostolának és a legnagyobb magyar pomológusnak 
a M. kir. Kertészeti Tanintézet kertjében emeltek szobrot, amelyet 1898. április 17-én 
lepleztek le, többek között Darányi Ignác földművelésügyi miniszter jelenlétében. Ott 
volt a szobor avatásán Sármezey Árpád, Bereczki Máté tanítványa is. A Kertészeti 
Tanintézetet dr. Hutÿra Ferenc képviselte. Az avatóbeszédet Rudinai Molnár István kir. 
tanácsos, országos magyar gyümölcsészeti biztos, az emlékbizottság elnöke mondta. 
Beszédet mondott még Angyal Dezső, a Kertészeti Tanintézet igazgatója is.

*
A Kertészgazda című folyóirat 1871. évi (VII. évf.) 19. számában Bereczki Máté köz-
zétett egy levelet, amelyben a gyümölcstermesztés aktuális kérdéseiről szólt a lap olva-
sóihoz. Nem is gondolta, hogy ezzel arra ösztönzi egyik olvasóját, hogy tollat ragadjon, 
levelet írjon hozzá, amely azután egy életre szóló barátság kezdetét is jelentette számára. 
Ez az olvasó a mezőtúri Dörgő Dániel volt.

Dörgő 1831. május 27-én született Mezőtúron, hamar árvaságra jutott. A család tör-
ténetét Tolnay Gábor aprólékosan kutatta, így a gyomai éveket, majd visszatelepülését 
Mezőtúrra. A Dörgő-család anyagi viszonyai rendezettek voltak. Mintegy 400 kat. 
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hold földön gazdálkodott, amelynek ⅔-át örökölte, ⅓-át már maga vásárolta. Ez a ma 
„Dörgő-kanyarnak” nevezett, mára Holt-Körös partjára esik, akkor még a folyó ága élő 
volt. Volt 2000 négyszögöles szőlőskertje a Berettyó-csatorna partján és egy tekintélyes 
háza a mai Damjanich út 5. szám alatt. Mint érdekességet jegyzem meg, hogy az 1880-
as években Dörgő Dániel felesége az évek alatt megtakarított „koszt-pénzből” saját ne-
vére vásárolt egy 30 kat. holdas szántóföldet.

Dörgő Dániel 34 évesen költözött vissza Mezőtúrra. Feltűnően nagy volt a társadalmi 
aktivitása, fontos szerepet vállalt a Központi Kaszinó felépítésében, amelynek alelnöke 
is volt; alelnöke a Központi Olvasó Egyletnek is. Ezt nagy lelkesedéssel végezte, hiszen 
itt volt alkalma éveken keresztül gyümölcskiállításokat szervezni. Elnöke az Újváros 
területén lakó Birtokossági Társulatnak, s tagja volt a Mezőtúri Takarékpénztár igazga-
tóságnak és a helyi vadásztársaságnak is elnöke lett.

Világnézetileg mind Dörgő Dániel, mind Bereczki Máté közel állt a Függetlenségi és 
48-as Párthoz, amely a kiegyezés után alakult magyar országgyűlési párt volt; elsősor-
ban főleg az antiszemitizmusuk miatt tértek el mindketten a párt eszmei irányvonalától.

Dörgő Dániel fizikai állapotában már 1884-ben jelentkeztek a testi romlás jelei. Ennek okait 
feltehetően az életvitelében kell keresnünk. A kövérséggel együtt az egészségtelen ételek túl-
zott élvezete, a rossz ivóvíz miatt a borivás mind-mind siettették a szervezete gyengülését, ami 
végül a huzamosabb ágyban fekvésre kényszerítette és végül halálát okozta 1891. július 18-án.

Utolsó sorait 1889. július 26-án keltezte, de az írást már valamelyik leánya végez-
hette, csak az aláírás volt eredeti. Bereczki levelei is egyre ritkultak. Nem lehet tudni, 
hogy mikor írta Dörgő Dánielnek az utolsó levelét, mert a levelek „archiválását” mindig 
Dörgő végezte, gyűjtötte össze és rakta sorba azokat és köttette be a könyvkötővel. Az 
utolsó Bereczki-levél, amely fennmaradt, 1889. december 31-én kelt.

Feltételezem, hogy Julianna asszony értesítette a halálesetről a hűséges barátot, hi-
szen az egész család rajongásig szerette Bereczkit.

*
A levelek

„Ha leltárt akarunk készíteni a megmaradt levelekről, a következőket kell figyelembe 
vennünk – írta Tolnay Gábor: 

1./ Bereczki Mátéhoz írt és néha a válaszát is tartalmazó, különböző személyektől 
kapott levelek, feljegyzések, amelyeket Dörgő Dániel másolt le és tett azok mellé a 
Bereczki által írt levelek mellé, amelyekhez tartalmilag kapcsolódtak. Ezeket azután hét 
kötetbe köttette. Ilyen írás 125 maradt fenn. Jelzése: A.

2./ Bereczki Máté Dörgő Dánielnek írt levelei 1871. június 22. és 1889. december 31. 
között: 426 levél. Jele: B.

3./ Dörgő Dániel Bereczki Mátéhoz írt levelei: 1871. június 22-e előtt egy keltezés 
nélküli levél (feltehetően 1871. június 9-én kelt) és 1889. július 26. között 387 levél. 
Jele: D

4./ A leveleket a keltezés alapján rendeztük sorba. Kivételt képeznek néhány esetben 
a Bereczki által Dörgőnek elolvasásra küldött levelek, amelyekhez esetleg a válasz fo-
galmazványát is mellékelte, amelyeket Dörgő vissza is küldött. Ezeket Dörgő lemásolta. 
Ilyenkor ezeket a mellékletként küldött leveleket ahhoz a levélhez csatoltuk, amelyhez a 
levél tárgya szerint kapcsolódnak. Ilyenkor a keltezést nem vettük figyelembe.

Ez összesen 938 levél 18 és fél év alatt. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy ezen kívül 
Bereczki több ezer, a tudományos kutatás előtt még ismeretlen levelet írt. Válaszolt 
mindenkinek, aki levélben hozzá fordult. Levelezett például a gyümölcstermesztőkön 
kívül Göndöcs Benedek gyulai apátplébánossal, Madách Imre fiával, Aladárral is stb. 
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A leveleket a levelezőpartnerek egyforma minőségű levélpapírra írták, minden alka-
lommal tintával, tollal. A Bereczki Máté által használt levélpapír nagyságát nem tudtuk 
megállapítani, mert leveleit beköttette Dörgő Dániel. Ez azután azzal járt, hogy a könyv-
kötő körülvágta fűzés után a bekötendő kötetet. Bereczki abban tért el Dörgőtől, hogy 
ő rendszeresen olyan levélpapírt használt, amelynek a bal felső sarkába a következő 
szöveget nyomtatták: »Bereczki Máté, Mező-Kovácsháza«.

Dörgő Dániel általában egy 250×200 mm nagyságú papírlap kettéhajtása után kelet-
kezett négy oldalra írta sorait. (Nemegyszer a papír nagysága eltért ettől a mérettől.) 
Minden levél formája, külalakja mindkét levelező esetében szinte teljesen azonos volt. 
Bekezdésekre tagolt mondanivaló, a szövegek mindkét oldalán margó tette a külalakot 
is egységessé. Bereczki helyesírása szinte hibátlannak mondható, az akkori időszak 
helyesírási szabályainak mindenben eleget tett. Ahogy egyre idősebbé vált, úgy sza-
porodtak a tévesztések az ő szövegében is. Törekedett maga is arra, hogy ne legyenek 
hibák írásában, hiszen a nyomtatásra leadott, több ezer oldalnyi kéziratban sem lehetett 
mindent a nyomdász helyesírási ismeretére bízni.

Bereczki Máté írásképe esztétikailag is szebb volt, mint Dörgő Dánielé, de ugyan-
ezt lehet mondani a levelek tartalmára is. Bereczki Máté gondolkodása, mondatainak 
szerkezete, a mondanivaló színessége tette élvezhetőbbé, irodalmibbá a leveleket. 
Más szóval szókincse gazdagabb volt, mint Dörgő Dánielé. Hozzá kell tenni azonnal, 
hogy az iskolai végzettsége is magasabb volt. A barátja hat gimnáziumi osztályt vég-
zett Mezőtúron, akkor még ez számított a városban elérhető legmagasabb középiskolai 
végzettségnek. A mezőtúri gimnázium csak 1895 májusában-júniusában tartotta az első 
érettségi vizsgát az 1883. évi XXX. törvénycikk rendelkezései alapján.

Az autodidakta módon elsajátított ismeretek hasznosítása jelentkezett a levelezésében 
is. Ennek bizonyos egyéni színezetet adott az a tény, hogy ő a gyakorlati tapasztalatait 
fogalmazta meg nemegyszer olyan módon, amivel Bereczki Máténak is gondja volt a 
válaszadás során. Azonban Dörgő helyesírása sohasem volt jó, és ez még csak romlott 
az életkora előrehaladásával. Ugyanezt mondhatjuk el az írásának külső alakjára is. 
Minden bizonnyal ő jóval kevesebbet írt életében, mint a barátja, akinek kimondott szép, 
kiírt, kalligrafikus írásképe volt.

Az tenné igazán érthetővé, mindenki számára elfogadhatóvá e levélgyűjteményt, ha 
egy nyelvész elemezné a levelek stílusát, szókincsét, szófordulatait – írja Tolnay Gábor. 
Eldöntené azt, hogy a 19. század második felének két magyar polgára minőségileg 
mennyire volt a magyar nyelv birtokában, hogyan használta azt, szófordulataik meg-
feleltek-e a kor színvonalának, ízlésének? Ezért is törekedtünk arra mindannyian, akik 
foglalkoztunk a kézirattal, hogy lehetőség szerint ne csak »betűhív«, hanem »vesszőhű« 
másolat kerüljön a gépre.” (Dr. Tolnay Gábor Bevezetéséből, I. kötet, 26–28. o.)

*
Dr. Tolnay Gábor történész-muzeológus évekkel ezelőtt elmondta egy baráti beszél-
getés során, hogy tervbe vette a XIX. századi kertészeti szellemi életünk kiemelkedő 
alakjának, Bereczki Máté pomológiai leveleinek kritikai kiadását. Akkor némi kétke-
déssel vettem tudomásul – a levelek számának ismeretében, mert addig már a magyar 
pomológia atyjának „levél-kincsét” főbb vonatkozásaiban ismerve megéreztem annak 
a nagyságát. Részben ezekről és főként az életművéről a Kertészeti Egyetem Lippay 
Napok rendezvényén, valamint más egyetemi rendezvényeken tartott ismertetések, a 
Kertgazdaságban és az Agrártörténeti Szemlében megjelent összegzések révén, továbbá 
Békés megye helytörténetében a Bereczki-kultusz fennmaradása biztosnak látszik – szü-
lőfalujától, Romhánytól, Mezőkovácsházán át Kunágotáig, s a Budai Campusig.
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A levelezések gondozója, Tolnay Gábor elvégezte a kutatásokat, a teljes Bereczki le-
velezési anyag 7 kötetben, a levelekben szereplő fajták bemutatása pedig a 8. kötetben 
olvasható, amely Takáts Rózsa és Tolnay Gábor munkája. A levelek címzettje legtöbb-
ször Dörgő Dániel mezőtúri gazda volt, a levelező fórum, amikor még nagyon kevés 
szaklap állt rendelkezésre – lényegében inspirálta Bereczki Mátét, hogy összeállítsa a 
Gyümölcsészeti vázlatok I–IV. kötetét; szívesen fáradozott érte, mert Pomona csókját 
ő már valóban nem tudta feledni… Az e-könyv felépítése a következő, összesen 3275 
oldal, ebből a jegyzetek és a tanulmányok 1011 oldal terjedelműek; a kiadványban a 
kötetnyitó 8 portrén kívül 331 kép+reprodukció+vázlat+fotó is található.

Az elektronikus könyv felépítése:
I. köt. 2012. 398 p.
• Bevezetés (Tolnay G.) 11–30. p.
• Bereczki Máté gyümölcsfajtái (Surányi D.) 31–43. p.
• A tanulmányban használt idegen szavak, szakkifejezések (-) 43–46. p.
Levelek: 1871. június 9. – 1878. augusztus 4.
II. köt. 2013. 418 p.
• Bevezetés (Tolnay G.) 10–20. p.
• Régi gyümölcsfajták szerepe a modern gyümölcsészetben (Tóth M.) 21–51. p.
Levelek: 1878. augusztus 19. – 1881. december 25.
III. köt. 2014. 327 p.
• Bereczki Máté leveleinek időszerűsége (Nagy-Tóth F.) 9–21. p.
• A tudományos gyümölcsfajta-névadás és Bereczki Máté névalkotó tevékenysége 

(Pelczéder K.) 22–48. p.
Levelek: 1882. január 7. – 1883. december 27.
IV. köt. 2014. 306 p.
• A magyar Lucas (Ambrus L.) 10–18. p. 
Levelek: 1884. január 15. – 1884. december 31. 
V. köt. 2015. 529 p.
• A hagyományos népi gyümölcsészet emlékei a Kárpát-medencében (Andrásfalvy 

B.) 11–28. p.
• A kert (virágos-, gyógynövényes-, füvész-, zöldséges-, gyümölcsös-, iskolakert a 

művelődéstörténetben és jövőben) (Andrásfalvy B.) 29–43. p.
• Dörgő Dániel személye és szerepe Bereczki Mátéval folytatott levelezése tükré-

ben. Néprajzi adalékok a levelekben (Kárpáti E.-né) 44–84. p.
• Dörgő-ház Mezőtúr területén (Tolnay G. – Pusztai Zs.) 85–86. p.
• (Történeti)-etnopomológiai vizsgálatokra kínálkozó lehetőségek Bereczki Máté 

és Dörgő Dániel levelezésében (Nagy Zs.) 86–124. p.
Levelek: 1885. január 5. – 1885. december 22.
VI. köt. 2018. 441 p.
• Bereczki Máté jelentősége (Geday G.) 1–24. p.
• A meggy areája, mint esetleges lehetőség a magyar őshaza meghatározásában 

(Surányi D.) 25–59. p.
• Két ember barátsága a 19. századi Mezőtúron (Tolnay G.) 60–73. p.
Levelek: 1886. január 3. – 1887. december 30.
VII. köt. 2018. 438 p.
• A Mezőtúri Úri Kaszinó a 19. században (Gombás I.) 1–36. p.
• Tájékoztató a kötetek címétől eltérő levelekről (Tolnay G.) 37–80. p.
• „Pomona csókját nem lehet feledni” (Surányi D.) 277–282. p.
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Levelek: 1888. január 7. – 1889. december 31.
VIII. köt. Takáts R. – Tolnay G.: 
• A levelezésben szereplő gyümölcsfajták, 2018. 418 p.
A Levelestár feldolgozása során több szerző is készített tanulmányt, vagyis Tolnay 

Gábor követte Bereczki Máté módszerét, amely a Gyümölcsészeti vázlatok I–IV. kö-
teteiben is történt: a fontos témákat Bereczki bővebben kifejtette. A Levelestár szerzői 
Tolnay Gábor (szerk. és jegyz. ellátta) és Takáts Rózsa (jegyz. ellátta), továbbá Ambrus 
Lajos, Andrásfalvy Bertalan, Geday Gusztáv, Gombás István, Kárpáti Elemérné, Nagy 
Zsolt, Nagy-Tóth Ferenc, Pelczéder Katalin, Pusztai Zsolt, Surányi Dezső és Tóth 
Magdolna szerzők; a 8 kötet lektora Szabó Ferenc volt.

*
A Pomológiai Levelestár vegyes leveleiben 39-nek a címzettje Sziklay Ede, 16 poli-
tikai természetű. De a pomológiai kérdések megkerülhetetlenek, oltóvessző küldése, 
újabb kérések, illetve fajtaazonosítási kérelmek. Bereczki sokat foglalkozott a Nemes 
Sóvári sokféleségének problémájával – ezért számtalan esetben kért Jánokról oltóvesz-
szőket, „… 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…” Szívfájdalmára viszont, sosem tudta megismerni az Algiri körtét, hiába 
kért több személytől szaporítóanyagot, sosem kapott belőle. 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.

A VII. 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.” 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 közkato-
nának… 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. Én a hazugságot 
becstelenségnek tartom. Hazug ember nekem egy óráig sem lehet barátom.” Petrovay 
György, akinek országos hírű cseresznye fajtagyűjteménye és gyümölcsészetet alapított 
Nagykörűben, emberi gyöngeségét sem hagyja 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!” Legalább ennyire zavarja az olyan ember, aki nem tartja meg az ígéretét, és fő-
ként, ha anyagi természetű adósságát „elfelejti rendezni” (vö. a 34. levéllel).

Leplezetlenül vallott politikai nézeteiről is a levélíró, így a Deák Ferencz alma alig-
ha 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.” 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 
fölbotva [sic] érkezett kezeihez. Mit jelent ez? Kire gyanakszik kedves öcsém? …leveleim 
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közül a postán igen sok levelem elveszett.” Mert tisztalelkű, nyílt ember volt: „Én nem 
szeretem a kincset zárva tartani. Ki vele! minél előbb. Csunya vétek előttem az önzés.” 
„Többet fogok én használni hazai gyümölcsészetünknek avval, hogy gyümölcseimet kö-
rülményes leírásban megismertetem, mintha a mindennapi élet apró teendőiről fecsegek 
egyetmást a szaklapokban […] Rendben akarom hagyni a hagyatékot, melyet nemzetem-
nek szántam.” Látja, hogy még sok a tennivaló Erdély pomológiai világában is, kevés 
a jól képzett szakember.

Bereczki magasfokú szellemiségét és frissességét is igazolja, hogy levélbeli partne-
rének segíti könyve beszerzését a külföldi barátja részére, másutt az oltóvesszők küldé-
sének helyes módszereit taglalja, kitér az árasztásos öntözés indokolt körülmények 
közötti alkalmazására. Állást foglal speciális oltási módszerről is: „Egyébb iránt 
szilvát és körtét szobában ojtani haladatlan dolog. Legsikeresebb ezeknél az al-
vó 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 neki küldött oltóvesszőket 
mindig megköszöni, ha a szaporítóanyag minőségével gondja akad vagy nyilvánvaló az 
esetleges fajtakeveredés, azt szóba hozza.

Az egzisztenciális gond egy életre társa volt: megmaradhat-e a bérleményen a fajta-
gyűjteménye, és természetesen a pénzhiány – a könyveinek értékesítési nehézségei és 
az oltócsapok alacsony ára még nehezebbé tette anyagi helyzetét. Könyvtárát sem új 
könyvekkel, hanem antikváriumi példányok beszerzésével gyarapította – mint egy 
mai, igazán vékonypénzű értelmiségi. „Szegényre még a szegény sem igen szokott 
hallgatni. – Szegény embert még az ág is húzza.” S továbbá: „Az én érdemeimre való 
hivatkozást, – meg kell vallanom, – a szégyen pírját kergeti az arcomba. – Mit tet-
tem én, a mi nem volt hazafiúi kötelességem?” A munkáinak kiadásával is küszködő 
Bereczki levélben kereste meg Trefort Ágoston földművelés-, ipar és kereskedelem-
ügyi minisztert, aki a Gyümölcsészeti vázlatokból 100 példányt rendelt, 300 forint 
értékben, vagyis sikerrel járt.

„Hazai gyümölcsészetünk haladását illetőleg azon örvendetes hírt közölhetem kedves 
öcsémmel, hogy az idén négyszer annyi megrendelőt kellett ojtóvesszővel kielégítenem, 
mint a megelőző években. Sok uj gyümölcsös és gyümölcsfa-iskola alapitásáról értesül-
tem a haza különböző vidékeiről. Sokan rendelték meg a katalógomban felsorolt, való-
diakul fölismert gyümölcseim legnagyobb részét. Tarczy Dezső ügyvéd Pápára; Mócsy 
Antal képezdei tanár, Kalocsára és Janky Antal kereskedő Nagyváradra valódi gyümöl-
cseim teljes gyüjteményét rendelték meg tőlem.” – „Szeressük hát és igyekezzünk minél 
szélesebb körben elterjeszteni a mi kegyes istennőnk cultus-át; igyekezzünk mindenfelé 
megkedveltetni a gyümölcsészetet!” Nagyon érdekes, hogy miközben Bereczki elismeri 
Entz Ferenc szakmai hozzáértését, a »kevés fajta a jó« nézetét nem fogadja el, vagyis 
mai szóhasználattal, Bereczki már akkor biodiverzitás-párti volt: „…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 haza-
fias tudományért senki sem lelkesedik és lelkesíteni nem is tud senkit: hanem, mert szaj-
kók, eltanulnak három-négy gyümölcs nevet s azokat akarják fűre-fára rádisputálni…”

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.” Sajnos, a ko-
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misz politikai színezetű döntés, ami miatt a nagy gyűjteménye áttelepítésre szorult, ma 
sem ismeretlen jelenség. Jó lenne hinni, hogy Pomona istennő csókját tényleg nem lehet 
feledni, még akkor se, ha a szűklátókörű politika nem igazán érti meg a fajtagyűjtemé-
nyek fontosságát.

A recenzens is levonja maga számára és olvasóinak a következőket:
1. Bereczki Máté kitűnő tollú, nemcsak a jogban, hanem a kertészettudományokban is 

tájékozott, a hazai és a külföldi szakemberekkel intenzív kapcsolatot fenntartó személy.
2. Ha meg is élt konfliktusos helyzeteket, mindig elegánsan tudta kezelni azokat.
3. 1848/49 eszméi benne még a XIX. század legvégére sem halványodtak el.
4. Szakmai kihívásokról, nehézségekről (fajta ügyekben, 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 megfogal-
mazása segít megerősíteni, hogy Sziklay Ede politikai szerepvállalásáról és Villási Pál 
főszerkesztői hivataláról milyen véleményt formált.

6. Bár a nemzetünk korábbi és akkori politikusainak olyan egységesítő véleménye lett 
volna, mint neki – a Felvidéktől Erdélyig egy Kárpát-medencei Magyarországon figyel-
te a problémákat és bőséggel árasztotta ismereteit embertársainak a kertészeti boldogu-
lás helyes módszereiről, akkor a XX. század másként is alakulhatott volna.

7. Annak dacára, hogy a korabeli periodikák száma, terjedelme még soványnak szá-
mított, Bereczki zseniális szellemi kapacitását nézve a nagyszámú és lényegre törő leve-
lével a Királyi Magyar Természettudományi Társulat után akár a Magyar Tudományos 
Akadémia méltó levelező tagja is lehetett volna.

8. Olyan színes egyéniség volt és annyira megragadja az olvasót, hogy így csak e kö-
zel ezer levél-munkásságnak a kiemelt mozaikjaira tudtunk reagálni.

9. Végül, amennyire fájó az a méltatlanság, ami őt érte, talán még maradt volna szel-
lemi és fizikai tartaléka, hogy a másik másfél ezer fajta leírását is elkészíthesse, mondjuk 
a Gyümölcsészeti vázlatok V–VIII. kötetében.

(Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–VII. kötet. Összeállította és jegyze-
tekkel ellátta Tolnay Gábor + VIII. köt. Takáts Rózsa – Tolnay Gábor: A levelezésben 
előforduló gyümölcsfajták [Melléklet a Bereczki Máté és Dörgő Dániel levelezése I–
VII. című forráskiadványhoz]. Verseghy Ferenc Könyvtár, Szolnok. Közzéteszi a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár Elektronikus Könyvtára. ISBN 
978-963-7613-55-5 Ö / ISBN 978-963-7613-56-2)


