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Gluzek Gyula
(1847-1894)
Gluzek Gyula rövidre szabott élete során olyan pályát futott be,
amelyre csak elvétve találunk példát még a szerencsésebb, jól
megérdemelt nyugdíjas éveiket megérık között is. Még nem volt 30
éves, amikor a mezıhegyesi ménesbirtok jövedelmezıségének fokozása
és a gazdálkodás korszerő átszervezése érdekében benyújtott pályázatára
az akkori földmővelésügyi miniszter, Simonyi Lajos felfigyelt, s egy
személyes meghallgatás után megbízta terve végrehajtásával. Így került
1875-ben Mezıhegyesre, ahol egy év múlva, 28 éves korában a Magyar
Királyi Állami Ménesbirtok jószágkormányzójává nevezték ki.
A birtok 1876 és 1892 között állt irányítása alatt, értéket teremtı
életmőve, a rábízott gazdaság felvirágoztatása, Európa egyik
legkorszerőbb mezıgazdasági nagyüzemének létrehozása erre a rövid,
alig 16 évet felölelı idıszakra esett.
Lovrin – Pest – Magyaróvár
Gluzek Gyula a szabadságharc elıtt egy évvel, 1847-ben született a
Torontál vármegyei Lovrinban. A település ma Románia délnyugati
részén található, a trianoni békediktátumig a perjámosi járáshoz tartozott.
Érdekesség, hogy 1905 és 1918 között a térség országgyőlési képviselıje
dr. bellusi Baross János volt, az 1884-ben végzett, egykori óvári gazdász,
kiváló borászati szakember és agrárpolitikus – szintén országgyőlési
képviselı – Baross Károly testvéröccse.
A gazdász Barossról érdemes még pár szóval megemlékezni: a
rendkívül dinamikus egyéniség fiatalon kitőnt szervezıkészségével,
1889-ben már az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkáraként
funkcionált, emellett több szaklap munkatársa, szerkesztıje volt. 1893ban alapította meg a Hazánk irodalmi, nyomdai és lapvállalatot, melynek
vezérigazgatója lett. Jelentıs szerepet játszott a filoxéra által az 1800-as
évek második felében tönkretett szılık rekonstrukciójába, Drucker
Jenıvel tett közös javaslatukra jött létre a Magyar Szılısgazdák
Országos Egyesülete, melynek egyik alelnökévé választották. Gluzek
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Gyulához hasonlóan fiatalon került vezetı beosztásba, sajnos a
szerteágazó, évek hosszú sora alatt megállás nélkül és nagy felelısséggel
végzett munka neki is felırölte idegeit, még a 40 éves kort sem érte
meg…
Gluzek Gyula édesapja uradalmi jogtanácsosként tevékenykedett. A
megfelelı anyagi és szellemi háttérnek is köszönhetıen fia már fiatalon
Pestre került, ahol reáliskolai tanulmányok után a budai József
Mőegyetem hallgatója lett. Azonban itt csak az 1863/64-es tanévre
iratkozott be, az 1865-ös ıszi félévet már Magyaróvárott kezdte meg –
váltásának pontos okairól közelebbit nem tudunk.
Óvár ekkor 15 évnyi távolságra volt az 1850-es újranyitástól – a
szabadságharc eseményeiben aktívan részt vevı hallgatóság hiányában, a
hadicselekmények idején szünetelt az oktatás –, a Kiegyezésre pedig még
két évet várni kellett. A Bach-korszak önkényuralma viszont élénken élt
az emberek emlékezetében. Az eddig fıhercegi kezelésben álló óvári
tanintézet helyzetében is változás állt be: Albrecht fıherceg 1850.
március 22-én aláírta az intézmény minisztériumi átvételérıl szóló
rendeletet, így az állami – bécsi – irányítás alá került.
Az újjászervezett, császári és királyi Gazdasági Felsıbb Tanintézet
nevet viselı iskolában megindult az élet. Az új igazgató, a nemzetközi
szaktekintélynek számító, kitőnı tudós, Pabst Henrik Vilmos – a
Hohenheimi Gazdasági Akadémia egykori vezetıje – teljes
erıbedobással látott neki munkájának. Kinevezésekor Bécs az ı
személyében garanciát látott arra, hogy a 37,5 milliós Habsburg
Birodalom egyetlen felsıfokú agrár-tanintézete újra magas színvonalú
lesz.
Az újrakezdés nehézségei ellenére nyolc év alatt „sikerült az intézet
egészének mőködését minden követelményt kielégítıen konszolidálnia. A
jól felkészült, stabil tanári kar ekkor már jelen volt” – írja Walleshausen
Gyula a magyaróvári agrár-felsıoktatás 175 évérıl szóló kapitális
munkájában.
Pabst 1861-ben búcsút vett az intézménytıl, császári kinevezéssel
minisztériumi osztályvezetıi megbízást kapott. Újra a kar
monográfusától idézve, aki talán a legjobban foglalja össze az egykori
igazgató Óvár történetében játszott szerepét: „a történelmi távlatból a
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tárgyilagos szemlélı nyugodt lelkiismerettel megállapíthatja, hogy Pabst
méltó folytatója volt Wittmann nagy életmővének; tizenegy éves óvári –
falakon belüli és kívüli – mőködésével elévülhetetlen érdemeket szerzett a
magyar mezıgazdaság fejlesztésében… annak a második német
generációnak volt a kiemelkedı, talán a legnagyobb alakja, amely a
mezıgazdaságot a tudomány rangjára emelte… Pabst német volt, s 48
éves korában került Magyarországra. Nem lehetett elvárni tıle, hogy
magyarrá váljék vagy legalább magyar fejjel, beállítódással
gondolkozzék. De legjobb tudását adta, s lelkiismerete szerint megtett
mindent azért, hogy a gondjára bízott intézményt felvirágoztassa. Ez
sikerült is neki. Személyével Óvár az intézmény újjászervezıjét, a nagy
tanári kar megalapozóját tisztelheti, az egyetemes mezıgazdaságtudomány pedig az elsı szervezıjét, tudományos menedzserét.”
A nagyon rég óta, egészen 1840-tıl a tanintézetet szolgáló Masch
Antal személyében szintén méltó, a Pabst által megkezdett utat járó, a
felvirágoztatott intézménybıl európai hírnévre szert tett iskolát létrehozó
igazgató került kinevezésre.
Gluzek Gyula ilyen elızmények után, a már vázolt helyzetben lévı,
elismert agrár-felsıoktatási intézetben kezdte meg tanulmányait. Tanárai
közt találjuk a szintén óvári gazdász Haberlandt Frigyest, aki elsı éves
hallgatóként 1847-ben lépte át elıször a Vár kapuját, majd a késıbbiek
során az intézmény elismert tanárává vált. Benne tisztelhetjük a szója
európai meghonosítóját, a görzi Selyemhernyó-tenyésztési Kísérleti
Állomás alapítóját. A késıbbiek során az óvári tanintézetbıl kivált bécsi
mezıgazdasági fıiskola (Hochschule für Bodenkultur) tanára lett, majd
annak rektori tisztét is viselte.
A szintén Magyaróvárott végzett mezıgazda, Haecker Lajos, a
mezıgazdasági technológiát adta elı Gluzeknek és társainak, késıbb a
magyaróvári fıhercegi uradalom iparüzleti fıintézıjeként kamatoztatta
tudását. A felnevelt gazdászgenerációk mellett személyes érdemei közé
tartozik fia – Haecker Valentin – életpályájának elindítása, aki korának
elismert természettudósa lett, ma az állatgenetika egyik úttörıjeként
tartjuk számon.
A Gluzeket oktató tanári kar a felsoroltakon kívül több elismert,
egykori óvári gazdász taggal is rendelkezett. Egyikük, Hecke Vencel, az
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üzemtani tanszéket és a tangazdaságot vezette, emellett az erdészettan
elıadója ugyancsak ı volt. Késıbb a radautzi ménesbirtok
jószágkormányzója, fıigazgatója lett. Idıközben meghívták a bécsi
mezıgazdasági fıiskola gazdasági üzemtan tanári székének ellátására,
ahol 1874-tıl császári és királyi kormánytanácsosi cím mellett mőködött.
A késıbbiekben, Haberlandthoz hasonlóan, megválasztották a fıiskola
rektorának. Hecke mellett mőködött még az 1854-ben végzett kiváló
gazdász és tanár: Wilhelm Gusztáv, aki óvári távozása után a gráci
mőegyetem professzora lett, és az ottani Vetımagvizsgáló Állomást
igazgatta.
Gluzek tanárai között találjuk még a fıhercegi uradalom egykori
építészeti igazgatóját, Jummerspach Frigyest, aki tanulmányait Bécsben
és Magyaróvárott végezte, késıbb a helyi fıhercegi uradalom vezetıje
lett. Több épületet tervezett a városban, az ı alkotása a Magyar utca
végén található evangélikus templom is.
Pabst Württembergbıl csak egy munkatársát, a kertész Köhler
Vilmost hozta magával, aki oktató munkája mellett az akadémia
fıkertésze volt. Megbecsültségét jelzi, hogy német származása ellenére a
hazai kertészeti szakma is elismerte érdemeit. Lukácsy Sándort, a Kerti
Gazdaság szerkesztıjét idézve: „a kertészet jelen tudományos
elımenetelénél hazai haladásunknak nem csekély tekintélyt” szerzett.
Meg kell említeni még a kiváló oktató, késıbbi gazdasági akadémiai
tanár, Lehmann Oszkár nevét is, aki Magyaróvárról elkerülve a tharandti
erdészeti akadémia professzora lett, illetve a szintén szaktekintély
Reitlechner Károlyt, akit utóbb a klosterneuburgi borászati és
gyümölcstermesztési tanintézet tanárává neveztek ki.
Végül, de nem utolsó sorban a már említett Masch Antal igazgatóról
kell megemlékeznünk, mint Gluzek Gyula egykori tanáráról, aki
orvosként és állatorvosként korának egyik legelismertebb tudósa volt. A
fiatal tehetségek felismerése és felkarolása által elévülhetetlen szerepet
játszott az Óvári Nagy Tanári Kar létrejöttében, jelentıs érdemei voltak
a Tanintézethez kapcsolódó kísérleti állomások létrehozásában, így a
magyar agrárkutatás alapjainak megteremtésében, egyben óriási
érdemeket szerzett a magyar mezıgazdasági oktatás fejlesztése terén is.
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Gluzek a fentebb röviden vázolt férfiúk irányítása alapján végezte
tanulmányait. Valószínőleg a leírtakat nem kell külön kommentálni
ahhoz, hogy lássuk, korának legkiválóbb hazai tudós tanárai, kutatói, sok
esetben egyben gyakorlati szakemberei egyengették az itt hallgató
gazdászok útját a nagybetős élet felé. Az általuk képviselt szellemiség és
szakmai munka végigkísérte tanítványaik késıbbi életét. Gluzek Gyula
óvári kortársai közül – hozzá hasonlóan – többen saját szakterületük
terén kiemelkedı eredményeket elérve, azok elismert mővelıi lettek.
Csak néhány nevet megemlítve az ez idı tájt Magyaróvárott tanulók
közül: Hensch Árpád késıbbi magyaróvári gazdasági akadémiai tanár,
majd igazgató, a korszerő hazai üzemtan és üzemszervezés
megalapozója, Linhart György mezıgazdász, mikológus, szintén
gazdasági akadémiai tanár, a magyaróvári Növényélet- és Kórtani
Állomás alapítója és vezetıje, nemzetközi szaktekintély, a hazai
tudományos növénykórtan és növényvédelem megteremtıje. Mindketten
az „Óvári Nagy Tanári Kar” kiemelkedı alakjai lettek.
Az élet más területeirıl szemlézve mindenképp meg kell említeni
Mauthner Ödön nevét, aki oklevele átvétele után kezdetben a tharandti
magvizsgáló állomás munkatársaként mőködött, majd hazatérését
követıen vetımagtermesztéssel és kereskedéssel kezdett foglalkozni. Ma
ıt tartjuk a magyar vetımagtermesztés egyik megteremtıjének.
Mauthner
egyben
Közép-Európa
legtekintélyesebb
vetımagkereskedıjévé vált, emellett több szaklapot szerkesztett, kiváló
szakirodalmi munkásságot folytatott. Villási Pált szintén jeles szakíróink
között tartjuk számon, ı a kertészet területén találta meg számítását,
benne tisztelhetjük a Cserszegi mézes cseresznyefajta nemesítıjét, illetve
a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek szerkesztıjét. Villási
emellett gazdasági tanintézeti tanárként Keszthelyen, illetve
Magyaróvárott is oktatott. Egyfajta „kuriózumként” mindenképpen
említést kell tenni a szerb származású Zmejanovics Gáborról, aki
teológiai tanulmányai után Magyaróvárott gazdászatot hallgatott, majd
visszatérve szülıföldjére a szerb nemzeti egyház jószágkormányzója, és
görögkeleti szerb püspök lett. Egyébként Zmejanovics görögkeleti
egyháznagyként a magyar Fırendiház tagja is volt.
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A kezdeti évek
A Kiegyezéskor – további életútja alakulásakor láthatjuk, hogy pont
jó idıben – megszerzett óvári diplomája után Gluzek Gyula „gyakornoki
idejét a nagykárolyi uradalomban töltötte, majd 1869-ben fogalmazói
beosztásba került a Földmővelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi
Minisztériumba. A földmővelésügyi igazgatás ebben az esztendıben érte
el nagy sikerét, amikor is Gorove István miniszternek és Kozma
Ferencnek az 1869. július 19-i királyi kihallgatáson sikerült dőlıre
vinnie a katonai méneseknek (Mezıhegyes, Bábolna, Kisbér), valamint a
méntelepek a magyar állam részére való átadásának ügyét. Ugyanez év
december 8-án Kozma Ferenc átvette a lótenyésztési intézményt, s ezzel a
fiatal földmővelésügyi igazgatás megszerezte elsı anyagi bázisát” – írja
Ernst József biográfiai tanulmányában. A leírtakhoz hozzátartozik, hogy
a szabadságharc és a Kiegyezés után Mezıhegyes nagyon elhanyagolt
állapotba jutott, igazából a csıd szélén állt, így került Királyi Állami
Ménesbirtok néven magyar állami kezelésbe. A kezdeti
reformintézkedések a már említett Kozma Ferenc minisztériumi
osztályvezetı nevéhez főzıdtek, késıbbi munkájában volt nagy
segítségére Gluzek Gyula.
Kozma Ferenc 1826-ban született, tisztként részt vett a
szabadságharcban, majd annak leverése után bujdosnia kellett. 1862-tıl a
magyar lótenyésztésnek szentelte minden idejét. Kezdetben csak
Mezıhegyes, majd az egész ország lótenyésztésének irányításával bízták
meg. Az ı munkájának is köszönhetı, hogy az 1878. évi párizsi
világkiállításon a kiállított magyar lovak díjazásául – a nemzetközi zsőri
javaslatára – a köztársasági elnök 500 frank értékben külön aranyérmét
veretett, illetve az egyik ló küllemével és mozgásával elnyerte a
„Tökéletes Ló” címet. Az államfı Kozma Ferenc számára a Becsületrend
Tiszti Keresztje kitüntetést adományozta, Ferenc Józsefet pedig a Szent
István Rend Lovagkeresztjével tüntette ki.
Visszatérve eredeti kiindulópontunkhoz, az intézmény átvétele
azonban közel sem ment simán és gördülékenyen, az osztrák katonai
vezetés „természetesen” semmilyen körülmény között sem akart
lemondani a magyar lótenyésztésben való jelenlétérıl. „Így a ménesek és
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a méntelepek kezelı személyzete továbbra is a közös hadsereg
parancsnoksága alá tartozott. A földmívelési igazgatás az adott
körülményeken belül kívánt olyan gazdasági helyzetet teremteni,
amelyben a katonai jelleg elsorvadhat. A ménesintézmény átvétele után
nagy horderejő taktikai lépés volt a ménesek szétválasztása az egymástól
függetlenül, de mégis együttmőködı katonai személyzető ménesi és
polgári irányítás alatt álló ménesbirtoki részekre. A birtokokon a kezdeti
idıszakban nehezen indult meg a gazdálkodás. A vezetık többsége a régi
szervezetbıl került át a ménesbirtokra, s a katonai munkaerıt csak
fokozatosan lehetett felcserélni szerzıdtetett polgári alkalmazottakra. A
termelés irányítása adminisztratív eszközökkel a minisztériumból történt,
s a régi vezetıkben általában a parancs végrehajtásán sem
kezdeményezési készség, sem gazdasági szemlélet nem volt meg, s így az
extenzív, maradi gazdálkodás, az alacsony termelési eredmények az
intézmény létét veszélyeztették” – foglalja össze a Magyar agrártörténeti
életrajzok c. kiadvány ezt a visszás átmeneti állapotot. Több gyakorlati
szakember is foglalkozott a birtokok, különösen Mezıhegyes kérdésével,
egyfajta nemzeti üggyé vált a ménes további sorsának alakulása.
1875-ben a földmővelési-, ipari- és kereskedelemügyi miniszter a
ménesbirtok fejlesztésére versenypályázatot hirdetett. A pályázatot
Gluzek Gyula, a minisztérium 28 éves fogalmazója nyerte meg. Simonyi
Lajos, a tárca irányítója felfigyelt a tehetséges fiatal gazdászra, s egy
személyes meghallgatás után megbízta terve végrehajtásával. Gluzek
még ebben az évben, már a ménesbirtok alkalmazottjaként behatóbban
tanulmányozta a helyi viszonyokat, belefolyt a gazdaság mindennapi
munkájába. Rohamléptekkel, egy esztendei mezıhegyesi ténykedés után
kinevezték jószágigazgatónak – szemtelenül fiatal, mindössze 29 éves
volt ekkor.
Mezıhegyesi igazgatósága
nagyüzemének kialakítása

–

Európa

egyik

legkorszerőbb

A Magyar Királyi Állami Ménesbirtok jószágkormányzójává történı
kinevezésével egy 27897 kh (16053 ha) nagyságú gazdaság elsıszámú
vezetıjévé vált.
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Elsı feladatai közé tartozott a mai gépesítettségi és technológiai
színvonal mellett is hatalmas földterület megfelelı állapotba, belterjes
gazdálkodásra alkalmassá tétele. Természetesen Gluzek közvetett célja
ezzel nagyrészt az intenzív növénytermesztésen alapuló állattenyésztés
fejlesztése volt. A birtok adottságaiból kiindulva – felismerve a
mezıhegyesi talaj kimerülését – gondoskodott a talajerı visszapótlásáról,
fokozatos átmenettel új vetésforgó rendszert vezetett be. Emellett
nagyfokú gépesítést hajtott végre, már a ménesbirtok villamos energia
szükségletének elıállítására is gızgépeket használtak. 1882-ben vásárolta
a gazdaság az elsı gızekéit, majd pár év múlva a birtok mindegyik
kerületében egy-egy gızeke szántott, valamint számos korszerő
talajmővelı és betakarítógép állt rendelkezésükre a munkák elvégzéséhez
– noha szólnak visszaemlékezések arról, hogy Mezıhegyes rendelkezett
aratógéppel is, Gluzek Gyula szociális meggondolásból csak bemutató
céljára használta azt.
A jobb jövedelmezıségi szint elérése érdekében egyre több ipari
növényt termeltek, Gluzek megoldotta ezek helyszínen történı
feldolgozását is. Megindult az iparosítás: cukorgyár, szeszgyárak és
rostfeldolgozó üzem, illetve malom épült. Nevét viseli az 1888-ban
eklektikus stílusban megépített, nagy tömegő takarmány tárolására
alkalmas Gluzek Gyula elevátormagtár. A teljesen gépesített, 300
vagonos, hat emelet magas épületnek – melynek két mását
világszabadalomként történı bejegyzése után Franciaországban is
elkészítették – egyben tervezıje is volt. Térbeli facsövei osztályozták a
kukoricát, gépi szállító-emelı-rostáló berendezésekkel volt felszerelve.
Sajnálatos módon 1981-ben tőzvész következtében az elevátor rész
kiégett.
Gluzek mőködése idején, a nagyfokú építkezéseknek köszönhetıen
alakult ki Mezıhegyesnek az az arculata, amely jórészt ma is jellemzi.
A cukorrépa termesztéséhez és feldolgozásához megoldotta a birtok
állandóan visszatérı vízproblémáját. A Magyar agrártörténeti életrajzok
c. kiadvány szerint „a mélyfúrású és az artézi kutak nem adtak elegendı
mennyiségő vizet, így újra felvetıdött az Arad és Nagylak közötti Maroscsatorna megépítésének gondolata. A munkálatokat 1889-ben kezdték
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meg és hat hónap alatt be is fejezték. A 92 km hosszú csatornából 23 kmes szakasz esett Mezıhegyesre. A vízhiány megszőnt…”.
A már meglevı, extenzíven tartott szürke gulya mellé különbözı
nagy tejtermelı-képességő fajtákat hozatott, 1879-ben kuhlandi, majd két
év múlva ezek nemesítésére – elsı állami importszállítmányként –
szimentáli tenyészbikákat szerzett be. „Késıbb ez a tehenészet lett az
ország teljesítményileg és genetikailag legértékesebb törzstenyészete.
Gluzek alapította 1881-ben a ménesbirtok ugyancsak híressé vált
merinótenyészetét, s ugyanebben az esztendıben alapították a
lótenyészetet is (korábban a ménesintézettıl kaptak használatra üresen
maradt kancákat), amely rövidesen felzárkózott, majd összeolvadt ménesi
nóniusz tenyészettel” – írja Ernst József Gluzek állattenyésztés területén
végzett munkájáról. Az árutermelésbıl és a tenyészállat-eladásokból
befolyó hatalmas jövedelmek nagyban hozzájárultak a birtok késıbbi
fejlesztéseihez.
„Gluzek Gyula a jól képzett mezıgazda gondosságával, a mőszaki
fıiskoláról magával hozott ipari-technikai érzékével, s az ezekhez
szorosan kapcsolódó közgazdasági szemléletével, szervezési készségével,
a szociális szempontok tekintetbe vételével rövid idı alatt tudott nagy
eredményeket elérni” – összegez a Magyar agrártörténeti életrajzok c.
kiadvány.
Az
eredményekhez
hozzátartozik
még,
hogy
Gluzek
létfontosságúnak tartotta Mezıhegyes országos vasúti hálózatba történı
bekapcsolását. A hatalmas mennyiségő termény szállításának
megoldására az iparvasúti hálózat kiépítésének s a birtoknak az országos
vasúthálózatba való bekapcsolásának tervét 1881-ben fogadták el, 1883ra pedig már használatba is vették a 33,5 km hosszú és 760 mm
nyomtávolságú kisvasutat, amelyet hordozható ún. repülı vágányokkal
egészítettek ki. Mezıhegyes mindenkori igazgatója így az Arad-Csanádi
Egyesült Vasutak igazgatósági tagja is lett.
A vasút fejlesztéséhez hasonlóan külön figyelmet fordított a
ménesbirtok kommunikációs rendszerére: „1881-ben kezdték meg a házi
telefon kiépítését, majd 1884-ben Mezıhegyest bekapcsolták az országos
telefon-, 1887-ben pedig a távíró hálozatba.”
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Gluzek Gyula szociális érzékenységérıl, munkatársai iránti ıszinte
kiállásáról is ismert volt. Egyedülállóak voltak a kezdeményezésére
megvalósított szociális intézkedések: „Mezıhegyes lakosságának
ellátására pékséget és mészárszéket létesített…, a ménesbirtok dolgozói
részére ingyenes az orvosi és kórházi ellátás, ingyenes az iskola és
tankönyvellátás; 1887-ben óvodát nyitnak, korszerő cselédházakat
építenek, s 1888-ban a birtok összes alkalmazottját biztosítják.”
Utolsó tervét, a mezıgazdasági kísérleti intézet és fıiskola létesítését
már nem tudta valóra váltani.
Ernst József így foglalja össze a kiegyezés utáni kor egyik
legkiválóbb mezıgazdászának alig 16 éves, a Magyar Királyi Állami
Ménesbirtok jószágkormányzójaként végzett munkásságát: „a jól
megalapozott, de ki nem használt birtokból ezen rövid idı alatt Európa
egyik legkorszerőbb nagyüzemét és mintafaluját teremtette meg, s
alapozta meg úgy, hogy – az utópisták elképzeléseire emlékeztetı –
létesítményei fél évszázadon keresztül Európa legmodernebb
mezıgazdasági nagyüzemei közé emelték Mezıhegyest, amely korát
megelızı génbankjával és ugyanakkor mintaszerő árutermelésével és
feldolgozásával világszerte ismertté vált.
Gluzek Gyula mővelt, több nyelven beszélı, jó modorú, kellemes
társasági ember volt, aki osztatlan népszerőségnek örvendett. Céljait
alapos megfontolás után tőzte ki és a legkövetkezetesebben hajtotta
végre, és ehhez ragyogó emberismerettel válogatta meg munkatársait.
Munkásságát 1885-ben érdemkereszt adományozásával ismerték le.
A megfeszített munka 1892 végére aláásta egészségét, idegrendszere
összeomlott, és gyógykezeltetésre tartós szabadságra ment. Már nem
kerülhetett vissza Mezıhegyesre: egy budai szanatóriumban több mint
egy éves szenvedés után 1894. április 23-án Budapesten elhunyt.”
Fıbb munkái
A mezıhegyesi m. kir. Ménesbirtok igazgatóságának jelentése az 1888.
évben kifejtett mőködésérıl (Bp., 1889); Mezıhegyesi magyar királyi
állami Ménesbirtok rövid leírása az 1891. évben (Arad, 1891).
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