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Tekintetes Igazgatóság!

Minthogy az érettségit teendő ifjak pályaválasztás
előtt állva sokszor keresik meg a Magyaróvári M. Kir.
Gazdasági Akadémia igazgatóságát, hogy az intézetről
tájékozást nyerjenek, ezen okból kifolyólag tisztelettel
küldöm meg az Akadémia legutóbbi Évkönyvét azon
kérelemmel, hogy azt az érettségit teendő ifjakkal meg-
ismertetni szíveskedjék.

Magyaróvár, 1928. évi május hó 5-én.

Teljes tisztelettel

A Magyaróvári
M. Kir. Gazdasági Akadémia

Igazgatósága.
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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában

Amen.

ELŐSZÓ.

A magyaro van m-.kir. Gazdasági Akadémia évenkint
értesítőt szokott kiadni tanévenkinti beszámolóval és út-
mutatással a következő tanévre. A szokásos évenkinti
értesítő kiadása azonban az Akadémia szűkös anyagi
körülményei miatt 1918-tól, az Akadémia fennállásának
100-ik évétől fogva ezideig nem volt lehetséges. Az
Akadémia százados történetének folytatólagos megírása,
valamint az ország főiskolai színvonalon álló s ilyennek
a külföldi szakkörök által is elismert gazdasági intézeté-
nek jelenlegi állapotában való ismertetése végett adja ki
az Akadémia ezen, a régi értesítői , kereteknél nagyobb
terjedelmű s képekkel is illusztrált Evkönyvét. Az ismer-
tetésben csak a legszükségesebb és rövid szövegű ada-
tokra s csak néhány képre lehetett kiterjeszkedni, mert
így is nagyobb terjedelművé nőtt a könyv, mint amelynek
költségeit az Akadémia költségadornánya fedezni képes.
Ezen ok miatt kellett elhagyni a tanéveket megnyitó igaz-
gatói beszédeket és tanári megnyitó előadásokat, jóllehet
azok mélyreható, tudományos tartalmuknál fogva a köz-
lésre igen érdemesek lettek volna.

A magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémiát Frigyes
kir. Herceg Ur O Fensége fenkölt gondolkozású ősei
alapították a magyar nemzet gazdasági előrehaladásának
előrevitele végett s az alapítástól kezdve a mai napig
állandóan élvezi az Akadémia és annak hallgatósága a
Fenséges Család jótékony támogatását, amely részben
anyagiakban, másrészben pedig abban nyilvánul, hogy a
kitünöen kezelt, gazdasági üzemekkel, gyárakkal felszerelt
nagykiterjedésű magyaróvári főhercegi- uradalom állandóan
rendelkezésére áll az akadémiai oktatásnak s a hallgatóság
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az akadémiai gazdaságon kivül ezen uradalomban is
szerezhet gazdasági ismereteket, mivel az uradalom mint
tangazdaság is állandóan sok és nagy alkalmat nyújt a
hallgatóság kiképzéséhez s ezáltal oly helyzetbe hozza
a magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémiát, hogy az
akadémiai gazdaságon kívül még 22.810 kat. holdas tan-
gazdaságban nyújthat hallgatóságának gyakorlati gazdasági
bemutatásokat, amely előnyös helyzettel egyetlen más
gazdasági tanintézmény sem rendelkezhetik.

Az Akadémia és a magyaróvári főhercegi uradalom
közötti kapcsolat még szorosabbá fonódott azáltal, hogy
Albrecht Kírályi Herceg Ur O Fensége gazdasági tanul-
mányait és oklevelét az Akadémián szerezte meg az
1923. -~vben s az Alma Materhez való ragaszkodásának
minden kinálkozó alkalommal kiváló és megtisztelő tanu-
jelen nyújtja.

Amikor a Fenséges Királyi Hercegi Család Tagjai-
nak, akik a fenkölt lelkű alapítók nyomdokain haladnak
az Akadémia támogatásában, ehelyütt is az Akadémia
tanári testületének és hallgatóságának ,tiszteletteljes köszö-
netét tolmácsolom, ajánlom a jelen Evkönyvet tanítványi
szeretettel az Alma Maternek és rnély tisztelettel a Nagy-
méltóságú m. kir. Földmivelésügyi Miniszter Urnak, akinek
közvetlen fen hatósága alatt működik Akadémiánk.

Magyaróvár, 1927 március 15.

Bánvártli Sándor.



MAGYARÓVÁR R. T. VÁROS
RÖVID TÖRTÉNETE ÉS LEIRÁSA.

Magyaróvár helyén már a rómaiak korában "Ad
Flexum" név alatt római erődítmény állott, amely Vitru-
vius latin író "Oe re militari " című műve szerint a XIV.
római légió állomáshelye volt. Bizonyítja ezt az Akadémia
régi várkapubejáratánakfalába illesztett s ott talált áldo-
zati kőtáblába vésett felirat is: "Legio XlIII G(emina)
M(artia) V(ictrix) Junoni Reginae Minervae Ceterisque
Diis et Deabus." A római kor után avar település volt e
helyen, innét ~ városnak Ovár = Avar neve (nem pedig
Altenburg = Ovár). Az avaroknak keresztény hitre térítése
után Vetovarinum névvel püspöki székhely volt. A hon-
foglalás után Ovár és vidéke királyi szállásbirtok volt s a
góthai "Genealogische Tascheribuch" 1884-iki kiadása
szerint a Géza fejedelem idején 973-ban Magyarországra
jött Hedrichtől származó Konth család építette meg Ovárt.
Magyaróvár, mint erősség e néven már 1096-ban, Kálmán
király idején szerepel. Mosonmegye 1345-től kezdve
tartja közgyüléseit Magyaróvárott, mivel a megye eddigi
székhelye Moson elpusztult. 1354-ben Erzsébet özvegy
királyné, Nagy Lajos király anyjáé lett Magyaróvár a
hozzátartozó uradalommal együtt, aki a fia által 1357-ben
megerősített adománylevelével Magyaróvárnak ugyanolyan
jogokat adományozott, mint Buda szabad kir. városnak,
II. Lajos király feleségének: Máriának adományozta Ovárt,
kit ezen birtokban I. Ferdinánd király is megerősített.
Az ekkor teljesen magyar lakosságú és érzésű város a
Szapolyay János király és I. Ferdinánd közötti küzdelern-
ben János királyhoz húzott 1535-ig, amikor a vár és
város az uralkodó család birtokába került. Megemlítésre
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méltó, hogy ezen időben az akkor is magas kultúrájú
város falai között működött legrégibb nyomdáink egyike:
a Huszár Gaál-féle nyomda. I. Ferdinánd és János király
között a kibékülési tárgyalások itt tartattak 1533 február
7-én, amikor János részéről Verbőczy, Frangepán Ferenc,
Nádasdy Tamás és Brodarich, Ferdinánd részéről pedig
Oláh Miklós és Roggendorf tartózkodtak Magyaróvárott.

A török hadjáratokban Magyaróvár többször fel-
égettetett, így utoljára 1683-ban, majd ezután felépíttetvén
a kuruc háborúk alatt is szerepelt; Vak Bottyán itt verte
meg Heiszter seregét s a város önként megnyitván kapuit
a győztes kurucok kezébe került. A 18-ik század elején
az egykor gazdag város, amely a kivitelt szolgáló marha-
vásárai révén igen megvagyonosodott, de a háborúk követ-
keztében elszegényedett, ismét fejlődésnek indult; 1738-ban
a Kegyes Tanítórend vezetése alatt gimnáziumot kap, majd
miután Magyaróvár a hozzátartozó uradalommal együtt
Albert Kázmér szász-tescheni hercegnek s nejének: Mária
Krisztina főhercegnőnek, Mária Terézia király lányának
tulajdonába kerül, ezen fenkölt gondolkodású és tudo-
mányos képzettségű hercegi pár 1818-ban megalapította
a ma is virágzó gazdasági főiskolát a magyar nemzet
gazdasági fejlődésére, mint ezt alapító levelében írja.
Ezen időtől fogva a gazdasági intézet állandóan főiskolai
színvonaion működik a következő igazgatók vezetése alatt:

Wittmann Antal (1818-1832), Kleyle' joachim
(1821-1849), dr Papst Henrik' Vilmos .(1850-1861),
dr Masch Antal (1840-1884), sipeki Balás Arpád (1~84-
1897), kiskéri Vörös Sándor (1898-1907), Hensch Arpád
(1890-1899),' Ujhelyi Imre (1889-1919) és Bánvárth
Sándor (1899-től) utóbbinak mint igazgatónak 1920
julius 16-tól tartó igazgatása alatt. '

Magyaróvár vidéke teljesen sík s a Lajta s a mosoni
Dunaág között, illetve az előbbinek partján s az utóbbitól
ll/2 kilométernyi távolságra terül el árnyas ligetek és igen
szép park által' övezve. Távolsága a vasúti állomáshoz
2'8 km, de a város által fenntartott kitünő autóbusz-
közlekedés révén attól csak néhány percnyire. A magyar
államvasút Budapest-Hegyeshalom vonalán. a fővárostói
185 km-re, Bécstől pedig 77 km-re fekszik.

l ri
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A város mint megyeszékhely Mosonvármegye közép-
pontja volt 1924-ig, amikor is a megye területe felé-'
nek Ausztriához történt csatolása miatt a megmaradt rész
Győr és Pozsony vármegyék megmaradt területeivel köz-
igazgatásilag egyelőre ideiglenesen egyesíttetett Győr
székhellyel, mint megyei központtal.

Egyéb hivatalok közül felemlítendő : a főszolgabirói-,
a kir. járásbirói-, a kir. közjegyzői-, a telekkönyvi- s az
adóhivatal; van továbbá pósta-táviróállornás, helyi és
interurbán távbeszélőállomás. Itt van Frigyes kir. herceg
magyaróvári terjedelmes uradaImának igazgatósága is s a
kezelése alatt levő vizi-, gőz- és villamoserőre berendezett
nagy mürnalom és sörgyár. A városon kívül van a vadász-
tölténygyár, gőztéglagyár, a megyei múzeum, továbbá a
cs. és kir. lőporgyár helyén létesült müselyemgyár,
vegyi ipargyár és mütrágyagyár.

A gazdasági akadémián kívül van öt kisérleti állomás
és egy meteorológiai állomás, továbbá van kegyesrendi
fögimnázium, állami népiskola, polgári leányiskola, iparos
ismétlőiskola és a királyi hercegi család által alapított és
apácák vezetése alatt álló kisdedóvóintézet (HiIdegardeum).

A helyben fennálló egyletek a következök: a moson-
vármegyei gazdasági egyesület, a magyaróvári szarvas-
marhatenyésztő egyesület, a dunántúli baromfitenyésztők
egyesülete, a történelmi és régészeti egylet, Széchenyi-
Kaszinó, a jótékony nőegylet, a mosonmegyei gyermekvédő
egyesület, a magyaróvári hadastyán-egylet, kerékpár-
egyesület, iparos- és kereskedőkör, úszó- és korcsolyázó-
egylet, tuberkulózis ellen védekező egyesület, mosonmegyei
iskolaegyesület ; van betegsegélyző-, önkéntes tűzoltó-,
torna és vivó-, továbbá polgári dalegylet; az akadémia
hallgatóságának segélyzö-, gazdasági-, atletikai-, dal- és
zeneegyletei, továbbá a Foederatio Emericana és Turul
bajtársi Szövetség egyletel. Van továbbá megyei takarék-
pénztár, megyei közkórház, polgári menház, árvaház,
kerületi rnunkásbiztosító pénztár és ipartestület. 1911.
évtől kezdve Magyaróvár Moson községgel együttesen
villanyvilágításra rendezkedett be.

Megjelenik a "Mosonvármegye" és "Nyugati Hirlap"
című helyi lap. -
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Ainagyaróvári m. kir. gazdasági akadémia
története.

Azalatt, a 108 év alatt, amely idő óta a magyaróvári
m. kir.: gazdasági akadémia fennáll, annak történetében
a következő korszakokat különböztethetjük meg: 1. mint
magántanintézet I818-tóI t 849-ig; 2. mint cs. kir. állami
tanintézet 1850-t.őI 1869-ig német nyelven; 3. mint m. kir.
gazdasági. felsőbb tanintézet 1869-től 1874-ig magyar és
nérnet nyelven; 4. az 1874. évtől fogva m. kir. gazdasági
akadémia címen kétnyelvű tanítással; 5. az 1884. évtől
kezdődő korszak, melytől fogva a tan nyelv kizárólag a
magyar lett; 6. 1907. évtől a három tanfolyamú korszak.

I. A gazdasági akadémia mint magántanintézet.

Az első időszak a tanintézetnek az 1818. évben tör-
tént megalapításával kezdődve az 1849. évvel ért véget
s eszerint 31 évig tartott.

, A tanintézetet Albert Kázmér szász-tescheni herceg és
neje: Mária Krisztina kir. hercegnő, Mária Terézia kirá-
lyunk leánya alapították saját költségükön a hercegnek
az '181"8. évi október 25-én kelt alapítólevelében foglalt
nyilatkozata szerint a "magyar nemzet iránt érzett hajlandó-
ságaés szeretete tanuságául, úgy annak emlékéül, hogy
a nemzetkörében 'a helytartói állást több éven (1765-
1180)' keresztül betöltötte, valamint, hogy életének leg-
virágzóbb szakát itt élte át,' a magyar kírályság javára".
E 'tanintézet főrendeltetése . az volt, hogy a hercegi pár
magyarországi,' morvaországí, lengyelországi és sziléziai
uradalrnai 'számára. elméletileg és gyakorlatilag képzett
gazdatiszteket neveljen, annak látogatása azonban kezdet-
től fogva másoknak is megengedtetvén, a tanulóifjak a
Monarchia minden részéből, de leginkább hazánkból
sereglettek össze. ' .

A tantermek és gyűjtemények az ódonszerű, erődít-
vényes yárszerű kastélyban helyeztettek el, amely épület
az' idők . folyamán nem csekély változásokon menvén
keresztül, mai napig is az Akadémia szolgálatában áll.
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ALBERT KÁZMÉR szász-tescheni herceg
és neje MÁRIA KRISZTINA királyi hercegnő,

a magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémia alapítói.
1818. október 25.
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A tanfolyam két éves volt. Az oktatás kezdetben
részben latin, utóbb német nyelven folyt. A tanulók
nemcsak, hogy tandíjat nem fizettek, hanem szegényebb
sorsú érdemes tanulók részére 6 ösztöndíj is volt alapítva,

denglázi WITTMANN ANTAL
az Akadémia első igazgatója

(1818-1832)

amelyek elnyerésében a hercegi szolgálatban volt tiszt ek
fiai kiváló tekintetben részesültek.

A tanintézet működését az 1848. év eseményei meg-
szüntették. Az 1818. évtől az 1848. évig a tanintézetet
782 tanuló látogatta, kik nagyobbára magyarországi
származásuak voltak.
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II. A gazdasági akadémia mint cs. és kir.
állami tanintézet.

A második időszak az 1850. évtől az 1869. évig
vagyis 19 évre terjed.

A szabadságharc lezajlása után az akkori cs. és kir.
kormány, nehogy a mezőgazdasági pályára kész ülő ifjak
a tudományos képzettség szerzése végett külíöldre menni
kényteleníttessenek, egy felsőbb szervezetű gazdasági
tanintézet felállttását határozta el. Evégből több javaslatba
hozott hely közül a választás Magyar6várra esett, mi
rnellett leginkább az eddigi itt fennállott tanintézet [ó
hírneve ésa környék előrehaladt mezőgazdasági kultúrája
volt döntő befolyással.

Az akkori cs. kir. íöldmívelésügyi minisztériurn s a
magyaróvári uradalom akkori birtokosa Albrecht főherceg
között 1850. évi julius 31-én a szerződés megköttetvén,
a főherceg úgy magát, valamint jogutódait lekötelezte
arra, hogy az eddigi tanintézetnek használt várkastélyt,
továbbá az uradálomtól bizonyos területet évi fizetésért
átenged], a magyaróvári uradalomba bekebelezett Pál os-
szerzet nezsideri kúriája után pedig a tanintézet fentar-
tására évi járadékot fízet és megengedi, hogy úgy a
tanárok, valamint a tanulók a főhercegi uradalmakat
tanulmányicélból látogathatják, stb.

Az ezentúli "cs. kir. gazdasági felsőbb tanintézet"-
ben 1850. évi november elejével a tanítás kizárólagosan
nérnet nyelven rnegindulván, 1869-ig ilyképen folyt.

A második korszakot alkotó 19. év alatt az intézetet
növekvő arányban 1843, il Monarchia minden részéből,
sőt - több külföldi -_származású .hallgató -Iátogatta, a túl-
nyomó rész azonban mégis -magyarországi volt.

Ill. A gazdasági akadémia mint m. kir. gazdasági
felsőbb tanintézet.

Az 1867. évben 'hazánk alkotmányos jogait vissza-
nyervén, az annak területén fennállott közintézmények a
magyar minisztériurn fenhatósága alá kerültek ugyan, az
itteni intézet azonban csak 1869. évi január hóban



KÁROLY LAJOS főherceg, tábornagy,
az asperni győzö,

Albert Kázmér szász-tescheni herceg és
neje Mária Krisztina íöhercegnö 'örököse,

aki a Gazdasági Akadémiát saját
költségén tartotta ~enn.
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helyeztetett a földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. minisztérium kormányzata alá, mikor is "m. kir.
gazdasági felsőbb tanintézet" nevet nyert.

A minisztérium annak tekintetbevételével, hogy a
hallgatók nagyobb része magyar, azonnal gondoskodott

KLEYLE JOACHIM
az Akadémia második igazgatója

(1821-1849)

arról, hogy az idáig 52 éven keresztül kizárólagosan
németnyelvű oktatással a tanítás párhuzamosan magyar
nyelven is tartassék, mi azt vonta maga után, hogy az
eddigi tanszemélyzet egy része eltávozott.

Az akként támadt 'hézag pótlása céljából egyrészt a
németnyelvű tanfolyam kiegészítésére, valamint a magyar-
nyelvű oktatás szervezése végett új tanerők szerződtettek.
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IV. A m. kir. gazdasági akadémia nyegyedik korszaka.

Az 1874. évben Ferenc József király ezen évaug.
25-én kelt jóváhagyásával a hazai gazdasági tanintézetek
új szervezésnek vettetvén alá, .az ittenifelsőbb tanintézet
"akadémia" címmel és szervezettel ruháztatott fel.

Az 1869. évtől a:t;J884.,é:vig, vagyis a Ill. és IV.
korszakban, 16' év; alatt a tanintézetet, mely kétnyelvű-
ségénel fogva tulajdonképen két párhuzamosan működő
intézetbőlállotf, 1568 hallgató látogatta.·

V. Am. kir, gazdasági akadémia a németnyelvű tanfolyam
megszünése után ..

Az,' 1869: évtől a magyarországi származású ifjúság
legnagyobb része a magyar tannyelvű előadásokat hall-
gatta, éf nem magyarajkú ifjak pedig az időközben az
Ausztriában és külíöldön alapított főiskolákat és egyetemi
fakultásokat keresvén fel, azok száma az akadémián
lassankint 'nagyon megfogyatkozott.

Ezen körülmény figyelembevétele az Akadémia ügyeit
vezérlő minisztériumot arra az elhatározásra bírta, hogy
a német J~nfolyamot megszüntesse, minek következtében
az 1883i84'-iki tanévre már nem vétettek fel hallgatók a
német tanfolyam ra.

Az 1~84/85,:iki tan évtől fogva az oktatás az Akadémián
kizárólagósan magyarnyelvű.

Az .VikorszakbanIőő-l/Ső-töl t9'07-ig az Akadémiát
1347"hallgat6 látogatta." .

VI. A m.: kir. gazdasági akadémia három tanfolyam ú
korszaka.

Az Akadémia életében egy újabbkorszaknak tekint-
hető az 1907/908-iki tanév, amennyiben az Akadémia új
szervezetet nyert és tanfolyama az eddigi két évről három
évre emeltetett s összes tanrendjében is lényeges módo-
sulásokat nyert úgy, amint ez a szervezeti és rendszabá-
lyokból részletesen megismerhető.



»

ALBRECHT főherceg, tábornagy,
aki a magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémiát

állami intézetté tette
1850. julius 31-én.
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A VI. korszakban 1907 -től t 927-ig az Akadémiát
5507 hallgató látogatta.

Ezen korszakban, 1914-ben a gazdasági Akadémia
kapcsolatba hozatott a pozsonyi tudornányegyetemrnel,
amennyiben a jogi tárgyakat a pozsonyi Egyetem tanárai
adták elő az Akadémián, amivel az Akadémiának az
Egyetemmel való szerves kapcsolata készíttetett elő, sajnos
azonban, Pozsonynak az 1918-ban bekövetkezett cseh
megszállásával ezen kapcsolat megszűnt.

Az Akadémia 1918/19-1926/27. tanéveinek
rövid története.

A hosszantartó világháború mindenre káros kihatásai
miatt az Akadémia az 1918/19. tanévtől kezdve mindeddig
nem rendelkezett azokkal az anyagi eszközökkel, hogy
a szokásos évi értesítőt kiadhatta volna. Sajnos, hogy
ezen szomorú körülrnény megemIítésével kell kezdenünk
az elmult 9 esztendő rövid történetét.

Az 1918/19-iki tanévvel az Akadémia 10 l-ik tanévét
nyitotta meg. Az Alma Mater 100 éves fennállásának
évfordulóját az akkori zavaros viszonyok miatt nem ünne-
pelhette meg olyan ünnepség keretében, amely méltó lett
volna az esemény fontosságához.

Az 1918/19-iki tanév megnyitása az októberben
országszerte dühöngő spanyoljárvány miatt október 10-ike
helyett csak november 5-én volt lehetséges.

A háború összeomlása s az azt követő forradalmak
gyászos korszaka az akadémia életére is nyomasztólag
hatott, A tanítás nem folyhatott zavartalanul. Tanárra és
hallgatóságra egyaránt ránehezedett a bizonytalanság
nyomasztó érzése s a folytonos mélyreható politikai vál-
tozások nagy hátrányára voltak a tanításnak is.

Ebben az évben a tanári karban sok személyi valtozás
volt. Itt csak általánosságban említjük meg, hogya hadba-
vonult tanárok visszatértek tanszékeikre s fokozott buzga-
lommal láttak munkához. A tanári testületnek sok nehéz-
séggel kellett ezen tanévben megküzdenie főleg azért,
mert a tanév közben a proletárdiktatúra uralma a tanári

. tevékenységet nagymértékben gátolta.
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Akadérniánknak a pozsonyi egyetemmel való kap-
csolata Pozsonynak a csehek által történt megszállása
folytán ezen évben megszűnt.

A hallgatóság létszáma a tanév folyamán erősen
felszaporodott és folytonos változásnak volt alávetve,
mivel a katonai leszerelés miatt nem tudott minden hall-
gató egyszerre megjelenni.

A vörös uralom - a személyi változásoktóI eltekintve-
a tanári testület gondossága révén nagyobb erkölcsi kár
és anyagi veszteség nélkül zajlott le az Akadémia felett.

A tanácsköztársaság egész -ideje alatt semmi olyan
intézkedés nem történt, ami az Akadémiát tulajdonképeni
céljától elvonta vagy rnűködését lehetetlenné tette volna.
Ha a törvénytelen kormányok intézkedései számtalan
akadályt gördítettek is a szorgalmas munka elé, ha a
forradalmi idők a szenvedélyeket felkavarták és ezzel az
intenzív munkát nehézzé tették is, sikerült az intézet
akkori tapintatos vezetőségének és tanári karának az
Akadémiától minden erkölcsi és anyagi károsítást távol
tartani úgy, hogy a viszonyok javultával változatlanul,
zökkenés és megszakítás nélkül- folytathatta működését.

Az /9/9/20. tanév. Az 1919/20. tanév október 15-én
nyílt meg a szokásos ünnepélyes keretek között. Ezen
tanév a január hóban tartott 3 heti szénszünet leszámí-
tásával az évvégéig zavartalanul folyt .le.

Az Akadémia tanári testülete ebben a tanévben is
sok változáson ment keresztül. A jelentékenyen megnöve-
kedett hallgatósági létszám miatt még inkább érezhető
volt a kellő számú tan erő hiánya.

Ebben a tanévben szólíttattak fel a tanári testület
tagjai a tanácsköztársaság ideje alatti viselkedésük iga-
zolására, amely a rendeletek értelmében bonyoIíttatott le.

A tanácsköztársaság ideje alatt kiadott összes rende-
letek érvényét a m. kir. Földmívelésügyi Miniszter meg-
szüntette s az új hivatali esküt az 1363. eIn. szám ú
rendelet értelmében a tanári, tiszti és szolgaszemélyzet
megfelelő ünnepélyes formában letette.

A változott viszonyok nagy eltolódást okoztak a
hallgatóság létszámában is. Beiratkozott összesen 330
hallgató. Egyrészt az a körülmény, hogy a tanév elején
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az egyetem és minden hazai főiskola kapui zárva maradtak,
másrészt az, hogya gyakorlati pályák iránt általánosan
tapasztalható élénk érdeklődés mutatkozott s végül, hogy
a katonai szolgálat és forradalmak miatt félbeszakított
tanulmányaikat többen újra folytathatták, erősen felszök-
tette a hallgatóság létszámát.

Dr. PAPST HENRIK VILMOS
az Akadémia harmadik igazgatója

(1850-1861)

A hallgatóknak egy része még mindig élvezte a
katonai szolgálattal biztosított tanulmányi időkedvezményt.
Ez a körülrnény tette szükségessé, hogya tanév közben
is kellett vizsgaterminusokat kitűzni.

A hallgatók, rendkívül nagy létszámának meg nem
felelő férőhely a tantermekben és a laboratóriumokban
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rendkívür'megne'hezíteUé': 'a' -deiüonstrációs előadások és

~-J' ,> ,,' • .ol). f ,-'. .., ~ " •

főleg gyakorlatokjajtását. Az emiatt csoportokra osztott
hallgatós'ág'~ ~1~~leti '''és'l:gyakoiIati 'oktatása a tanári kar
nagy megterheltetésével járt és csak erősen fokozott
energiával yRV;. k~pes',.á: ::r,~á:,háruló nagy munkát ellátni.

Ezen' tanévi működést általában az erős munka és
az élet nehézségeível szemhen . folytatott küzdelern jelle-
mezte. Örvendve "a visszatért állami rendnek, serényen
dolgozott a, tanári ,testület annak' megszilárdulásán .

• ".<J< ,;.' •••• ,

1920/21/ tanév. A tanév a rendes időben, október
9-én nyílt ,~eg s az' előadások a szabályok által előírt
szünetek kivételével zavartalanul.megszakitás nélkül folytak
a tanév végéig. _ .' ~'

A tanszemélyzet létszámábarra tanév folyamán több
,változás töftént, egyrészt átheJyezé'sek;, másrészt betegség
Iolytán.. Bár.az előadó tanárok létszáma teljes volt, a kellő
segédszernélyzet híjjáii" a magas hallgató! létszám nagyon
megnehezítette az előadó tanárok feladatát.

A beiratkozott. hallgátók száma 426 volt. Ez a
tömeges látogatás nemcsak azért-volt hátrányos, mert ilyen
módon a jóval kevesebb hallgatóra berendezett tantermek,
laboratóriumok túlzsúfoltsága s a megfelelő segéderők
hiánya folytán a hallgatóság kiképzése nem Iehetett olyan,
aminőnek azt a tanári testület szükségesnek látta és
amilyent a" m\gnehe~ült viszonyok, megköveteltek, hanem
annyiban is ~eszélyes; mert. a gazdasági pályán túlzsúfolt-
ságot . teremt .és )lz,elhelyezked~st, valaniint a megélhetést
megnehezíti. .' ,.-....,'_. __ ... ,~;.~,/ ,"

Ebben"':'anariíevoen is még sok volt a tanulmányi
időkedvezményt élvező' kaíoiiaí fiallgatók szám a ,

Minde~~k<'· fda~at-a> :aj:~éler( -éredrnények kielégítők
It k .. '>",.- \ J • - ",-,) ••vo a . _oO"~ -c o.!;:' j, " '

" A vármegyei> katonai-.paraücsnokság felkérésére a
helyörség-tlsétjé! :'rés'iére .1ö.bbl

..Hétre"te'rjedő tanfolyam is
tartatott , 'Akia~d~émJá'nk"oií,,~:"Enii~k': ce'lja .nérni általános

- , \. OJ • ~,'" ~.' l( '-4 ...•..~ .! ( ~ ,> J ..~ 1' •• ~~.' " J ~ _ • " •

gazdasági IsmeJetszerzés;> külöiiösen pedig az apro házi-
állatok teny"észMse':.és a kei:teszef.körebéri'való kiképzés volt.

, ~ L. II J •• ~ , ...•. _: \, ...' • _ •• 1 ~ l ~ _

. '~ ... ;;<~_i lJ ;~ ;,,_*, .._:;:~-:.~. ~ 1



FRIGYES királyi herceg, tábornagy,
a "Károly Lajos főhercegi hitbizomány"

jelenlegi tulajdonosa és
a magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémia

hathatós pártfogója.
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1921/22. tanév. A tanév október 10-én nyittatott
meg a szokásos ünnepélyes formában, a róm. kath. tem-
plomban tartott Veni Sancte-val és utána az igazgató
által tartott megnyitóval.

A tanári testületben ez a tanév is több személy-
változást hozott. Elhúnyt Rázsó Imre gazd. akad. r. tanár

Dr. MASCH ANTAL
az Akadémia negyedik igazgatója

(1840-1884)

27 évi áldásos működés után. Orrnándy János-tanár pedig
a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatójává
neveztetvén ki, mint akadémiai tanár, a tanügy nagy
kárára nyugalomba vonult. Továbbá idehelyeztetett szol-
gálattételre Zalka Zsigmond kassai .nyug. akad. igazgató,
a gazdasági technológia előadására, valamint Buday Gyula
akad. r. tanár az állatban c- és élettani tanszék ellátására.

~
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A kellő szám ú scgédszemélyzet hiánya miattí nehéz-
ségek ebben a tanévben is éreztették hátrányos hatásukat,
amelyek' a, még inkább megnövekedett hallgatói létszám
mellett még fokozód tak. Ebben a: tanévben érte el Aka-
dérniánkIennállása óta a legniagasabb hallgatói létszámot.
Beiratkozott összesen 453 ha IIgató. Ezek egy része még
tanulmányi időkedvezményt élvező katona-hallgató volt.

A hallgatósági )étszámnak a legutóbbi években tör-
tént ,nagymérvű "megnövekedése miatt a hallgatók el-
helyezése nagy 'nehézségekbe ütközött, amelyek ebben a
tanévben még inkább fokozódtak. Különösen akkor látta
hiányát az ljkadéniia egy megfelelő férőhellyel berendezett
alkalmas kónviktusnak.

A ha,Üg~tóSágnagy részének élelmezését a Mensa
Academíca 'látta. ~I, melynek üdvös .. működése különösen
ezen évben -a rendkívűl megdrágult élelmezési viszonyok
folytán vált igen szükségessé. A menzán 32 szegénysorsú
hallgató: kapott egész éven' át részben, vagy teljesen
ingyen élelmezést, A menzán a szűk befogadóképesség
miatt a felvételt korlátozni kellett s mint a múltban, úgy

'ezen évben is elsősorban köztisztviselők fiai és szegény-
sorsú hallgatók vétettek fel.. A menzán étkező összes
hallgatók s~áma - 110 volt.

A hallgatók magaviselete és szorgalma ellen, néhány
esettől eltekin~ve, kifogás nem merült fel.

* * *
1922/23. tanév: Ezen Janév" mely az Akadémia fenn-

állásának 104-ik' évét jelenti,.,1922 október 10-én nyitta-
tott meg a, szokásos ünnepélyeskeretek között, igazgatói

_ megnyitóbeszéddél és 'tapévmegtiyitó előadással. amelyet
Vladár ~nd~e rendes tánártartott meg. , ' ,

',' A, tanári testület .létszárnában lényeges változás .ezen
t~nev.~eÍ1' '8ejn "för,te~t Ellenben ,a segédszemélyzetnek
régtől óhajtott beállitása "ebben a tanévben '-o ' 5 'gazda-
ságí gyakornok kinevezésével, illetve Idehelyezésevel -
részben' teljesült, 'sajnos azonban, ezen segéderők a meg-
élhetési lehetőség hiánya miatt állásaikat hamarosan
elhagyták.
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Az Akadémia várszerű régi bejárata.



A hallgatóság száma az előző évihez képest fogyott.
Beiratkozott összesen 385 hallgató. A hallgatóság elhelyez-
kedését a rendkívül fokozódó drágaság még a múlt
éveknél is nehezebbé tette, különösen a szegénysorsú

sipeki BALÁS ÁRPÁD
az Akadémia ötödik igazgatója

(1884-1897)

hallgatók szempontjából. Az akadémiai menza úgy mint
a múltban, most is folytatta áldásos működését és 80
hallgatónak nyújtott részben kedvezményes, részben tel-
jesen ingyenes élelmezést. Nagy segítséget nyújtott ehhez
~ Földmívelésügyi s a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter
Ur által engedélyezett államsegély,. valamint Albrecht kir.
herceg lisztadománya, amely havonkint 2 q. mennyiséget

2*
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tett ki s amely mennyiséget Ö Fensége azóta is állandóan
folyósít az akadémiai menza részére.

Ebben a tanévben volt megtartva Magyaróvárott a
I]. ojszágos gazdász-kongresszus, amelyen a Kormányzó
Ur O Főrnéltósága képviseletében vitéz Nagy Pál gyalog-
sági tábornok vett részt. Ugyanekkor tartattak meg az
országos főiskolai sportversenyek, melyeken a budapesti
egyetemi és műegyetemi hallgatók; továbbá a Ludovika
Akadémia, a debreceni és keszthelyi gazdasági akadémiák
hallgatói is résztvettek.

A diák-vllágkongresszusnak Parádon tartott ülései
után több külföldi egyetemi hallgató látogatta meg ezen
tanévben Akadémiánkat.

* * *
1923/24. tanév. Az ünnepélyes megnyitás 1923 ok-

tóber 9-én történt igazgatói megnyitóbeszéddel és tan-
évmegnyitó előadással, amelyet Világhy Károly rendkívüli
tanár tartott "A tudományos ,üzemvezet.ésről (Taylor-
rendszertől) ".

A tanszemélyzetnél csak annyiban volt változás, hogy
Draskovich József m. kir. főerdőtanácsos a földmértan és
erdészettan előadásával bizatott meg.

Az akadémiai menzán ezen tanévben 70 hallgató
nyert részben ingyenes, részben igen jutanyos árért ellá-
tást. Az Akadémia hallgatóinak száma ezen' évben 329
volt. Az országos főiskolai atletikai mérkőzések ezen
tanévben is Magyaróvárott tartattak meg, amelyen az

'összes egyetemek ~és~főiskolák kiküldöttel résztvettek.
Ezen tanévben az Akadérniát sok" külföldi és hazai láto-

" gató kereste fel.' Ugyanezen .tanévben a gazdasági fel-
, Ugyelők részére ,az-Akadémián' továbbképző tanfolyam

tartatott, '
* * *

1924/25. tanév', A tanév október 9-én Veni Sancte-
val, majd igazgatói megnyitóbeszéddel vette kezdetét,
amely után dr. Ejury Lajos, rendes tanár tartott előadást
"A chemia fejlődése" CÍmmel.

A tanári testületben ezen tanévben személyí változás
nem történt. A hallgatóság létszáma 324 volt. Az ifjúsági
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menzán 97 hallgató nyert részben ingyenes, részben
igen jutányos árért étkezést. A szokásos tanulmányi
kirándulások ezen tanévben a budapesti országos tényész-
állatvásár- és gépkiállításra, gróf Khuen-Héderváry Károly
hédervári uradaImába samagyaróvári főhercegi uradalom

kiskéri VÖRÖS SÁNDOR
az Akadémia hatodik igazgatója

(1898-1907)

gazdaságaiba, sajtgyárába, sörgyáraba és hansági villamos
telepeire tartattak meg.

Ezen évben húnyt el Magyaróvárott Linhart György
m. kir. gazd. főtanácsos, nyugalmazott akad. rendes tanár,
aki mint növénykórtani tudós, az egész világ szak köreí
előtt ismeretes volt.

* * *



22

1925/26. tanév. A tanév október 9-én Veni Sancte-
'val, igazgatói megnyitóval s dr. Ejury Lajos" Takarékos-
kodjunk a természet kincseivel" címü előadásával kezdetett
meg. A tanáritestületben ezen tanévben annyiban történt
változás, hogy', Csiki' László segédtanár a keszthelyi
gazdasági' akadérnlához helyeztetett át s helyette dr. Biró
Gyula tanarseged helyeztetett a magyaróvári akadérniához,
aki ugyanezen évben az akadémiai. tanári vizsgát "egy-
hangú" képesítéssel letette s a harctéren szerzett katonai
érdemeiért pedig "yitézzé" avattatott.

A hallgátók száma ezen tanévben 274 volt, akik
közül ezen tanévben egy török nemzetségü hallgató,
Mirat Hüszni húnyt el távol hazájától.

Az ifjúsági menzán ezen tanévben 50 hallgató nyert
részben /kedvezményes, részben igen olcsón élelmezést.

A rendes' akadémiai oktatáson kívül VIadár Endre
tanár 8il hallgató részére külörr gőzgépkezelői tanfolyamot,
azonkívül hat hétig tartó rádió-tanfolyamot is tartott. A
gazdasági felügyelők részére egyhónapos tejgazdasági
tanfolyam tartatott az akadémiai tanári kar, az állatorvosi
főiskola, az országos tej kisérleti állomás személyzetének
és kireridelt szakegyének bevonásával. A hallgatóság
segélyezésére a magyaróvári m. kir. gazdasági akadémiát
40 évvel '-ezelőtt végzett hallgatók 28 millió koronás
alapítványt \ tettek összejövetelük alkalmával, amelynek
karnatait a tanári testület itéli oda valamely jó előmene-
telű hallgatónak.

Résztvett a itanári testület a hallgatósággal "együtt
Frigyes kir. herceg és-Izabella kir, hercegasszony O Fen-
ségeik 70., évi születési évfordulójuk alkalmával rendezett
nagyszabású' tisztelgésekerr ,~S- ünnepélyeken. amelyeknek
legszebb részletét az-akadémíaíhallgatóság által rendezett
felvonulások' alkották." " '1

-. ' A szokásos tanulmányi' kirándulások ezen tanévben
is' a föhércegí úradálom telepeire' és .gazdaságaíba, továbbá
az, ors-zágos tenyészállatvásár- és gépkiálIításra és gróf
W énekheim - 'Pál ' mosonszentmiklósi uradalmába tar-
tattak meg. ' " ' .
, , 'Az épltendő konviktus költségeinek első részletéül
a Földmívelésügyi Miniszter úr ezen tanévben 725 millió



Az Akadémia régi és új tanügyi épülete.
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koronát utalt ki, amelyhez a szükséges további részletek
a következő tanévekben utaltatnak ki.

Ezen tanévben is szám os külíöldi és hazai látogató
kereste fel Akadémiánkat, köztük Vass József m. kir.
népjóléti miniszter is megtisztelte Akadémiánkat.

HENSCH ÁRPÁD
az Akadémia hetedik igazgatója

(1890-1899)

1926/27. tanév. Október 10-én vette kezdetét igaz-
gatói megnyitóbeszéddel és Buday Gyula rendes tanárnak
"A tej mint emberi táplálék" círnű előadásával. A beirat-
kozott hallgatók létszáma 228, akik közül 50 hallgató
nyer kedvezményes étkezést és 20 hallgató konviktusi
ellátást.



A. Magyaróvárott működő gazdasági
kisérleti állomások.

A tanári testületben dr. Neuberger Ferenc rendes
tanár, országgyülési képviselő elhúnyta okozott fájdalmas
veszteséget, továbbá, dr. Marton Andor rendes tanár
betegsége, . aki a tanév február havátói huzamos ideig
tartó szabadságra távozott, Meghalt 1927 május 10-én.

Ezen tanévben két igen fontos tanfolyam nyittatott
az akadémián és pedig a Felsőbb Tejgazdasági és Tej-
ipari szaktanfolyam, "amely az országos m. kir. tejkisérleti
állomással kapcsolatban működik, a másik pedig a Növény-
termelési . kisérIetezés tudományos alapjainak ismertetése,
amelyet a növény termelési tanszék tanárai tartanak. Ezen
kívül Vladár Endre rendes tanár 75' hallgató részére
tartott gőzgépkezelöl tanfolyamot. .

,
Magyaróvárott az Akadémián kívül működnek még

a gazdasági jellegű kisérleti állomások, amelyek az Aka-
dérniával kapcsolatban keletkeztek s az egykori akadémiai
tanárok válta! szerveztettek, jelenleg pedig mint önálló

. ' intézmények . töltik be hivatásukat. Ezen állomások a
következök :

M. Kir. "Mezőgazdasági Vegy kisérleti Állomás.

A magyaróvári vegykisérleti állomás 55 éves műkö-
désre tekinthet vissza. __~\z állomás ugyanis a magyaróvári
gazdasági akadémiából, illetveannak kémiai tanszékéből
1872~b~n alakult ki: Az 1873,-Jk, évben kezdett dolgozni,
címe ebbén az időben "Magyar királyi gazdasági akadémia
vegykisérleti állomása". , ,_, , :,

Minthogy 'abban az időben a magyaróvári gazdasági
akadémia volt az ország egyetlen akadémiája, elsősorban
is itt vált szükségessé oly i~té~mény felállítása, amely a
mezőgazdaság érdekeit kémiai kisérletekkel és vizsgála-
tokkal szolgálta. Az ország minden részéből az egyetlen
gazdasági akadémiához fordultak a vásárolt termékek
tisztaságának és értékmegállapításának kérdésével, vala-



Az Akadémia tanügyi épülete a mellette elterülő parkkal.
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mint akkor is, ha a mezőgazdasági kémia körébe tartozó
kérdésekben vizsgálatra vagy szakvéleményre volt szükség.

A vegykisérleti állomás munkáját ebben az időszakban
az akadémia vegytani tanszékének tanára és assistensei
végezték el a tanszék helyiségeiben és műszereivel.

UJHELYI IMRE
az Akadémia nyolcadik igazgatója

(1889-1919)

A magyar mezőgazdaságnak és ezzel együtt a mező-
gazdasági iparnak erőteljes fejlődése szükségessé tette,
hogyavegykisérleti állomás önálló legyen. Az 1894-ik
évtől kezdve a vegy kisérleti állomás már mint külön
intézmény, az akadémia vegytani tanszéke mellett és
annak fenhatósága alatt, de jelenlegi címével működött.
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A folytonos gazdasági fejlődés, a belterjes gazdal-
kodás szélesebbkörű térhódítása, a műtrágyahasználat
fokozatos növekedése, általában az okszerű gazdálkodás
mind nagyobbmérvű bevezetése, a vegykisérleti állomás
oly rohamos .íejlödését vonta maga után, hogy az aka-
démia tanszékének helyiségei és Ielszerclései is elégtelennek
bizonyultak. Ekkor született meg az a gondolat, hogy a
vegykisérleti állomást- teljesen íüggetlenitsék az Akadé-
miától és így 1902. év öszén a vegykisérleti állomás a
gazdasági akadémia kémiai tanszékétőI elválva, ujonan
épített és a .kisérleti állomás céljainak megfelelő berende-
zésű épületben mint már teljesen független állomás nyert
elhelyezést. ' ,

A vegykisérleti állomás feladata a következő:
A mezőgazdasági kémia keretébe tartozó kérdések

tudományos irányú vizsgálata (talajismeret, trágyázás,
takarmányozás, mezőgazdasági ipar stb.) ugyancsak ide
sorolhatók a mezőgazdasági terrnények és termékek forgaI-
mánál felmerülő egyes gyakorlati kérdésekre vonatkozó
vizsgálatok.

A műtrágya és takarmányforgalom állandó ellenőrzése.
ElIenőrző kémiai vizsgálatok végzése magánfelek.

testületek, egyesületek és gyárak részére a m.,kir. föld-
. mlvelésügyi minisztérium által megállapított díjszabás szerint.

A közigazgatási hatóságok támogatása, az élelmiszer-
kereskedelem és hamisítás ellenőrzése. "

A vizsgálatoknál elért eredmények népszerű ismertetése.
,Az állomás müködésében két idősiakot lehet meg-

állapítani és pedig' a .kutató és újabban az ellenőrzési
szakot. Az első szakban, melya múlt század utolsó évtizedéig
terjed, az állomás főleg eredeti :'hivatását, azaz a tudo-
mányos kutatásokat. végzi. Erre, az időszakra esnek a
következő .nagyobbszabású . kutatások: "A különböző
saccharomicesek ..befolyása a borképződésre" Kosutány
Tamás - dr.-tól, "Osszehasonlítható kisérletek különböző
préselt éleszrökkel és tisztá fajta élesztővel=Zalka Zsig-
mondtól.: "Az erjedéstkisérőnéhány gombafaj viselkedése
savval 'szemben" ,Hérich-Tóth Jenő dr.-tóL Ugyancsak
erre az időszakra esnek Kosutány Tamás _dr., a magyar
liszt mlnöségére vonatkozó .alapvetö vizsgálatai.



Az Akadémia új tanügyi épületének homlokzata.
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A tudományos irányú kutatásokat a vegykisérleti
állomás még később is folytatta, azonban csak olyan
mederben, mint ahogy azt az állomás ellenőrző munkája
megengedte, ugyanis az állomás szépen megindult tudo-

BÁNV ÁRTH SÁNDOR
az Akadémia kilencedik igazgatója

(1899-töl, illetve mint igazgató 1920-tól)

mányos kutatását mezőgazdaságunk rohamos fejlődése
és az ezzel párhuzamosan haladó mezőgazdasági ipar
megakasztotta, illetve az állomás működési irányát inkább
az ellenőrzés terére sodorta át.

Az állomás jelenlegi vezetője: Floderer Sándor kisérlet-
ügyi igazgató.



Orsz. M. Kir. Növény termelési Kisérleti Állomás.
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Az 1891. évben a magyaróvári M. Kir. Gazdasági
.Akadémia Növénytermesztési Tanszékévei kapcsolatban
Cserháti Sándor akad. r. tanár vezetésével létesített, majd
az 1895. évben Orsz. M. Kir. Növény termelési Kisérleti
Allomás cím alatt önállósított és a m. kir. földmívelésügyi
miniszter fenhatósága alatt álló intézet feladata úgy az
általános, mint a különleges növénytermesztés körébe
vágó kérdések tanulmányozásával setéren való kisérle-
tezéssel azyokszerű és korszerű növényterrnesztést fejlesz-
terii és terjeszteni. "

RészÍetesebben kifejtve az Allomás munkaköre a
következőkre terjed ki: .

A .növényujdonságokat értékükre kipróbálja és a
bevaltakat terjeszti. Az országban termesztett vagy termesz-
tésre alkalmas míveleti növények érdemesnek mutatkozó
fajait kipróbálja, a beváltakat terjeszti. Egyben kutat oly
idegenben termesztett vagy nálunk vadul, gyomként elő-
íordulót növények, különösen takarmánynövények után,
amelyek meghonosítása, illetve a kultúrnövények sorába
való, felvétele sikerrel kecsegtet. A mesterséges trágya-
féléket kipróbálja s az okszerű trágyázás ismereteit ter-
jeszti. Tala~tani kutatásokat végez, a különbözö talajjavító
eljárásokat tanulmányozza s az e téren szerzett tapasz-
talatokat gyakorlatitag értékesíti. Talajmívelési, növény-
ápoló kisérletcket.végez s új talajmívelő rendszerek értékét
megállapítja. Bcható-vízsgálatokat igénylő növénytermesz-
tési kérdéseket tudományosan' tanulmányez s a külföldi
hasonló intézmények tevékenységet .fígyelernmel kisérve
a .riövényterrnesztésí' tudományt.Tejleszti, Fajazonosság
megállapítását, té.I?9 vizsgálatokat végez., A földmívelés-
ügyi kormánynak, valamint hatóságoknak és hivataloknak
növénytermesztési kérdésekben szakvéleményt ad. A
gazdaközönségnek növénytermesztés] 'kérdésekben ingyen
tanácsot és útbaigazítást nyújt. Az Allomás a működése
révén elért, valamint hasonló irányú külföldi tapasztala-
tokat, úgyszintén az okszerű növénytermesztés ismereteit
terjeszti szakelöadások, kiadványok és irodalmi tevékeny-
ség útján.



Akadémiai tanári lakóház.



Az állomás működése ezideig olyan sokoldalú és
messze kiható volt, hogy eredményeit csak vázlatosan

- lehet ismertetni és azok legfontosabbjait csak röviden
összefoglalni a következőkben: kipróbálta a szántóföldi
növények külföldi kultúrfajtáit s a beváltakat terjesztette.'

id. SPORZON PÁL
gazdasági akadémiai rendes tanár

(1874 -1890)

A hazai nemesítések forgalomba kerültéig. a hazalaknál.
többet termő, korán érő kalászos, kukorica, burgonya,
takarmányrépafajtákat próbált ki és terjesztett el; hazánk-
ban leginkább termesztett cukorrépafajták termesztési és
használati értékét megállapította; -kimutatta a magyar
lucerna és lóhere fölényét ; értékes, de nálunk ismeretlen



Orsz, M. ,Ki~. -Növényuemesítö Intézet.

" Alapítási éve, 199g.. Feladata azegész ország terüle-
.térekíterjédö '. hatáskörrel a magyar, növénynemesítés és
.vetörnagtermelés .Iejlesztése. .A szakmájaba tartozó ügyek-
'b:eJj':díjme'ntesel(riyújt .tájékoztatást,' .közvetlenül a m. kir.
fQléhÍ1ív~lé'S,ügyiminisztérium, fenhátósága alá tartozik,

, anrelynek .uövériyriémesítö-, növényfajta- és vetőmagkér-
désekbenszakvéleményt 'sié,lgáltátó szerve.' ,

't~k~'~~~~y~5véÍ1ye~~'et -', 'kül,öllös~n homokra v~1ókat -
.honosított meg. Legutóbb'.' a . nálunk vadon előforduló
pannonbükkönyt miveletí növénnye tette. Bevezette Ma-
gyaror§zágan 'a műtrágyázást és kiterjesztette a szántó-
földön kívül a rétekre; szőlőkre és gyümölcsösökre, egyben
kikutatta a műtrágyák Jeghelyesebb és legjövedelmezőbb
alkalmazását Bevezette' ci.sortrágyázást. Megállapította a
zöldtrágyázás módját-és értékét a hazai viszonyok között,
Tisztázta a' sörárpá értékét befolyásoló hatásokat s azok
értékbirálatijelentőségét. Megállapította az amerikai száraz
gazdálkodás .érté két a hazai viszonyok között, továbbá a

.rét- és legélööntözések, valamint a városi szennyvíz-
,tisztítás, leghelyesebb megoldását gazdasági szempontból.
M~gindíto/ta a' tőzeg-, szí~- és gyenge honioktalajok
telkesítését és a hazai növénynemesítést; a növényneme-

_ sítés jelentőségének. felismerése :yezetett külön Növény-
nemesítő; Intézet létesítésére. \':::',

Az 1\.IIomás nagyobb, dolgozatai a Kisérletügyí Köz-
lernényelé hasábjain jelennek meg; de a kisérleti ered-
ményeket. gyakorlati irányú feldolgozásban időről-időre
közzétcszl.a különíéle gazdasági szaklapokban is, Nagyobb
arányú munkálatairól az, Allemásnak eddig 10 külön kiad-
ványa jelent meg. Az' Allomás alkalmi előadások útján
élőszóval is 'ismerteti végzett kisérleteit és kutatásainak
eredményét. Szám os , ismertető füzetert és könyvön kívül
azon szakcikkek száma, melyek az Allomás tisztviselői nek
tollából a különíéle, bel- és külíöldi szaklapokban eddig
megjelentek, ezernél -ctöbbre rúg. .

Az Allomás vezetöje rGyártás József m. kir. gazda-
sági "fötanácsos, kísérletügyrfőigazgató.



Az országos m. kir. növény termelési kisérleti állomás.
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Az intézet főépülete, Hf laboratóriuln( helyiséggel, a
városban van elhelyezve. Ehhez 3 kat. hold tenyészkert
tartozik, amelyben a nemesített tenyésztörzsek első
nemzedékei, valamint az intézet szakszerű útmutatásai

Dr. lehotai CSELKÓ ISTVÁN
m. kir. gazdasági főtanácsos, királyi tanácsos,

m. kir.: gazdasági akadémiai rendes tanár, .
az állategészségügyi tudományok tiszteletbeli doktora

(1869-1908)

alapján az ország különböző vidékein működő növény-
nemesítő gazdaságokban kitenyésztett növényfajták minta- .
vetései megbiráltatnak és a tudományos megfigyelések'
végeztetnek.

A nemesített növényfajták kipróbálására és a gyakorlati
megfigyelések céljaira az intézet 36 kat. hold nagyságú
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magtermelő telepe' áll rendelkezésre.' Ez' a m. -kir: Gazda-
sági Akadémia rnajorja. mellett van elhelyezve - és meg-
felelő laboratóriumi, valamint gazdasági épületekkel, kellő
arányú élő és holt leltárral van. felszerelve .

. -Az intézet működése két irányú : 1. Arra alkalmas
gazdaságokban szakszerű útmutatásaival a növénynemesítő
munkálatók kifejlődését- és - il -honi., viszonyaink között
legjobban megfelelőhövényfajták nemésítését előmozdítja.
2. Másrészről .azok gyakorlati kipróbálásáról gondos-
kodik, hogy valóban csak a legjobb növényfajták juthas-
sanak forgalómba., Abevált növényfajtákkal nyert tapasz-
talatok közréadásával azok széleskörű elterjedését biztosítja,
hogy a terrnéstjavító hatásuk az egyes gazdaságokban és
az ország/termésátlagainakfokozásában is kellő m~rtékben
érvényesülhessen. ....,'" '. \, -

A magyar növénynénrésités szervezése ésRif:1lődése
ennek az intézetnek rmihkáéredménye. Az intézeti szak-
szerű útmutatásai alapján létesültek a Székács, hatvani
stb" valamint az intézet keresztczéseiből az eszferházai
és az ozorai búzafajták. Az intézet által átadott tenyész-
anyagbóllétesültek a hotvani=e« a rolaszentgroti rozs-
Iajták, az ő útmutatásai alapján a hatvani, Mestert](izy- és
Bauer-féle sörárpák, a Székács, esrterháeai, ozorai zab-
fajták, a nemesített tengeri, burgonya, repce, fnák, bab,
lóbab, borsó, takarmányrépa, lucerna, lóhere és tűlaiták;
amelyek vetőrnagja azokból a nemcsítö , uradalmakból
kerül forgalornba.vamelyben azok létesíttettek .

.Az intézet kezelésében van a.. nemesített magyar
növényfajták állami elismetése-e~rtörzskönyvelése, amely
ahazánkban nemesített' növényfajták hitelesítésére szolgáló

. eljárás. ::,,' : :.. . : -a-
Szakmáját- fejlesztő .müködése és elrriéletí . kutatásaí-

nak eredményei alapjána külföldi )lövénynemesítő' iritéze-
tekkel és szakemberekkel állandó összeköttetésbéri áll-és
ázok gyaktan forduln-ak -az. intézethez tájékoztatásért

_ OL Az .intézet . szervezője . és . vezetője:" Grabner -,Emil
m •. kir .. gazdasági. íötanácsős, kisérletügyi ig·aZgáf6. - .~ -' . - . . ., ~ ~ .. ~ .



A magyaróvári m, kir. országosjnővénynemesltő intézet.

A m, kir. országös növénynemesítö intézet magtenyésztési telepe.
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M. Kir. Tejgazdasági Kisérleti Állomás.

Az állomás 1903-ban létesült. Feladata a következők-
ben foglalható össze:

Tudományos és gyakorlati kisérletek, vizsgálatok és
kutatások végzése a tejtermelés és tejfeldolgozás köréből.

THALLMA VER VIKTOR
gazdasági akadémiai rendes tanár,

az országos gépkisérleti állomás igazgatója
(1873-1908)

Tanácsadás tejgazdasági kérdésekben, bakteriológiai
és kémiai vizsgálatok, üzemellenőrzés magánosok részére.

A tejgazdasági ismeretek terjesztése szóval, írásban
és tettel. Ujabbari a Felső tejgazdasági -és tejipari szak-·
tanfolyam révén bekapcsolódik a tejgazdasági szakokta-

3



tásba is. Mindezek révén igyekszik a hazai tejgazdaság
és tej ipar .fejlödését előmozdítani. .
-. Az állomás saját, épületében Magyaróvár Lucsony
nevű városrészben .a .többí magyaróvári mezőgazdasági
kisérleti 'állomás tőszomszédságában van elhelyezve.
Céljainak-eléréséhezjól felszerelt mikrobiológiai és kémiai
laboratóriumokkal rendelkezik és gazdag 'könyvtárral,
melyben a legnevesebb német, angol és francia nyelvű
szak művek feltalálhatók. Kisérleti és tanüzerne külön

. paviIlonban van elhelyezve.
. Az állomáson végzett kisérletek és vizsgálatok ered-

ményei' elsősorban a mezőgazdasági kisérleti intézmények
hivatalos szemléjében, a .Kisérletügyi Közlernények "-ben
közöltetnek.

Az állomás vezetője: dr. Gratz attó kisérletügyi
igazgató ..: .

'M. Kir. Gazdasági Gépkisérleti Állomás.

Hazai mezőgazdasági kisérletügyí intézményeink
között egyike a legidősebbeknek az immár több mint
félszázados múltra: 58 esztendőre visszatekintő magyar-
óvári m. kir, gazdasági gépkisérleti állomás, amely 1869-ben
létesíttetett.

A .magyaróvári gépkisérleti állomás, a halleit kivéve,
Európa valamennyi hasonló célú intézete között a leg-
régibb s a hallei állomás is mindössze 2 évvel előzte
azt meg, a kettő, tehát egykorúnak tekinthető.

Az állomás létesítésére a javaslatot dr. Masch Antal,
. a magyaróvári m. kir. -gazdaságiukadémia egykori igaz-
gatója tette meg 1~69-be!l, mikor a ~agyar kormány az
akadérniát az osztrák. császári ,földmívelésügyi minisz-
tériumtól átvette' és :újjászervczését megkezdte.

. A' .gépkisérletí . állomás legelső, 1871-ben' készült
. kiadványaban megtaláljuk az állomás szükséges voltának
megokolását, .melyet arinak legelső vezetője: Fuchs J. M.,
ar.gazdasági akadémia, géptaní tanszékének akkori tanára
írt.: Azokaz érvek 'és okok.. melyek az állomás létesítése
mellett akkor szóltak, napjainkban is változatlanul fenn-
állanak.



A m. kir. országos növénynemesítö intézet nemesítötelepe.

A m. kir. országos növénynemesítö intézet nemesített növényefnek
szaporítótelepe. .
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Acél elsősorban az, hogy lehetőség szerint rendes
körülrnények közt végbernenö, hosszantartó próbák által,
a kisérleti tárgy felett lehetőleg megbízható, gyakorlati
itélet hozassék. Ezáltal a kisérleti állomás ci gazdaközön-

LINHART GYÖRGY
m. kir. gazdasági főtanácsos, királyi tanácsos, ,

a Ferenc József-rend lovagkeresztese, a svéd Eszak csillaga-rend
lovagkeresztese, a francia, "Officier de l'Instrouction" tisztikeresztese,
a Növényélet- és Kórtani Allomás vezetője és gazd. akad. rendes tanár

,(1874-1906)

ségnek hasznára válhatik, tapasztalatait a gazdaközönség
magáévá teheti, egyes esetekben tanácsát kikérheti, végül
pedig felvilágosítást szerezhet magának ama körülrnények-
röl, melyek a kisérleti állomás véleményére befolyással
voltak s így saját eljárását ehhez szabhat ja.

3*
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Az állomás alapszabályai csak a legáltalánosabb
jellegű dolgokra' nézve' intézkednek, mert épen a gép-
kisérletek olyan sokféle es különböző természetűek, hogy
azokra' minden esetben alkalmazható, általános szabályo-
kat hozni nem léhet.

Hivatása az állomásnak az alapszabályok értelmében
az is, hogy gazdasági gépek kiválasztása, beszerzése,
használhatósága ügyében a hozzáforduló gazdaközönség-
nek, íeltalálóknak, hatóságoknak tanáccsal, véleménnyel
szolgáljon. Ilyen esetekben az állomás önállóan dönt

, afölött, vajjon véleményadás előtt szükség van-e az illető
gép kipróbálására vagy sem?

Az állomás rendeltetése keletkezése óta nem válto-
zott, de nem is változhatott, mert az okok, melyek meg-
alakítását' szükségessé tették, ma is ugyanazok es épen

. úgy, sőt' a gépek nagyobb mérvű elterjedtsége! folytán
még nagyobb mértékben fennállanak, mint egykor,

A gépkisérleti állomás - jóllehet anyagi felszerelés
és költségadornány tekintetében független az akadémiá-
tóI - azzal még jelenleg is sok tekintetben összefügg.
A helyszíni gépkisérletek mind az akadémia gazdaságá-
ban végeztetnek el s ugyanitt kerülnek a gépek huza-
mosabb időt lekötő, ú. n. tartóssági próbák alá. Az állo-
más irodája és kisérleti termei a géptani tans-zék helyi-
ségeiben vannak. ,

~ Az állomás alapítása óta kisérleti úton megvizsgált
összesen 441 különböző gépet és pedig: 46 ekét, 15
boronát, 58 vetögépet, 28 kultivátort .és kapálógépet, 10
műtrágyaszórógépet, 9 fűkaszálógépet, 48 aratógép et, 19
siénagyűjtőgépet, 46csépl~gép'et és lokomobilt, 25 JOS-
tálógépet, 15 tri~urti 5, g,Qzeket, 22 mctorekét és 95
egyéb 'gai~aságigépet.", " . ~ ','"

:, 19ll óta ri.Iil~.d.eÍ1.kisérlet az állomás .anyakönyvébe
bevezettetik. Akisérletek .és-próbák eredményei 'a külön-
böző hazai és külföldi szakfolyóiratokban időközönként
megjelennek. -, t= ' , " , .',., " "

:' Azállomás'JelenlegL vezetője.; Vladár Endre; m. kir.
ga-z,éIásagi: akadémiai iiérid'es 'tanár, a-gép- és 'eszköztan
előadója. ':"''' . ,"" " " ". ", " '
. ~~ .~ _ ... ,; - .-.... -.' , ..' .. ..
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A m. kir. tej kisérleti állomás főépülete.

A m. kir. tejkisérleti állomás kémiai laboratóriuma.
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A Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémián felállított
meteorológiai megfigyelő állomás.

A meteorológiai megfigyelő állomás Magyaróvárótt
az 1840-es évektől kezdve működik, előbb a gazdasági

Dr. KOSUTÁNY TAMÁS
m. kir. udvari tanácsos,

gazdasági akadémiai rendes tanár, az országos kémiai intézet igazgatója
(1871-1903)

akadémia géptani tanszéke mellett, majd áttétetett a
magyaróvári m. kir. vegykisérleti állomáshoz, honnan
1921. év [unius l-én ismét a gazdasági akadémiához
helyeztetett át és annak kertészetében nyert elhelyezést.

Az állomás műszerei: száraz-, nedves-, maximum-
és minimum-hőmérő, barométer, barograph és esőmérő.
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, , ~A megfigyelés naponta háromszor történik: reggel
7, délután 2 és. este ~9r'óra:kor, ezenkívül kiterjeszkedik az
időjárás és hőmérséklet egyéb mozzanataira is. A napon-
kériti 'hároms~or( megfigyelés alkalmával történik: a szá-
raz-jnedves hömérök és a barométer Ieolvasása, - meg:

,CSERHÁTI SÁNDOR
a Ferenc ]ózsef __rend lovagkeresztese, az OI\:\GE tiszteletbeli tagja,
az Országos ,Nöy~nyterme).ési Kisérleti ÁlIomás vezetője, gazdasági
akadémiai, rendes, tanár, Ereszebra az Akadémia elötti parkban áll

, (1875'-1904)

figyelése R. felhők alakjának, nagyságának; húzódásának,
-, a szél, -erősségének és irányának; reggel történik a
barograph leolvasása,' a ,csé\padél<; lemérése, a rninimum
hőmérséklet jnegállapítása, este a' maximurné 's mindezen
észlelések az' észlelő-könyvbe ·jegyeztetIl~k be; melyekről
napontareggel távirati jelentés küldetik a budapesti orsz.



A_m. kir. vegykísérlett állomás laboratóriuma.

A m. kir. tejkisérleti állomás mikrobiológiai laboratóriuma.

=
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meteorológiai intézethez, ugyancsak minden hó végén az
egész havi észlelésról és egyéb megfigyelésekről havi
kimutatás készül s ez is ugyanoda beküldetik.

Magyaróvár a 34° 56' keleti hosszúság (Ferrótól
számítva), 47° 53' északi szélesség alatt s az Adriai ten-
ger színe felett 125 méter magasan fekszik, ennek figye-
lembevételével az időjárás viszonyaira nézve a következő
átlagok számíttattak ki:

a Os-ra redukált légnyomás 27 évi átlaga 750-6 tnm,
a hörnérsék 30 évi átlaga 9'678iJ c.,
a csapadék 35 évi átlaga 561-9 mm.
A megfigyelő állomást Szlávik Endre m. kir. kerté-

szeti íötntézö vezeti.

* * *
A fenti állomásokon kívül az akadémiával kapcso-

latban működött még az állatgyógyászati állomás, amely
azonban megszűnt, továbbá az 1878-ban létesült vető-
magvizsgáló állomás és a m. kir. növényélet- és kórtani
állomás, amely utóbbiak 1913-ban Budapestre helyeztet-
tek. - A kisérleti állomások a Gazdasági Akadémiával
rokonintézmények, dc attól függetlenek, önálló vezetés
alatt álló külön intézetek, azért akiknek velük dolguk
van, az illető állomás igazgatóságához kell fordulniok.



Hallgatók fölvétele. Tandijak.

AZ Al{ADÉMIA SZERVEZETI-, REND- ÉS
FEGYELMI SZABÁLYZATA.

Kivonat az Akadémia szervezeti szabályzatából.

Az akadémia szervezete felől, valamint az oktatásra vonat-
kozó tudnivalókról az akadémiai szabályok következő pontjai
tájékoztatnak: .

Az akadémia hallgatói rendesek és rendkívüliek lehetnek.
Rendes hallgató az, aki a fennálló föl vételi föltételek köve-

telményeinek mindenben eleget téve, magát egyúttal minden előírt
tantárgy hallgatására, a gazdasági és egyéb szakgyakorlatokban
való részvételre, továbbá az előírt kollokviumok és vizsgálatok
letételére . kötelezi. .

Rendkivüli hallgatók azok, akik valamely okból rendes hall-
gatók nem lehetnek és általuk szabadon választott tantárgyak
hallgatására kötelezik magukat.

Magánhallgatól minőség nincsen s az olyan vizsgálat, amelyet
a. hallgató az akadémiai előadások rendes látogatása nélkül akarna
letenni, nincs megengedve.

Az akadémiába rendes hallgatókul fölvehetők, akik a reál-
gimnázium, a gimnázium' vagy reáliskolai tanfolyamot érettségi
vizsgálat Sikeres letételévei befejezték; valamint azok, akik a négy
évíolyamú felső kereskedelmi iskolai tanfolyam érettségi vizsgálatát
letették; végül azok, akik a m. kir. .fötdmlvelésügyi miniszter által
a gimnázium vagy reáliskolákkal egyenrangúnak elismert intézetek
tanfolyamát érettségi vizsgálattal befejezték.

Az igazgatóság azon ifjakat, kik gimnáziumi, vagy reál-
iskolai érettségi vizsgájukat nem kielégitő eredménnyel tették

,-~--~ -------------------------~------------------------~--------------~



Igazgatói fogadó- és tanácsterem.

Igazgatói iroda.
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le, ideiglenes hallgatókként saját hatáskörében ideiglenesen
fölveheti, de csak annyiban, amennyiben az első évesekre
előírt maximális létszám a sikeres érettségi bizonyítványt
felmutató hallgatókkal azon év október hó 8-ig be nem
telnék, továbbá azon kikötéssel, hogy az ideiglenesen fölvett hall-
gató hiányzó elöképzettségét a beiratási naptári év végéig tar-
tozzék megszerezní, ellenkező esetben az akadémiáról eltávolítandó
s az ott töltött idő az illető javára később "be nem számítható.

A beiratás a tanév elején október 1-8-ig történik, mely
alkalommal a beiróttaknak az akadémía rend- és fegyelmi szabá-
lyai, a gyakorlati kiképeztetésre vonatkozó utasítások és a házi
rendszabályok kézbesíttetnek.

Október 9-l5-ig a beiratást irásbeli kérvényre a tanári
testület engedélyezheti.

Ezen a határon túl csak a m. kir. földmívelésügyi miniszter
adhat engedélyt a beiratásra. November l-én túl utólagos beira-
tási engedély nem adatik.

Tanév közben egyik akadémiáról a másikra való átlépés a
tanári testület meghallgatása után csak a m. kir. földmívelési
minisztertöl nyert külön engedély alapján lehetséges.

Minthogy a beiratkozás személyes megjelenés útján történik,
ennélfogva olyanok, kik közbejött betegség következtében vagy
egyéb kimutatandó és számbavehető okból a szabályszerű beira-
tási időben meg nem jelenhetnek, okmányaik és a tandíj bekül-
dése mellett, a kitűzött határidőn belül a fölvételre irásbeli uton
jelentkezni tartoznak.

A rendes hallgatók minden beiratás alkalmával 2 pengő
beiratási díjat fizetnek, niely az állarríkincstárt illeti.

A rendes hallgatók tandija egy tanévre 160 pengő, mely
összeg fele az első félévre azonnal a beiratkozás alkalmával,
a másik fele pedig a második félév kezdetétől számítva, legkésőbb
14 nap mulva fizetendő.

Szegényebb sorsú hallgatóknak jó előmenetel, kitünö szor-
galom és kifogástalan magaviselet alapján a tanári testület a
tandijat egészben vagy felerészben elengedheti.

Oly szegénysorsú hallgatóknak, akik a tandíj elengedéseért
folyamodnak, kérvényük elintézéséig a tandíj befizetésére az
igazgató halasztást adhat.

A tandíj elengedését kérelmező .okmányokkal (t. i. szegény-
ségi bizonyítvánnyal) kellőleg fölszerelt folyamodvány minden
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tanév elején nyújtandó be, legkésőbben a kezdő hónap 20-ig az
akadémia igazgatóságahoz.

, ,A, hallgatöságnak legfeljebb, 15%:.a részesülhet a tandíj-
elengedés kedvezményében..

,A :íöldmivelésügyl miniszter engedélye alapján a vagyon-
talanságot igazoló köztisztvíselök rendes hallgatókként felvett
gyermekei, .ha . tanulmányaikat 'szabályszerűen végzik, a tano, a
beiratási-, .Iiiztosttéki-, olvasótermi- és oklevélkiállítási díj felét
fizetik Ugyanilyen kedvezményekben részesülnek a vagyontalan
özvegyek és menekültek gyermekei 's a vagyontalan teljesen árvák
és menekültek.: , .

A véglegesell felvett hallgatók befizetett tandija és egyél?
:dijai,' a konviktusi és biztosítékí dijon kivül, nem téríthetők vissza.
A konviktusi díj a kilépést követö hónap kezdetétől számítva
,téríttetik. vissza. .

, !?endÍdvüli .hallgpt!Ík leh~tnek: 1. teljes kórú férfiak, 2. fő-
iskolák hallgatói vagy 3. oly egyének" akik felsőbb fanintézeti
tanulmányaik befejezése, után az akadémián csak egyes tantár-
gya,kát .óhajtanak hallgatni. .

A rendkívüli hallgató iskolai előképzettségét, valamint élet-
.korát kimu~atl1i tartozik és egy-egy tanévre szóló látogatasi ivet kap.

Beiratáskor a, rendkivüli hallgató kötelezi arra magát, hogy
az' önként választott és látogatási íveben megjelölt tantárgyakból
tartott előadásokat és gyakorlatokat pontosan látogatja. Köteles
egyúttal azakadémián fennálló rend- és fegyelmi szabályokhoz.
valamint az igazgatóság részéről kiadott utasltásokhoz szorosan
alkalrnazkódni. '

A rendkivüli' hallgató bármely, tanévre' a tanártestület enge-
délyével vehető fel. ,: '

" A rendkivüli hallgató il: beiratási dijon kívül : minden. általa
választott' tantárgyért .elölegeseri lefizetendő2Qpel)gőlátogatási
dijat fizet. .

Az .akadémiába beiratkozott rendes hallgatók jeles. vagy
legalább is: jó : iskolai: bizonyítvány, illetőleg, kollokvlurnok. vágy
vizsgálatok és kiváló szorgalom alapján állami ösztöndíjban része-
sülhetnek., Ezeket az .ösztöndijakat ia tatiártestület, meghallgatása
után a .m.kir. .íöldmívelésügyl miniszter adornányozza..

Az ösztöndíjak adományozására vagy : elvesztésére. vonat-
kozó részletes szabályok' az' akadémia rend- és fegyelmi szabály-
zatában foglaltatnak



Állattenyésztéstani gyüjteménytár részlete.
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A tanítás terve.

Az akadémiai tanfolyam három évre terjed, melyböl az első
év túlnyomóan a gazdasági gyakorlat megszerzésére szolgál. Az
akadémia első tan éve, vagyis a gazdasági gyakorlati év alól való
felmentésnek az akadémiai rendes hallgatóknál nincs helye.

A tanév október hó l-én kezdődik és julius hó végéig tart.
Minden tanév két idöszakra oszlik: az első (téli) félév

október hó l-én kezdődik és február hó végéig tart. A második
(nyári) félév március hó l -töl julius hó végéig tart.

Nagyobb szünidők: karácsonykor, december 22-töl január
7-ig bezárólag; húsvétkor, virágvasárnaptói ünnep utáni szerdáig
bezárólagés pünkösd elötti szombattói keddig bezárólag.

A nagy .szünidö julius végétől szeptember 30-ig terjed.
Az igazgató egy általános szünnapot engedélyezhet.
Az előadások nyelve magyar.
Az akadémián előadott tantárgyak a következők:

1. Természetrajzi csoport:
Gazdasági állattan. Növénybonc- és élettan. Növény-
kórtan.

II. Természettan-vegytani csoport:
Általános vegy tan. Gazdasági vegy tan. Technológia és
borászat.

Ill. Műszaki csoport:
Erőműtan. Gazdasági gép- és eszköztan. Földmértan.
Gazdasági építészettan. Fizika. Éghajlattan.

IV. Növénytermeléstani csoport:
Talajismeret és általános növénytermeléstan. Különleges
növénytermeléstan. Rétműveléstan. Növénynemesítés-
tan. Agrogeológia.

V. Áltatorvostani csoport:
Állatbonc- és élettan. Állategészségtan. Járványtan.

VI. Állattenyésztéstani csoport:
Általános állattenyésztés. Takarmányozástan. Szarvas-
marhatenyésztés. Tejgazdaság. Ló- és sertéstenyésztés.
Juh-. és kecsketenyésztés és- gyapjúisme.
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VIl. Üzemiani csoport:
... jószágberendezés-, kezelés- és becsléstan. Gaz,dasági
',' ,s~áli1ViteItaÍ1.- Szovet~ezetek ügyvitele.

VilI. :Közgazdasági és jogi csoport:
.Közgazdaságtan és agrárpolitika.' Gazdasági statisztika.
, Gazdasági, ~jogismeret. Gazdasági kereskedelemtan.
, Gazdasági közigazgatástan, ..

IX.· Erdészettan:
Erdészettan.

X. Külön.szakók: Kertészettan, szölörnűvelés. Kisebb házi
állatok tenyésztése.

Gyakorlatok,
, -

Általános gazdasági gyakorlat.
Szemlék a 'gazdaságban.· ,
Gazdasági heti rendelkezések,
Vegytani gyakorlat.. .
Ásvá~ytani, állattani, növénykórtani gyakorlat.
Növénybonctani gyakorlat.
Állatbonctani gyakorlat. "

· Növénytermelési gyakorlat.
Agrogeolögiaí gyakorlat.
Építészeti rajz,
Kertészeti gyakorlat.

, Gépismei és föld mértani gyakorlat.
Számviteltaní gyakorlat.
Állattenyésztési és tejgazdasági gyakorlat.
Technológiai gyakorlat.

· Erdésieti gyakorlat.: .
, . Béesléstani :gyákorlat.,

Állategészség- és járványtani gyakorlat.
Növénynemesítéstani gyakorlat.

··/r felsoroIttantárgyakés 'gyakorlatok kötelezök..
Az' első tanév' túlnyomóan a gazdasági gyakorlati , oktatás-

nak van szánva, ebben minden haltgatónak kivétel nélkül részt
kell verini. : .'

A második és harmadik tanév hallgatói abból a célból,
hogy gyakorlati ismereteiket bővítsék s az akadémia gazdaságá-



Az állatbonc- és élettani gyűjteménytár részlete.
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val a szeros kapcsolatot továbbra is fenntartsák, a rendes gaz-
dasági szernléken kívül gazdasági felügyeleti teendőkkel bizatnak
meg. A Il. és lll. tanév végén a gazdasági gyakorlatból kollo-
kvium tartatik.

A gyakorlati oktatás részleteit külön szabályzatok állapítják
meg, melyek a hallgatókra nézve szigorúan kötelezők.

A felsorolt tantárgyak közül némelyeknek egyesítését vagy
elhagyását, valamint új tantárgyaknak felvételét, az egyes tan-
tárgyaknál előírt heti óraszámok és a tanrend esetleges megvál-
toztatását, a tanári testület meghallgatásával, a m. kir. földmíve-
lésügyi miniszter rendeleti úton állapítja meg.

Egyes tantárgyak hallgatása alól a tanári testület felmentést
adhat azon hallgatóknak, akik az illető tárgyakat más hasonló
rangú intézeten vagy főiskolán hallgatták s azokból vizsgát tettek
és kellő időben, vagyis a tanév kezdetén a ielrnentésért az igaz-
gatóság útján a tanári testülethez folyamodtak, vizsgát tenni
azonban ezek is kötelesek.

Kötelesek a rendes hallgatók a tanév közben időről-időre
tartandó, az előadások kiegészítéseül szolgáló ismétlésekben
(időszaki kollokviumokban) kivétel nélkül résztvenni és az illető
tantárgyban tett előhaladásukról számot adni.

A hallgatók tartoznak az index (leckekönyv) láttamozása
végett a beiratkozástói számított 8 napon belül az előadó taná-
roknál jelentkezni; akik ezt megtenni igazolatIanul elmulasztják,
azokat az illető tanár nem tekintheti hallgatójának és a tanév
ismétlésére utasíttatik.

Kollokviumok és vizsgák.

Az akadémián a rendes hallgatók részére évvégi kollo-:
kviumok és vizsgák vannak rendszeresítve.

A kötelező kollokviumok tantárgyai azok, amelyek a vizs-
gálatok tárgyait nem képezik.

Az évvégi kollokviumok kezdetét és sorrendjét az igazgató
állapítja meg a tanári testülettel egyetemben.

A kollokviumokat az előadó tanár vagy akadályoztatása
esetén .helyeítese tartja és az eredményt a . megállapított jelzé-
sekkel a Ieckekönyv megfelelő rovatába bevezeti és névaláirá-
sával hitelesíti.
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Az évvégi kollokviurnok általában véve szóbeliek, de az
. előadó tanár irásbeli kollokviumokat is tarthatIrásbeliek lehetnek. .

a, tanév közben hirdetett -idöszaki ismétlések is.
~ , .' ' : Aki a ,tanév, végén nem kielégitő eredménnyel kollokvált,

a jövő tanévre csak, ideiglenes hallgatónak vétetik fel, amíg osz-
tályzatát kijavítja; vizsgálatra pedig csak akkor' lesz bocsátható,
ha a javitő kollokviurnot, sikerrel letette: .'

Á ,iavít? kol~o~vium- október hó folyamán teendő le.
Aki a [avító kollokviurnok" alkalmával ujólág nem kielégítő

eredménnyel telel; a tanév, ismétlésére utasíttatik.
A kollokviumok tantárgyankint 3' pengő díj alá esnek.

, A .vízsgák minden ' tanév végén tartatnak és ci rendes' hall-
gatóra nézve 'kőtelezők. 'Avizsgálatok idejét: ci tanári ' testülettel
egyetemben az ,igazgatj 'állapítja meg és teszi közhírré, .Iegalább
három 'héttel a vizsgálatok megkezdésé előtt: ' . ' ". .

'A' vizsgálatokat a?:' elnök jelenlétében az ill elő 'tárgyak elő-
adói tartják. ,.,

, , , A bizottság elnöke az akadémia igazgatója.iakadályoztatása
esetén a tanári testület' által minden tanévre megválasztott elnök-
helyettes. Rendes vízsgálók az illető tárgyak rendes előadói.
Szükség esetén a tanártestület a rendes előadók' helyetteseit is
megbíi~atja'. aí illetŐ f~rg'yb'ól váló vizsgálással. .' .' . .

A' vizsgálatokorr a feleletek minőségének jelzésére a követ-
kező-osztályzatokszolgálnak:jeles (4); jó (3), kielégitő (2), nem
kielégítö' (1). :' ,

Az egész vizsgálat végosztályzata, az egész" jelzések szám-
szerű összevonása által nxert kö~épé:ték. ,

Úgy az egyes osztályzat ok, mint ' az . összevont középérték
ct .leckekönyvbe bejegyeztetnek. Az egyes tárgyak osztályzatait az
elŐadÓ t'a~nár, Ja szá'i-úsiúű'leg ,Összevont középértéket a bizottság
elnöke jrja be 'és hitelesitik névaláii-Ási.tkkal.· , 'J ' •

, , A" vizsgálat .csak akk:of tekinthető 'sik'e!'ült~eki ha a hallgató
annak minden .tárgyából Jegalább is ki~légítő .osztályz atot kapott.
Ellenkező 'esetben a ~izsgárafot'.tevő' az egyes vizsgálatoknál elő-
írt idő mulva és feltételek mellett,' jávltó vizsgálatra vagy ismét-
lésre utaslttatikr .: .' , "'. .
- ," :A:vízsgálatok' oly: értelernben :nyilvánosak, hogy azokon az

akadémia hallgatói a rendelkezésre álló helyiség arányában jelen
lehetnek.



Az állatbonc- és élettani gyüjteménytár modelljei.
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A vizsgálátok dijai előzetesen fizetendők. Avizsgálatok dijai
lefizetését tanusító igazolvány nélkül a hallgató vizsgálattételre
nem bocsátható.

A vizsgálatokon és évvégi kollokviumokon a hallgatók
betűrendes névsor szerint felelnek; ci névsor minden rendes hall-
gatóra kötelező.

Számbavehető okból kivételesen megengedhető a névsorból
való kilépés, de csak azon esetben, ha a vizsgálattevő erre elő-
zetesen kinyerte az engedélyt az igazgatótól.

A vizsgák beosztása a következő :
Alapvizsga, az első tanév végén.
Tárgyai: gazdasági gyakorlat,

vegy tan, .
gazdasági növénytan,
állatbonc- és élettan ..

A tanév közben vezetett "Gazdasági napló" az előadó tanár
által előzetesen elbirái va, irásbeli részét képezi a gazd. gyakorlati
szóbeli vizsgának.

A második tanévre csak azok' iratkozhatnak be végérvé-
nyesen, akik ezen alapvizsgát sikerrel letették.

Aki az alapvizsgán a gazdasági gyakorlati szóbeli vizsgát
nem kielégitő eredménnyel teszi le, a' tanév ismétlésére utasít-
tatik. Ebben az esetben a vizsga javításának nincs helye, mert
aki a gazdasági gyakorlatból megfelelni nem tudott, ezen ismere-
teket csakis ujólagos gyakorlattal szerezheti meg.

Ellenben az alapvizsga többi tárgyainak sikertelen vizsgálata
esetén, a szakvizsgánál előírt eljárások irányadók.

Az alapvizsga díja 30 pengő.
Szakvizsga, a második tanév végén.
Tárgyai: növény termelés, ,

állattenyésztés,
gazdasági gépisme és eszköztan.

A következő ,tanévre csak azok iratkozhatnak be végérvé-
nyesen, akik ezen szakvizsgát sikerrel letették.

Azon hallgató, aki a szak vizsgán egy vagy több tantárgyból
nem kielégitő jelzést kapott, ezen tantárgyakból a következő
tanév elején (mint ideiglenesen felvett hallgató) egyszeri. javító
vizsgálatra bocsátható.vl+a azonban ajavitó vizsgálat alkalmával
újból nem felelt meg, akkor az előző tanév ismétlésére utasíttatik, '

•

--- -'~.-~~--~~~~~~~====~~~~~~-~~--~~,
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mely szabály alól kivétel nem engedtetik. minélfogva az ezen
szabályokkal ellenkező kéreImeket tartalmazó folyamodványok az
igazgatóság által visszautasitandók. ' ,

Azalep- és szakvizsga : másodszori javító . vizsgálata nem
engedhető _ meg. Másodszori: [avítövizsgát kérelmező folyamod-
ványok fel sem terjesztendöle.

A· -szakvizsga dija 24 pengő.
.: _ Az .elsö, illetőleg, a vmásodik tanévet, csak 'egyszer lehet

, ismételni.
A záróvizsga a harmadik tanév 'végén tartatik.
Tárgyai: gazdasági technológia, .

gazdasági üzerntan, j ószágkezelés- és becsléstan,
közgazdasági és jogi tárgyak,
gazdasági számviteltan ..

Aki a záróvizsgán egy vagytöbb tárgyból nem felelt meg,
e tárgyakból a ,v,izsgát ~ hónap mulva megismételheti.

, Ha az, ismétlés alkalmával sem felel meg, második ismét-
lésre 2 hónap rnulva bocsátható. .

,Harmaqsz<;>ri ismétlésre, ,a tanári testület javaslata alapján,
csak a m. kir. földrnlvelésügyi miníszter engedélyével bocsátható.
További javítóvizsgának helye nincsen; hanern az illető a tan-
évet egyszer ismételheti. javító- és utólagos' kollokviumok és
vizsgák csak azon akadémianal tehetök, ahol, az illető hallgató
volt, Eltéi-és: csak -külön rniniszteri engedély alapján lehetséges.

A: záróvizsga díja 30: pengő.' '
A vizsgák ·isméÜése esetén 6 pengő elnöki díjon kívül a

lí.allgató tántargyankln] s pengő dijat 'fizet. .
A vizsgálati vagykollokviurni rendből való kilépést irásbeli

úton bejelentett komoly jellegű;' az intézeti, vagy hatóság! 'orvos
bizonyítványával ígazoltbetégség, valamint birói .és katonai ügy-

-ben . való megidézés vagy fontos \ családi' okok miatt engedheti
meg az, igazgató. ' ,

Ebben az esetben a hallgatónak az utólagos vizsgálat (vagy
kollokvium) let~te.Iére az_' jgazgatótól határidöt kell. kérnie; ,

-Ak! e határidőt önhibájából elmulasztja, rninden újabban
'kért.és nyert' hajáridöért annyiszor, ,amennyiszer új vizsgálati díj
fi:z~té:s~re' ,~t~~ít~n~ó, sőt. jogát a ,Ieteendő. utóvizsgálatra (kollo-
kviumra) 'a tanári' testület: határozatából elvesztheti és ennek
engedélyezését csakis a m. kir. íöldmivelési minisztertöl kérel-
mezheti.



A növény termelési tanszék folyosója az ásványok gyűjteményével.



Az előző szakaszban felsorolt eseteket kivéve, a vizsgála-
tokról és kollokviumokról való visszalépésnek helye nincs, a
hallgató a befizetett vizsgadijat elveszíti és a tanári testület által
kitűz ött utólagos vizsgálat megtartása előtt, az előírt dijat ujólag
lefizetni köteles.

Aki a vizsgálatok vagy kollokviumok megkezdése után el-
fogadható ok nélkül visszalép, úgy tekintendő, mintha azokból a
tárgyakból is, melyekből nem felelt, nem kielégítő osztályzatot
kapott volna.

Az utólagos és javító (ismételt) kollokviumok és vizsgálatok
idejét a tanári testülettel egyetemben az igazgató állapítja meg.

Bármely okból utólagosan letett vagy javított (ismételt (kol-
lokviumok és vizsgálatok es etén, a leckekönyvbe j.utólagos kol-
lokvium vagy vizsgálat", illetve "javító kollokvium vagy vizsgálat"
kitétellel iratik be az osztályzat.

A tanév ismétIése a leckekönyvben kiteendő.
A kötelező kollokvium vagy vizsgálat ismétlésének csak

akkor van helye, mikor a hallgató valamely tantárgyból nem
kielégítő osztályzatot kapott; ellenben nem engedhető meg, hogy
valaki oly tantárgyból ismételve kollokvium ot vagy vizsgálatot
tegyen, amelyből megelőzőleg már legalább kielégítő osztályzatot
nyert.

A leckekönyv indexlapjai törvényes bélyegilleték alá esnek.
A leckekönyvben a hallgató magaviseletét kitüntetö rovat

osztályozását a tanári szék közösen állapítja meg a fegyelmi
szabályokkal szemben "megegyező", "nem megegyező" jelzésekkel.

Az előadások és gyakorlatok látogatásában tanusított szor-
galmat "szorgalmas", "nem elég szorgalmas", vagy "hanyag"
fokozatokkal, az előadó tanár írja be a leckekönyvbe.

Abban az esetben, ha a hallgató valamely tantárgy hallga-
tása alól fel volt mentve, ezen körülmény a leckekönyv megfelelő
tanévi lapján megemlítendő, c

A kötelező kollokviurnok és < vizsgálati rendben esetleg
szükségesnek mutatkozó módosítások ügyében, a tanártestület
meghallgatásával a rn, kir. földmívelésügyi miniszter rendeletileg
intézkedik.

A rendkívülí hallgató azokból a tantárgyakból, amelyeket
hallgatott, a tanév végén vizsgálatot is tehet, azok eredménye és
az előadások < látogatásában tanusított szorgalma a "Iátogatási
ív"-be bejegyeztetik. A rendkívüli hallgatóra nézve a vizsgálatok
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dija tantárgyankinf 10 pengő, mely felerészben a vizsgáló tanárt,
felerészben az ülnököt illeti; utóbbit az igazgató jelöli ki.

A "Iátogatási ív" a törvényes bélyegdíj alá esik.
A három éves tanfolyam sikeres és teljes befejezése, illetve

az összes előírt kollokviumok és vizsgálatok letétele. után a ren-
des hallgató ;,okleyelet'" nyer,' .mely arról tesz: tanuságof fiogy a
hallgató. az. akadémiai tanlólyamót sikeresen befejezte:

AL, összes; vizsgálatok -végércdrnényeképeri, az ~klevélben
kiteendő képesítési fokozatok a következők: ,;jeles ": :,;j6", \ "ki-
e·légítÖ"~:. ',:" ." '/.', .',.' '.~".~ ':i:"

".. : Az 'Qklevéiért,. a: törvényes bélyegilletéken kívűl, 8 pengő
előzetesen .Jefizefei1d6.' ' ': ; . ; : ': 't', ': ..

. ' . At: oklevél csak akkor adatik ki, ha az .illetö' -hái'lg,Ú6 az
akadémiaval szem ben -Iennálló esetleges tartozásainak' eleget tett.

Leckekö nyvi és oklevélmásodlatok kiállítása, valamin'! ,a kül-
földön szerzett gazdaságf roklevelek honosítása (nosztrifikálása)
ci fennálló' szabályok szerint történik. '. "
. !Az:ak~déniiili -rend-: és fegyelmi, szabályok, valamint a' gya-
korlati' kiképeztetésre vonatkozó utasítások tárgyában 'a" In; kir.
íöldmivelésügyi 'ininiszter rendeleti úton intézkedik .

....• t ,

u .
, , . ..l •• t • 1"" " .' ". '.,~" .. I·

, Á felvétel mödozataí. , ... j J.. • "-0,1'
, , -} .' .,.' "

_ ~A fe!v.étei; az. a.ka?é1Pi~; ~~,ú~af~r:~~~~~ ·q:~!r:~Xá,~·::úljá~'tör-
tériik.. A beiratást az akadémia -igazgató]a teljesíti és az összes
hallgatókat ·ai igazgató \resz.i' Iél. . . ... 1" .' .. ~. , ,

. ) '~ • .' ~ I • ;.J'" ••• •

_'O ; Az akadémia- kötelékébe újonnan belépő, valamint a mult
ta,~~~ről '-átlépő h~a!lg~tók;, megérkezésük. után, :' az Igazgatőnál
személyesen jelentkezni tartoznak, rnert a beírátás csak személyes
[elentkezés ·alapján . történhetik ca szervezeti szabályzat előbb
ismertetett feltételei szerlnt.: ,. '... , . , ~.~ . , ~~ .. ~' . .

. , : ~A:felv,étetnl kivánó, a. beiratkozásra .kítűzött .időben (október
~-;-8:;ig) a keresztlevéllel. illetőleg születési bizonyítvánnyal és
?~,:előtanulmányokat igazoló iskolai bizonyítvánnyal, illetve, 'lecke-
könyvvel 'az ígazgatónál ' jelentkeiik,aki ai okmányokat átvizs-
gálva, ha a felvétel ellen nem forog fenn akadály, megengedi a
beiratkozást.

----------------~~~-----~,_.---



A dr. Bittera Miklós akadémiai rendes tanár vezetése alatt áHp laboratórium. . ,
A hallgatók gyakorlata Kolbaí Károly tanársegéd felügyeletével.



A növény termelési tanszék tengerifajta-gyűjteménye.



A felvétel alkalmaval az igazgató átadja a hallgatóknak az
akadémia szervezeti, rend- és fegyelmi, valamint egyéb reájuk
vonatkozó szabályzatait.

Az ezekben foglalt kötelezettségekről a hallgató tudomást
venni tartozik, hogy ezen szabályoknak alávetette magát és azokat
magára nézve kötelezőknek ismeri el.

Az előképzettséget igazoló okmány az akadémiai igazgató-
ságnál marad őrizet alatt mindaddig, míg a hallgató az akadémia
kötelékében áll.

Ha valamely hallgató kilépését jelenti be, akkor az igaz-
gató a kilépést az illető nek leckekönyvébe bejegyzi és okmányait
visszaadja.

A beiratkozott hallgató felvételi igazolványt, az először be-
iratkozott leckekönyvet is kap, mellyel azon tanároknál. kiknek
előadásait hallgatni fogja, személyesen jelentkezni tartozik, mit
az illető aláirásával bizonyít.

Ha a jelentkezés az előadások megkezdése után, kellő iga-
zolás nélkül, nyolc napon belül nem történik meg, az illető tanár
a leckekönyv aláirását megtagadja, a mulasztót nem tekintheti
hallgatójának s ezt az igazgatónak haladéktalanul bejelenti.

A beiratkozás csak akkor tekinthető befejezettnek, ha a
leendő hallgató a szabályszerű dijakat az akadémia pénztárába
befizette.

Valódi tényállások elhallgatása, elferdítése és meghamisítása
alapján kieszközölt felvétel érvénytelen és a körülrnényekhez
képest fegyelmi, sőt bűnvádi eljárást vonhat maga után.

Minden hallgató köteles az akadémia ifjúsági segélyzö-,
valamint a többi ifjúsági egyletek részére is a megállapított tag-
sági dijakat a beiratáskor befizetni.

Az ifjúsági olvasóteremnek gazdasági szaklapok és egyéb
folyóiratokkal való felszerelésére minden hallgató tanévenként
10 pengöt fizet az akadémia pénztárába.

Az ifjúsági olvasóterembe járatandó lapokat és folyóiratokat
az igazgatóság állapítja meg. Ezek a lapok és folyóiratok -
amennyiben azokat összegyűjteni lehet és érdemes - az ifjúsági
könyvtár tulajdonába mennek áto

Az akadémia pénztárába befizetett beiratási és tandijat,
valamint a vegyműhely használatáért járó dijat, továbbá az olvasó-
termi, segélyegyleti és egyéb egyleti díjat az igazgatóság a hall-
gató tanév közben való kiJépése es etén sem szolgáltatja vissza.
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.. '. A'rendkívüli- hf]llgatókat.a tanártestület engedélyével szintén
:áz . igazgató .veszi, f~I,: ~zéletko'i-t és' elötanulmányokat igazoló
okmányok alapján. A rendkivüli hallgató a beiratási dijon kivül,
minden általa' .választott tantárgyért előlegeserivs egyenként 20
pengő látogatási ..díjat fizetni köteles. Fi~eti ~ov,~b~á a-beiratási,
segélyalapi, olvasótermi díjakat; egyleti és ha a vegytanra is be-
iratkozott, a vegy termi dijat is .

. A rendkivüli hallgatók leckekönyv helyett .megfelelö bélyeg-
gel ellátandó s egy-egy tanévre szóló "Iátogatási .ívet!.' :~apnak,
melyen az igazgató' a beiratást, a titkár pedig a dijak . lefizetését
Jgazolja. és amellyel. a rendkivüli hallgató az előadó tanároknál
jelentkezik.

, . Belrátáskor arendkivüli hallgató an:a' kötelezi magát, hogy
az önként választotts látogatási ívében megjelölt tantárgyakból
tartott előadásokat és gyakorlatokat pontosan látogatja: Köteles
egyúttal az akadémián fennálló rend- és fegyelmi szabályokhoz.
valamint az igazgatóság részéről kiadott utasításokhoz szorosan
alkalrnazkodni.. Egyebekben ugyanazon kötelezettség terheli a
rendkívüll, mint . a rendes hallgatót.

A konviktusban való lakásért járó dijak félévenkint előre
fizetendők a beiratkozás alkalmával.

A bentlakó hallgatókra vonatkozó házirendet az igazgató a
tanártestülettel egyetemben állapítja meg, melyet a hallgatók
szigorúan . betar,tani kötelesek.: . . , .

. .
'!ú előadások és gyakorl,ato'k látogatása.

• I

Az. akadémia, hallg~tói: az " előadásokat . és gyakorlatokat
szorgalmasan látogatni tartoznak, miről ..(l tanárok a névjegyzék-
nek 'tetszés szerinti időközben, de havonkint legalább haromszori
felolvasása által szereznek meggyözödést.: Az előadásokat és
gyakorlatokat nem szorgalrnasan látogató .hallgatókat, az illető
tanárok és az .igazgató meginthetik,mit azok figyelembe venni
köteles,ek.' ri... . ' .

;_~ : Azon '.-hallgat.ót, ; aki ~gy:-egy tantárgy előadásai ról vagy
gyakorlatairól négy órát igazolatIan ul mulaszt, a tanári tes-
tÚÚ!C~Z 'el'öádó -tanár ~lőterjesitésére" az iII~tŐ tantárgy-kelle-
kváI'~sátó( vagy .vizsgálattételétől eltilthatja. " A figyel~e.ztetést az
első: ígazolatlanóra után az, Illetékestanár, a. második i~az.o!atIan
:óra' titán ~az 'j~.a?:g~tó,',,~l;,l1:a~'f!lad!k·: i~az9I€lt!a.n 1 <?ra.·1:ltá~la tanári

,'.
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testület adja. A kollokviumtóI vagy vizsgától eltiltott hallgató a
kollokvium, illetőleg vizsga utólagos letétele iránt az utólagos és
javítókollokviumok, illetve vizsgák idejére a tanári testülethez
folyamodhatik, amely a kérelem tárgyában végérvényesen dönt.

Általánosan mutatott hanyagság esetén pedig a hallgató, a
tanári szék e részben hozott határozata következtében, az aka-
démiáról tanév közben is ideiglenesen vagy végképen kirekes~t-
hető. A kirekesztett hallgató ugyanezen tanévben más akadémiára
nem vehető fel.

Az akadémia szervezeténél fogva az első tanév túlnyomóan
a gazdasági gyakorlati oktatásra van szentelve, azért az illető
tanévbe lépők beiratkozáskor egyúttal kötelezettséget vállalnak,
hogya gyakorlati teendők végzésére megállapított "Utasítás"-nak
feltétlenül alávetik magukat.

A tanár előadott tárgyából a tanév közben is bármi kor
tarthat akár szóbeli, akár írásbeli ismétléseket (időszaki kollo-
kviumok) és intézhet kérdéseket a hallgatókhoz, melyeknek ered-
ménye a tanévvégi osztályzatoknál figyelembe vétetik.

Minden tantárgyból tanév közben legalább három szóbeli
vagy írásbeli ismétlés tartandó, amely ismétlések a délutáni szak-
gyakorlatok ideje alatt is foganatosíthatók.

Az egyes tantárgyak előadásainak befejezése után a tanév
végén a rendes hallgatók az előírt tantárgyakból kollokválni,
illetve vizsgálatot tenni kötelesek, amelyek ideje a hivatalos hir-
detőtáblán tétetik közzé.

A hallgatók kötelesek leckekönyveiket az év végén, a hiva-
talos hirdetőtáblán az igazgatóság által megszabott időpontig az
akadémia titkáránál benyújtani.

Előzetes engedély nélkül csak szünidők vagy szünnapokon
távozhat el a hallgató, a szorgalmi időszakban pedig csak elő-
zetes igazgatói engedéllyel.

Egyes előadási órákról, valamint gyakorlatokról egy ízben
való elmaradhatásra az illető szaktanár ad engedélyt.

A szabadságolás az igazgatóság részéről írásbeli úton adatik
meg s a nyert szabadság, valamint annak letelte után a meg-
jelenés bejelentés ére, az ezen célra szolgáló űrlapok használan-
dók. A hallgató az igazgató által láttamozott űrlapokat, a szabad-
ság letelte után, legkésőbben három nap alatt az előadó tanárok-
nak igazolás végett bemutatni tartozik.
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Hét napon túl terjedő szabadságolás mindenkor írásbeli
úton eszközlendö ki az igazgatónál, aki azt azonban csak abban
az 'esetben engedélyezi, ha ezelmaradás oka kellőenigazolva van.
,': IKét héten: túlterjedő szabadságelás az igazgatóság útján a
tanártestülettől kérendő, mely azonban egyfolytában négy' hétnél
tovább terjedő szabadságot. I}em engedélyezhet. "

A .kért ,és nyert szabadság ideje pO,ntosan betartandó.
~,:, Amennyiben ?-z, igazgatóság' a szabadságidő letelte után az
elmaradást illetőleg sem közvetlenül, sem közvetve értesítést nem
kap, azjlletö 'haI!gatót az akadémiából önként kilépettnek tekinti.
Az ily Jl1ul.a~ztás~ , elkövetö ,és,kilépettnek tekintett hallgató a
szabadság. lejártátél számított legfeljebb két héten belül folya-
modhat leendő visszavételért s e _kérvény sorsa fölött' a tanári
testüle! határoz.. " _; , '

Oly hallgató, .aki a, kiszabott szünidőt előleges szabadságol-
tatás nélkül korábban megkezdi, vagy azt bejelentés és igazolás
1}~lküi meghosszabbítja, a, szorgalornból nem kaphat ;,s'zorgalmas"
osztályzatot, sőt it, tanári szék határozatával 'fegyeltni szempont-
ból, a, magaviseletéből is megrovásban részesülhet. ,
~ ,',: Megbe.t~gecÍés.es~tén köteles a hallgató elmaradását írásban
azonnal az igazgatónak bejelenteni, betegsége pedig orvosi bizo-
nyitvánnyal igazolandó. ' ' , "
" , .Az-urvos: 'bizonyítvanyt a tanárok' csak akkor' fogadhatják

elj ha' azt. az igazgató, .az elözetes jelentés tekintetbe, vétel évei,
láit~Hi-lOzta'.' , " -, \,' , ""',"" , ' .

, , Csakis .hatóság! yagy az, akadémia orvosa 'áHal,kíáfIított
crvosrbtzonyítvány fogadtatik el. " ' '" '," '," ,
: ' , Há a megbetegedés szabadságolás közben törtérit s a hall-
gató! szabadsága határidejének betartásában' gátolja, akkor erről

, :,.elqzet~sen 'level 'Utján tesz jelentést,' megjelenése alkalmával-pedig
"b'etegségét okvetlenül hiteles orvosi bizonyítvánnyal' tartozik
'igazolni. ," , ' , " "
, ': Ba el. hallgató betegség" következtében azelöadások és
gyakorlatok látogatásaban háránl' Iiétnéi hosszabb ideig,de mégis
egyfolytábanlegteljebb hat hétíggatotva volt; akkor 'e részben
benyújtandó írásbeli . kérelmére: csák azori esetben bocsátható
viz sgálattételre, . ha betegségét az: akadémia igazgatósága' előtt
an nak. idején .kellöleg . bej elentette .és igazolta. "
";,', Űlj: hallgató ellenben, ki három hétnél hosszabb ideig tartó
betegségét orvosi bizonyítvánnyal igazolni, vagy 'az előadások és
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gyakorlat látogatásában négy hétnél tovább tartó akadályoztatását
okadatolva írásban bejelenteni elmulasztotta, az illető tanévet
elveszti és csak abban az esetben bocsátható kollokviumokra és
vizsgákra, ha indokolt írásbeli kéreime a tanári testület részéről
kedvező elintézést nyer.

A valóságos tanidőből hat hétnél több mulasztás, történt
légyen az indokolással vagy anélkül, betegség okából vagy más
okból, akár egyfolytában, akár részletekben: a tanév elvesztését
vonja maga után, amely alól azonban a tanártestület indokolt
esetekben fölmentést adhat.

A tanév elején a tanteremben választott és elfoglalt ülő-
helyet a hallgatók továbbra is megtartani kötelesek.

Nemkülönben kötelesek a hallgatók a csengetéssei adott
jelre ülőhelyeiket elfoglalni, a tanterem bútorzatát és felszerelését
kimélni.

A hallgatók az előadási termekben és a dolgozó helyisé-
gekben csendben és illedelmesen tartoznak viselkedni.

Minden hallgató, aki nem az akadémia konviktusának lakója,
köteles lakását a tanév elején és valahányszor azt megváltoztatja,
az igazgatóságnál 4 napon belűl bejelenteni.

Mindennemű lőfegyvereknek és lőszereknek, úgyszintén
kutyáknak az akadémia épületeibe, majorjaiba, földjeiré vagy
kertjébe való hozatal a vagy ilyeneknek a gyakorlatokra és kirán-
dulásokra való elvitele tiltva van.

A dohányzás úgy a tantermekben és laboratóriumokban,
valamint az akadémia majorjainak egész terül etén szigorú an tilos.

Az akadémia tan termei, gyűjtemény tárgyai, Iaboratóriurnai,
majorjai, gazdasága s kertje látogatás alkalmával a tárgyak el-
rontása, növények, termények, gyümölcsök letépése, a munkások
zavarása, az állatok zaklatása, a munkákba való illetéktelen
beavatkozás s egyéb rendellenességek tiltva vannak s a hallgatók
az általuk netán okozott károkat megtéríteni kötelesek.

Azon hallgató, ki az akadémiából évközben kilépni óhajt,
kilépését az igazgatóságnak írásbeli úton bejelenteni tartozik. A
hallgató távozását az igazgatóság a hirdetőtáblán közhírré teszi
s erről a szülőket is értesíti.

Azon hallgatót, ki négy hétnél tovább tartó elmaradását az
előadások és gyakorlatokról, vagy távollétét kellőleg be nem
jelentette, az akadémia igazgatósága az akadémia kötelékéböl
kilépettnek tekinti és azt az említett határidő leteltével az akadémia
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hirdetőtábláján közhírré teszi és egyúttal az" illető szüleivel vagy
gyámjával is közli.

.Ivz igazgatóság .oly. rendeletei és közlernényei, melyek a
hallgatóságot érdeklik.: az . akadémia' hivatalos 'hirdetőtábláján
tétetnek közhírré. . '

'Ennélfogva' a hallgatók az ott kifüggesztett hirdetményeket
annyival inkább -tudornásul venni tartoznak, minthogy valamely
liírdetrnény vflgyelmen kívül ihagyása mentségképen nem fogad-
ható 'el: ..

A hallgatók úgy az igazgató, mint a tanároktói az akadémia
_házrnestere útján; bátn1ikór, és bárhol' nyert felszólításnak vagy

üzenetnek eleget tenni kötelesek.: Ha pedig a házmester valamely
hallgatot az" igazgatóság által megállapított ésannak megbízásá-
ból' az .. akadémia épületében vagy .a tantermekben szükséges
tisztaság-, rend- és csendre vonatkozó rendszabályokra köteles-
ségszerűleg 'figyelmezteti.' e' figyelmeztetésnek mindénkor eleget
tenni tartozik. '

Az oktatás' kiegészítéseül, abból ci célból,hogya hallga-
.tóknak-szakszerüvezetés rnellett tapasztalatok szerzésére alkal-
mat nyújtson, az igazgató. vagy azIlletö szaktanárok vezetése
rnéllettaz akadémia 'évenkint nagyobb tanulmányi-kirándulásokat
'is rendez.
- , : 'A ;1{j;'áÍ1dulásokk~1.járó költségeket, amelyekmérsékelt vol-
táról az akadémia tőle telhetőleg gondoskodik és amelyek esetről-
.esetre : előremegállapíttatnak, az azokon', résztvevő hallgatók
.viselik. 'A rn. .kír. földmívelésügyí rniniszter előzetes engedélye
alapján, minden, évben egy nagyobb tanulmányi kirándulás ren-
dezfetik, 'mely a' harmadéves hallgatókra kötelező.: Az egy napnál
.nern hosszabb tanulmányi 'kirándulást az 'igazgató engedélyezi.

~, : ,

Kiv~nat az Akadémia fegyelmi' szabályaiból.

, A' hallgatók irányában a' fegyelrriet a tanártestület támoga-
-tásával-az- igazgató 'gyakorolja. ,:" , '
, ,Az: akadémiába :felvett hallgatók úgy kötélezettségeikre,
valamint jogaikra nézve egyenlők és mindaddig, míg az akadémia
'kötelékében vannak, a Jelen fegyelmi szabályok, határozatainak
'ílletékes voltát magu-kra "nézve kivételnélkül 'éw;!l1en1i, tartoznak.
: ' .. ', ':Az -akadémia miriden -hallgatója, épúgy mínt a: haza bármely
polgára, a köztörvények határozatainak van alárendelve, minél-
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fogva az iIletékes közhatóságok rendelkezései- és intézkedéseinek
magukat alávetni s azok végrehajtó közegeit illő tiszteletben
tartani kötelesek. '

Az akadémia elvárja, hogy minden hallgatója minden körül-
mények között művelt, ildomos, hazafias és erkölcsös magatartást
tanusít s oly tettek el követését szorgosan kerüli, melyek úgy
saját személyére, valamint az akadémia [ó hírnevére árnyékot
vethetnének.

A hallgatóság az akadémia igazgatója, tanárai s egyéb tiszt-
viselői iránt illő tisztelettel viseltetni, utasításaiknak megfelelni
tartozik, azok iránti tiszteletlenség vagy éppen sértő s ellen-
szegülő magaviselet a legszígorúbb megto'rlást vonja maga után.
Nemkülönben illedelmes viselettel tartoznak a hallgatók azon
akadémiai közegek iránt is, kik az igazgatóság nevében vagy
megbízásából járnak el.

Az akadémia falain kívül elkövetett rend- és csendháborí-
tási esetek, valamint a köztörvényekkel, vagy a város polgárait
kötelezö szabályrendeletekkel ellentétben levő cselekedetek elinté-
zése az erre illeték es hatóság elé tartozik ugyan, ilyenekért
azonban a hallgatók az akadémia igazgatósága részéről is felelős-
ségre vonathatnak.

Kötelesek a hallgatók mindenkor és mindenütt oly maga-
tartást tanusítani, mely művelt egyénekföl megkövetelhetö s hogy
a helyi rendőri szabályzathoz alkalmazkodva, azt tiszteletben
tartsák, mert a bekövetkezhető rendőri megfenyítéstől eltekintve,
nyilvános helyeken tanusított botrányos magaviselet, a város
lakói nyugalmának éjjel való zavarása, botrányt keltő csopor-
tosulás, más tulajdonának megkárosítása, szemérmet sértő maga-
viselet, rendőri közegek ellen kötelességük teljesítése közben tanu-
sított illetlen fellépés vagy ellenszegülés stb. az akadémiai ható-
ság' elbírálása alá is tartoznak.

Egymás között a hallgatók illedelmes, békés és kartársias
magatartást tanusítani és minden vallást tiszteletben tartani
kötelesek.

Azon esetben, ha olynemű összekoccanás fordulna elő, melyet
az illetők békésen ki nem egyenlíthetnek, az igazgatóság közben-
járása veendő igénybe, mely saját hatáskörében, vagy a tanári
szék közbejöttével fog. igazságot szolgáltatni.

Oly hallgatók, kik társaikra bármely irányban káros befolyást
gyakorolnak, nevezetesen: izgatók, adósságcsinálók, iszákosak,
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hazárdkártyások, kötekedők, vagy kik az előadások és gyakor-
latok látogatásában hanyagok, továbbá botrányt okozó erkölcs-
telen életet élnek vagy közbotrányt követtek el és az akadémia
szabályzatait következetesen nem tartják be -'és kik egyébként
méltatlanoknak mutatkoznak arra, hogy továbbra is az akadémia
kötelékében maradjanak, az e -részben megindított vizsgálat után,
a tanári testület hozott határozata alapján, az akadémiaból ideig-
lenesen vagy véglegesen kizárhatók.

A tivornyázás, 'rend- és csendháborítás, hazárdjáték, köny-
nyelmü adósságcsinálás stb. tiltva. vannak.

A hallgatóknak jövedelmükhöz mért . takarékosságet kell
gyakorolntok s kötelességük szállást és élelmezést adóik, vala-
mint egyéb szükségleteiket szolgáltató iparosok irányában tarto-
zásaikat kellő időben kiegyenlíteni.

A hallgatók csak a kormány által jóváhagyott alapszabályok
alapján alakíthatnak közmüvelödési.: jótékonysági vagy egyéb
társas célokra egyesületeket: ezek keretén kívül testületeket illető
ténykedéseket nem gyakorolhatnak.

. A~ akadémiai hallgatóság a' rend-, fegyelmi- és szervezeti
szabályokban körülírt jogokon kívül más jogokat nem igényelhet
és nem gyakorolhat, politikai ténykedést nem űzhet.

A hallgatók körében alakított egyesületek. az igazgató és
tanártestiilet felügyelete alatt állanak.

, Az alakítandó egyesületek alapszabályai .a tanártestületnek
bemutatandók, mely azokat véleménye kiséretében felsőbb helyre
jóváhagyás .végett felterjeszti, esetleg a jóváhagyás megtagadását
javasolja.

"" ' Amennyiben valamely egyesület. az alapszabályaiban kör-
vonalazott működési . körét túllépné, .vagy a' gondjaira bízott
vagyonról számadást nem adna, vagy általában az akadémia
rendjét 'sértő működést fejtene ki, az igazgatónak jogában áll az
egyesület müködését .felfüggeszteni .addig is, míg a , tanártestület
hozzájárulásával teendő Ielterjesztésére,' a felső hatóság végérvé-
nyesen intézkedik.

, Az ifjúsági egyletek felíolyamodási hatóságait. képezik az
egyes tagok sérelmeí esetében: l-ső fokban az egylet közgyűlése,
2:dik fokban az akadémiai tanári testület, 3-ad fokban a rninisz-
térium az akadérnialIgazgatóság útján. _
: ' .' ,A hallgatóság érdekeit érintö . ügyekben a.hallgatóság az
akadémia helyiségeiben alkalmilag gyűléseket csak akkor tarthat,
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ha erre az igazgató, a gyűlés tárgyának bejelentése alapján, az
engedélyt megadja.

Az igazgató, vagy az öt képviselő tanár a hallgatók gyű-
lésén megjelenhetik és amennyiben a gyűlés az akadémia szabá-
lyaitói vagy a kitűzött tárgytól eltér, a gyűlésezőket megintheti,
esetleg a gyűlést feloszlathatja.

A hallgatók gyűlésein csak az akadémia tanárai és hallgatói
'vehetnek részt.

A gyűlés rendezői az akadémiai hatóság irányában egye-
temlegesen felelősek a rend megóvásáért és az akadémiai szabá-
lyok betartásáért.

Az ifjúság által rendezett mulatságokhoz, felvonulásokhoz és
ünnepélyekhez, amennyiben azok nyilvános helyen tartatnak,
nemcsak a rendőri hatóság engedelme, hanem az akadémia igaz-
gatójának előleges beleegyezése is szükséges; eme feltételek
pontos betartásaért a rendezők együttesen felelősek.

Jogában áll az igazgatónak ily mulatság megtartását, illetőleg
ilyennek rendezésében való részvételt eltiltani.

Az igazgató a hallgatóságot érdeklő rendeleteket és kőz-
leményeket a hivatalos hirdetőtáblán teszi közzé.

Minden hallgató beiratkozása alkalmával személyazonossá-
gának kirnutatása céljából "igazolójegyet" kap, melyet mindig
magával hordani s előforduló esetben az erre hivatott szolgálat-
ban levő rendőri közegnek felmutatni és kívánatra átszolgáltatni
köteles.

Az igazolójegy netaláni elvesztése az akadémia igazgató-
ságának bejelentendö, mely az akadémia segélyző-egylete javára
beszedendő 2 pengő díj fejében ú] igazolójegyet szolgáltat ki.

Az akadémia igazgatóságának jogában áll, a hallgatóság
fegyelmének fenntartása érdekében, a körülrnényekhez ' képest.
szükséges eljárást követni, mindazáltal különösebben megindítja
a fegyelmi eljárást:

1. ha a rendőri hatóság, vagy a biróság valamely hallgató
ellen feljelentést tett, vagy a köztörvények szerinti elitéltetését
bejelentette;

2. ha valamely hallgató az akadémia hírnevére vagy társaira
káros befolyást gyakorol; és végül

3. ha valamely hallgató az akadémia tan- és tisztiszemély-
zetének valamely tagja ellen sértést követ el.
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A kihágás vagy vétség minőségét, valamint az alkalmazandó
büntetés fokozatát az igazgató, illetőleg a tanári szék állapítja
meg, s ha a hallgató a hozott itélet következtében leckekönyvé-
ben megrovást' kap, ez 'ott röviden 'indokoltatik. ,A büntetések,

, melyes .. valamely kihágás vagy vétség elkövetöjére kiszabhatók,
a következők :

Első fokozat. 1: Figyelmeztetés vagy megrovás négy szem
között azon tanár által, ki valamely kihágás szemtanuja ,volt.

2. Figyelmeztetés vágy 'megrovás az igazgató 'által, a ki-
hagásrólezerzett tudomás alapján.

3. Megfeddés a tanári szék előtt.
4'- A', tanári : szék' által kimondott tanács az eltávozásra.

(Consilium; abeundi.)
5. Ösztöndíjas vagy .pedig egyéb kedvezményt élvező .hall-

gatókra nézve ai ösztöndíj. illetőleg az élvezett kedvezmény ideig-
lenes betiltása vagy' arinak teljes megszüntetése.

Második-fokozat. 6.: Ideiglenes kitiltás az akadémiaból.
7. Kizárás az, akadémiából mindenkorra.
8.') Végleges kitiltás valamennyi hazai akadémiából.

,Az ideiglenesen kitiltott hallgató ugyanazon tanévben más
akadérniárafel .nern vehető. Ily tárgyú kérvények a földmívelési
miniszterhez fel sem' terjeszthetöle. 'A .kizárásról az összes aka-
dérniák értesittetnek, .mehogy 'esetleg tévedésből bármelyik aka-
démia a véglegesen kilittottat bármiker. is újra íelvegye..

A büntetések a kihágás vagy vétség minöségéhez . képest
szabandók: ,]{:j' , s esetleg> nemcsak ' egyenkint; 'hanem' egyesítve is
alkalmaz:h~tök.::' , '

A "megrovás. kitételét a 'leckekönyvben, valarnint a büntetés
kihirdetését az,' akadémia íekete tábláján mindenkor külön. hatá-
rozza' el a: tanári szék, s ez: olyankor jön' alkalmazásba, mikor
súlyosbitó körül'~ények forognak fenn,.. , , ,

Előzetesen előfordult kisebb fokú büntetés 'újabb kihágás
vagy vetség felmerülése.' eselén súlyosbító körülménynek ,számí-
tandó -be. Ellenszegülés a kiszabott büntetés ellen, kizárást von
maga után. '

,A tanári szék által' hozott ítéletek haladéktalanul jogerőre
emelkednek és végrehajtandok. '

Oly hallgató, aki a tanári szék határozatával ösztöndíját
vesztette, vagy az összes hazai akadémiákból kitiltatott, a bün-
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tetés enyhítéseert az illető akadémia igazgatósága útján ain. kir.
földmívelésügyi miniszterhez folyamodhat.

Abban az esetben, ha valamely hallgató a tanári szék hatá-
rozatából büntetésben részesüIt, erről a szülők vagy gyámok az
igazgatóság részéről hivatalosan értesítendök, a kizárást pedig
az igazgatóság azonfelül hivatalból a rendőri hatóságnak is be-
jelenti.

Minden egyéb, a fegyelmi szabályokban meg nem határo-
zott esetekben a tanári szék belátása szerint határoz és intézkedik .•

Bizonyítványmásodlatok.

Az akadémia csupá eredeti bizonyítványokat vagy bizonyit-
ványmásodlatokat (másodpéldányokat, duplikátumokat) szolgáltat
ki. Ez utóbbiakat csak az eredeti bizonyítvány elvesztése
esetében.

Bizonyítvány-másodpéldány' 'kiszolgáltatása mindenkor az
akadémia igazgatóságához intézett indokolt és szabályszerű folya-
modvány útján kérelmezendő.

Az igazgatóság azonban a másodlat kiadását csakis abban
az esetben eszközölheti, ha a folyamodó igazolja, hogy az eredeti
oklevélnek elvesztését legalább hat héttel a kérvény beadása
előtt a "Budapesti Közlöny" című hivatalos lapban háromszor
közzétette.

A hirdetményt tartalmazó lappéldányok, annak megemlítése
mellett, hogy az elveszett eredeti bizonyítvány a hirdetések után
sem került elő, a benyújtandó folyamodványhoz csatolandók.

Az elveszett leckekönyv vagy annak egyes lapjaira vonatkozó
másodlat kiszolgáltatására nézve ugyancsak a' fenti határozatok
mérvadók. .

Addig pedig, míg a másodlat kiállítása iránt való eljárás
folyamatban van, nehogy az illető ezen hosszabb eljárásból hát-
rányt szenvedjen, egy évi érvényességgel bíró "Ideiglenes bizony-
latot" kaphat, amelyet azonban a hivatalos másodlat kiállításakor
az akadémia igazgatóságahoz vissza kell küldeni. (Földmívelésügyi
m. kir. minisztérium nak bejelentendő és a "Földmívelési Értesítö"-
ben mindenkor közzéteendő.)
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Külföldi egyetemeken és föiskoiákort szerzett gazdaság] oklevelek
honosítása (nosztrtfíkátás).

, A': külföldi' gazdasági főiskolákon" szerzett : gazdasági ok-
leyelek honosításaért a' gazdasági akadémia jgazgatóságához "kell
folyamodni és at, eredeti okleveletrs ,azon intézmények szérvezeti,
tanulmányi" rend- és vizsgaszabályzatát, : amelyeken a- 'kérelrtleZő
gazdasági tanulmányait végezte, a folyamodáshoz kell csatolni.
Elöléges tájékoztatásul megjegyeztetik. hogy csak olyan külíöldi
gazdasági' főiskolák, egyetemi gazd:' fakultások' es' akadérniák

. oklevelei és végbizonyítványai kerülhetnek az akadémiai igaz-
gatóság élé honosítás wégeü, amely oklevelek és végbizonyít-
ványok mindazoknak a tantárgyaknak a hallgatását és - habár
az . illető 'kűlíöldi intézolényszabályzatának megfelelöen '. egyes
szakrnacsoportnál összevontan ts --: letett viz;;gálatait tanusítják,
amely tantárgyak a magyaróv.ári akadémián előadatnak, S' .arn c-
lyekből vizsgálatok tartatnak. Vizsgát kell tenni minden körül-
mények között a magyar gazdasági jogismeretböl ; más tantár-
gyakból pedig: abban .aaesetben, ha azokból az illető külíöldöu
nem tett vizsgát. Minden külföldi oklevél csak akkor honositható.
ha tulajdonosa azzal .az~ előképzettséggel. bír, amely il gazd. aka-
démiák.fölvételénél megkivántatik .; továbbá, ha az oklevél meg-
szerzése vannyí .id.~jéby került a tulajdonosnak, mintha hazai
akadémianal ~szer:ezt.e, ypllla:t1l.eg _azt (3: é'v): Két év után nyert
oklevélnél egy év hazai akadémián pőtlandó. ", ' ,.

: A,~on:o~ft~s ,.~ára,9ék.a: magára: a,z::\re~~ti:o~kley:~J.re: ~e~~tt~tik
S annakmegtörténte 'és: a:; bevezetés anyakönyvi vszama a föld-
míve!é~s,Pgy.ijrp -,JiX. .miniszjernekbejelentetik.. ' .- ~ . _. -' ,

, ' Az oklevél honosjtásának. díja .. 100 pengő, azonkívül fize-
1e,ndQ J JP~ngp: ~O Jilté~, bélyegdí] és !O, pengő irodadíj. '

: ,: A' magyaróvári gazdasági akadémiával kapcsolatosan a hal!-
gatóságrészére II916. .évi: szepternber I-töl konviktusi intézmény
alt rendelkesésré, .m el)" feletta felügyeletet az akadémia igazgatója,
Hletvera .kcnvíktus 'vezetésével megbízott tanár gyakorolja. A kon-
viktusban lakó hallgatók a régi épület első emeletén berendezett
kényelmes, világos, villanyvilágítással és örökégő kályhákkal el-
látott 10-11 ágyas hálótermekben kapnak elhelyezést. Ezenkívül
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három, ket személyre berendezett lakószoba áll a hallgatóság
rendelkezésére, melyet legnagyobbrészt a Ill. és II. éves hallgató-
ság foglal már el. Úgy a hálótermek, valamint a lakószobák egy-
szerűen, de azért elég csinosan vannak berend-ezve. Minden
hallgatónak puhafából készült, tölgyfaszínre Jényezett ruhaszék-
rénye, fehérre fényezett és sodronybetétes vaságya, 3-tagú varrott,
tengerifűvel töltött matráca, fehérre fényezett éjjeli szekrénye és
hajlított székje van, mely tárgyakról szóló leltárat a hallgató
beköltözésekor az átvétel elismeréseképen aláír és elmeneteleker
hibátlanul átadni tartozik; a netalán mutatkozó hiányok és hibák
az év elején befizetett biztosítékból nyernek fedezetet.

Az egyik hálóterern . szornszédságában van a közös mosa-
kodóhelyiség, továbbá a kétkádas fürdőszoba, amely a konvik-
tusban lakó hallgatóságnak áll rendelkezésére. Nappali tartóz-
kodásra a tantermeken, valamint a külön munkaterrnen kívül a
közös olvasóterem szolgál, ahol az összes hazai szaklapok, több
napilap és a nevezetesebb szépirodalmi lapok nyújtanak szóra-
kozást a hallgatóságnak. Ugyancsak az ifjúsági dal- és zene-
egylet által berendezett zeneterem is használható. Ilyenformán
a hallgatóság szabad idejében magában az akadérniában is meg-
találja a kellő szellemi szórakozást.

Az akadémiával kapcsolatos konviktusban összesen 20 hall-
gató helyezhető el, kik havi 4-8 pengőt fizetnek a lakás, fűtés,
világítás és kiszolgálásért. A két személyre szóló lakószobát a
jobb bizonyítvánnyal rendelkezők kedvezményképen vehetik igénybe.

A konviktusban lakó hallgatóságnak matrácon kívül ágy-
nernűről magának kell gondoskodnia, hasonlóképen annak és
egyéb fehérneműjének mosásáról is.

A szobák takarítás ára és fűtés ére s a hallgatóság rendel-
kezésére külön szolgák alkalmaztatnak.

Szegénysorsú és érdemes hallgatók a Menzán ingyen vagy
félsegélyes élelmezést is élvezhetnek, ha eziránt felvételük alkal-
mával, illetve a ki hirdetés után a Segélyző-egylethez folyamodnak.

A konviktus használatára vonatkozólag külön szabályok
intézkednek.

Az akadémia ú] nagyszabású, modern konviktusának terveit
a Földrnlvelésügyi Miniszter Úr már elkészítette s az építési költ-
ségek első részletét már kiutalványozta. A konviktus építése a
folyó tanévben megkezdetik s rövid idő multán minden igényt
kielégitő konviktus fog a hallgatóság elhelyezésére állani.
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Második és harmadik tanévben.

Október 1-8-ig:
Irodadíj . .
Beiratási díj
Tandíj (első részlete)
Biztosíték . •
Segélyző-egyleti díj.
Olvasótermi díj . .
Gazdasági egyleti díj (ifjúsági)
Atlétikai c1ub dija . .
"Testnevelési alap" dija .

Összesen

2 pengő.
2

80
25
4

10
4
8
4

"

"

"
"

139 pengő.

Március 1-14-ig:
Tandíj (második részlete) . 80 pengő.

Julius elején:
Második tanévben szakvizsga dija
Harmadik tanévben záróvizsga díja
Második tanévben kollokviumi díjak
Harmadik tanévben kollokviumi díjak

24 pengő.
30
18
18

"
"
"

Első tanév.

Az Akadémia tantárgyainak beosztása.

Nyári félév Téli félév

Vegy tan 3 óra 3 óra
Természettan 2 " 2 "Gazdasági növénytan 4 " 4 "
Agrogeo Iógia 2 " 2 "Állatbonc- és élettan 2

"
2

13 óra 13 óra

Általános gazdasági, kertészeti és szőlőszeti
gyakorlat és gazdasági heti rendelkezés.

Vegytani gyakorlat. .
Állatbonctani gyakorlat
Növénytani gyakorlat .
Agrogeológiai gyakorlat

}
3 d. e.
3 d. e.

) délután.

3d. u.
3d.u.

5
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Összevont rokontárgyak : vegy tan (szerves és szervetlen
. vegy tan), növénytan (növénybonc- és élettan, növényrendszertan,

, bakteriológia), természettari (eröműtan és éghajlattan).
, " .. -, ... " . ." -

, ,
.Második. tanév.

,Ny.Á.i félé~, Téli félév

6 "Ó~a 6 óra
6'"

" 6 "
1 " 1

l '3 3, JI. "l' - I
1"2 2 "..,.

: '1 1" "2 " 2
1 1

Növénytermesztéstan
ÁÚattenyésztésÚII1 .' .

\ ", (

.Tejgazdaságtan .
" . (

Gazdasági: gép- éseszköztan '.
1', f.JF.,ÖÚj~lértah és 'rajz' .: . -. .

';' i '

, . ~:,'<G'~dasági:álli:lftan ... .' .
, "Nö'v'ériy,kÓrta.n.~.,- .. : : .-

. :Kertészet-és -szölömívéléstari ; .
~p~ó~i~áÚáJlat;ok tenyésztéstana ',

. \ .,' --"
23 óra23, óra

" / ;

'.,~ öyény'ter~esztés,i es ,talá [ismeretl gy akorl at
Állattenyésztési és tejgazdasági .gyakorlat
.', I • I .

Gépismer és .Iöldmértani. gyakorlat ..
Növ'én);k'ór- vagy állattaní 'gyakorlat. "
K'~rtésiZeti," sz őlöszetl,. gazdasági heti szemlék ren-

. delkezesek és gyakorlatok
Össz'evont . rokántárgyak: növénytermesztés (általános és

-nészletes növénytermesztés, talajismeret, magismeret, rétrnívelés),
-á'llaitenyésztés (általános állattenyésztés-: és takármányozástan,

:'~zarva'sniarha-, ló-, sertés-o .és , juhtenyésztésj.i; apró' .háziállatok
.tenyésetése (baromfi-, hal-, méh- és! sélyemhernyó-tenyésztés).
, ,1': ~ , -. . . . ••.
• ' ,). l- J

délután,

Harmadik tanév.,
'.'1 "' '\ Nyári félév

'4 óra
'4 "
'3 "
2 "
2 "

'2 "
3· "
2. "
2 "
2 "

Téli félév

4 óra
4 "
3 "
2 "
2 "
2 "

·3 "
2 "
'2 "
2 "

, ,
Üzemtan ,.'. , .
~ö~gazd~ságt~n

, . _6az,dasági:szám.v.i~,elt~n' ;
, '-', ; 8'atcfaságLkereskedelemtan _ , .

<Baz,dasági közigazgatástan és jogismeret
,AlIatygés~ségü'gy;' és-járványtan, .'~ .... ; .
,,6,az,dasági .techriológia ..
$p1tés,~ettan "','

I Erdészettan ., '. e •

NÖvén)/~eíriesítéstan .
-. -.

26 óra 26 óra
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Növénytermesztési, erdészeti, állattenyésztési gyakorI.
Állategészség- és járványtani gyakorlat
Építészeti rajz. . . . .
Számviteli vagy becsléstani gyakorlat
Technológiai gyakorlat . . . .
Gazdasági hetiszemlék, rendelkezések és gyakorlatok

Összevont rokontárgyak : üzemtan (jószágberendezés-, keze-
lés- és becsléstan ), közgazdaságtan (agrárpolitika, gazdasági
statisztika). Gazdasági közigazgatástan és jogismeret (ügyviteltan).

délután.

Testnevelési oktatás.

A m. kir. Földmívelésügyi Miniszter 1926. évi december hó
23-án kelt 67.949jIX. 1. szám ú rendeletével elrendelte az akadé-
miai hallgatóság kötelező testnevelési oktatását.

Ehhez képest a nevelő testgyakorlás ezen tanévtől kezdő-
dőleg az 1. és II. évfolyamon heti 3, a lll. évfolyamon pedig heti
2 órában mint kötelező tárgy az akadémiai tanrendbe felvétetett.

A testgyakorlásban minden beiratkozott rendes hallgató -
tekintet nélkül életkorára - köteles résztvenni satestgyakorlást
mint tantárgyat indexébe felvenni. A testnevelési gyakorlatok alóli
felmentésnek az akadémiai igazgatósághoz intézett folyamodvány
alapján az akadémia orvosa által igazolt esetben van helye. A fel-
mentés oka és időtartama az indexbe bejegyeztetik.

A testnevelési órákon való megjelenés kötelezö, mely tekin-
tetben az akadémiák szervezeti szabályzatának idevonatkozó §-ai
mérvadók.

A nevelő testgyakorlás ugyan sem kollokviumi, sem pedig
vizsgatárgy, azonban a hallgató által a testgyakorlásban elért
eredmény az index megfelelő rovatában feljegyeztetik. A hallgató
magatartása szerint "kiválóan fegyelmezett", "fegyelmezett" és
"fegyelmezetlen" jegyek alkalmaztatnak.

Szünidők.

Az előadások és gyakorlatok tartása szünetel: vasár- és
ünnepnapokon kivül karácsonykor, december 22-től január 7-ig
bezárólag; húsvétkor, virágvasárnaptói ünnep után szerdáig be-
zárólag, tehát összesen tizenegy napig és pünkösd előtti szorn-
battól keddig bezárólag, azaz négy napig, továbbá március 15-én,
amikor a hallgatóság ünnepélyt rendez"

A nagy szünidő julius végétől szeptember 30-ig terjed.
5*

.1t.1.
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Ösztöndljak és segélyek.

Az akadémián nyolc állami ösztöndíj van tendszeresítve,
amelyeknek összegét a m. kir. földmívelésügyi miníszter álla-
pítja meg.

Ezen ösztöndíjakat a tanári szék ajánlatára a m. kir, föld-
mívelésügyi miniszter egy-egy tanév tartamára adományozza. Ily
ösztöndíj 'elnyerésére csak oly rendes hallgatónak van kilátása,
aki vagyontalanságának ikimutatása .mellett példás magaviselet,
kiváló.iszorgalorn, valamint jó.előm,eneJe], által .tünik .ki. Az állami
ösztöndljakbn kívül különösebben méltánylást érdemlő esetekben
még államsegélyek nyerhetők, : : '.' .

Az )88,4.:.ben végzett+akadémiai . hallgatók . 40 éves találko-
zásuk alkalmával 28 rnillió .koronás .alapltványt tettek le a Magyar
Mezőgazdák Szövetkezeténél, amelynek évi kamatait az akadémia
tanári: testülete ítéli oda 'arta :érde:mes .'egy vagy két hallgatónak.

; 1., • ,

,Tanulmányi kirándulások.
• : ~ I , ., ." I J _ .! . } •..' I

Az. oktatásJciegészltéséül, abból-a célból, hog.y a hallgatók-
nak szakszerű vezetése 'mellett .tapasztalások szerzésére bővebb
alkalom: nyújtassék, .az: akadémiaigazgatósága vagy az illető szak-
tanárok, 'részéről évenkint. nagyobb' tanulmányi kirándulások is
rendeztetnek..'. ~ J' .... J '" .,1 , .. ', "l"

A: klrándulásokkaljáró költségeket,» arnelyek. mérsékelt vol-
táról az-akadéniia .töle .telhetőlég gortdcskodlk.és.amelyek esetről-
esetre állapíttatnak .meg, az azokon résztvevő hallgatók viselik,

.A: tanulmányi 's~abályzat ;:éí-teFm:é'ben"az éve'nki'nt megtartani
szokott 'nagy)tamllm'ányi kiráridMáson <minden Ill. 'éveshallgató
résztvenni' ·farfozik· Eien i tanulmányi ,kir~ndtilásók : között mint a
hallgatöság -gyakorlat+ :k-iképzéséhe: beillesztett- évenkint állandóan
megtartott kirándulások· szérepelnek -a -rriágyaróvér! főhercegi
uradalom körülfekvő és helybeli majorjaiba, gazdaságaiba, tehe-
nészeteibe, sajtgyárába, sörgyárába; műmalmaiba és villamos-
telepeire rendezett gazdasági gyakorlatok, továbbá a szomszédos
gróf Wenckheim mosonszentmiklósi és gróf Khuen-Héderváry
Károly hédervári uradalmaiba, szeszgyáraiba, sertés- és marha-
hízlaló telepeire és a szomszédos Levél, Mosonszolnok, Moson-
szentpéter községek Ujhelyi Imre egykori akadémiai igazgató által
létesített tejszövetkezeteibe rendezett kirándulások.



·Az Akadémia Ill-ad éves hallgatóságának tanulmányi kírándulása
1926 [uníus hó 6-án a magyaróvári főhercegi uradalom hansági
villamos erőmütelepére. A társaság közepén a vendéglátó Albrecht

királyi herceg Ö Fensége foglal helyet.

Az Akadémia lll-ad éves hallgatóságának tanulmányi kirándulása
gróf Wenckheim Pál mosonszentmiklósi uradaimába

1926 május hó 27-én.



A műszaki tanszék tanári szobája.



A műszaki tanszék folyosója.

Részlet a miszaki tanszék gyűjteménytárából.
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Az Akadémia könyvtárai és olvasótermei.

Az akadémiának a tanári testület és a hallgatóság tudo-
mányos önképzésének szolgálatára gazdag könyvtárak és olvasó-
termek állanak rendelkezésére és pedig minden tanszéknek kézi
könyvtárán kívül a" Tudományos könyvtár" és az ifjúsági "Kazinczy-
könyvtár" , utóbbi szépirodalmi rnüveket is tartalmaz.

Az akadémia tudományos konyvtárának jelenlegi könyvállo-
mánya 10.668 mű 18.970 kötetben.

A tanári olvasóterem részére előfizetett szaklapok és folyó-
iratok a következők:

A) Magyar nyelvűek : Állategészségügy. Állatorvosi Közlöny,
Állatorvosi Lapok, Állattenyésztők Lapja, Biztosítási és Közgazda-
sági Lapok, Borászati Lapok, Erdészeti Lapok, Georgikon, Köz-
telek, Magyar Gazdák Szemléje, Magyar Közigazgatás, Magyar
Statisztikai Szemle, Magyar Szesztermelő, Mezőgazdaság és Ker-
tészet, Mezőgazdasági Technika, Mezőgazdasági Üzem ta ni Közle-
mények, Növényvédelem, Tejgazdasági Szemle.

B) Idegen nyelvűek: Anzeiger Iür Schádlingskunde, Bieder-
mann's CentralbIatt für Agrikulturchemie, Botanisches CentralbIatt,
CentralbIatt für Bakteriologie. II. Abt., Chemie der Zelle und
Gewebe, Deutsche Landwirtschaftliche Presse, Deutsche Tier-
árztliche Wochenschrift, Fortschritte der Landwirtschaft, IIlustrierte
Landwirtschaftliche Zeitung, Landwirtschaftliche jahrbücher, Die
Landwirtschaftliche Versuchs-Stationen, Milchwirtschaltliches Cen-
tralblatt, Pflanzenbau, Physikalísche Zeitschrift, Die Technik in
der Landwirtschaft, Die Umschau, Zeitschrift für Botanik, Zeit-
schrift Hir Pflanzenkrankheiten, Zeitschrift für Pflanzenernahrung,
Düngung und Bodenkunde, Zeitschrift für Pflanzenzüchtung,
Zeitschrift für Fleisch- und Milchhygiene, Zeitschrift íür Spiritus-
industrie.

Az ifjúsági "Kazinczy-könyvtárnak" könyvállománya : 3470
mű 3723 kötetben.

Az ifjúsági olvasóterem részére előfizetett lapok és folyó-
iratok címei a következők:

Köztelek, Deutsche Land wirtschaftliche Presse, Állattenyész-
tők Lapja, Tejgazdasági Szemle, Mezőgazdaság és Kert, Georgikon,
Falú, Növényvédelem, Mezőgazdasági Technika, Napkelet, Új Élet,
Új Idők, Élet, Acél, Teleia, Nemzeti _Ujság, Új Nemzedék,
Magyarság, Nyugati Hiriap, Képes Krónika, Nemzeti Sport.



TANFOLYAMOK ..

" .
. '

Felsőbb tejgazdasági és tejipari szaktanfolyam a' Magyaróvári M: Kir.
Gaz4asági Akadémia és a M.Kir. TejkisérletfÁllomássall<apcsolatosan.

" , . '.

A" rn. kir, Földmivelésügyi .Miníszter Úr '1926. évi: [unius hó
9-én kelt. 37.'385jIX.! 1.: szárnú rendelete 'alapján a felsőbb .tejgaz-
dasági és.' tejipari 'szaktanfolyam .az .1926/27. évvel kezdődőleg
Magyar'óvárott a Gazdasági Akadémián tartatik.

A tanfolyam' célja:' magas. színvonaion a' tejgazdasági és tej-
ipari elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására módot adni.

'. Nevezetesen : . ,
, ." .1. tejgazdasági intézőket (nagybirtokon a tejtermelés és tej-
ipar szervezésére és vezetésére alkalmas 'egyének) ;
- .: 2 .. tejgazdasági.. tanácsadókat, felügyelőket (állami, városi,
községi; . mezögazdasági: 'érdekképviseleti és társulati szervek a
tejgazdaság szolgálaíában): , " _,

.) 3 .. a: tejgazdaságtan. leendő' tanárait, tanítóit,' oktató it és
kisérletügyí szaktisztviselöket-stb.: .' ,: ,> .• ,
, :,' 4, 'tejipari, szövetkezeti. vagy' kereskedelmi .vállalkozások
leendö vezetőit, tisztviselőit.. alkalrnazottait ;
. :':' 5. : szarvasmarhatenyésztési . egyesületek, tejélést ellenőrzö
egyesületek .vezetőit ; .. '. .'

6, tej iparosokat, kik a tejfeldolgozó· ipart önállóan. kereseti
forrásként: folytatják, képezni.,·;. .

A tanfolyamra rendes' hallgató ul felvétetnek : .
'a) a magyaróvári. gazdasági 'akadémia Ill. éves hallgatói;
b) okleveles gazdák';

. c) .~klev.eles .vegyészmérnökök; .. '
'd) okleveles' állatorvosok ;

_, ~)) ha fér?hely>an, olyan egyének, is felvehetök, . kik leg-
alább középiskolai érettségivel, vagy ezzel azo!10s előképzettség-
gel rendelkeznek. Ezen utóbbiaktói azonban hat havi előzetes

---------------~----------~--------------------------~



{Az akadémiai Menza ifjúsági étterme.



tejgazdasági, illetve tejipari gyakorlatkivántatik meg.· Rendkívüli
és vendéghallgatói minőség nincs.

A tanfolyam minden év novernber 2-ától a következő év
május 31-ig, tart. A tanítás a gazdasági akadémia lll. tanévének
első és második felével párhuzamosan annak órarendjébe be-
illeszkedve folyik. A záróvizsgák május végén tartatnak: . ,

A hallgatók tandíj fejében egész tanévre 41 pengőt, labora-
tóriumi és üzemi díj fejében pedig egész évre 6'80-6'80. pengőt
tartoznak fizetni a beiratkozás al'kalmávala gazdasági akadémia
pénztárába, amely ezeknek ellenében kiszolgáltatja a tanfolyam
hallgatójának igazolvány ul is szolgáló "Látogatójegyet". Abeiratás
dija 2'72 pengő.

A tandíj és laboratóriumi díj nem engedhető el. Addig, míg
a tanfolyam megfelelő alapítványokkal, ösztöndíjakkal . nem ren-:
delkezik, a tanfolyam igazgatósága, illetve előadói testületetehet-
séges, szegénysorsú hallgatók felvételét hazai tejgazdasági válla-
latok által nyújtott segély útján kívánja Iehetövé tenni, ha az
érdekelt ezirányú kérvényet legalább egy: hónappal a tanfolyam
megkezdése előtt benyújtja. ,

A felvétel személyes jelentkezés útján, az előzetes. havi
gyakorlatot végzőknél pedig úgy történik, hogy a taníolyamra
jelentkező köteles a tanfolyam igazgatóságának bejelenteni, hogy
az előzetes gyakorlatot mettől meddig s hol kívánja lefolytatni?
Ha a bejelentés a gyakorlati foglalkoztatás szempontjából meg-
felelő, a tanfolyam igazgatósága az illetőt anyakönyvezi s mükö-
dését személyesen. vagy megbízottja útján esetről-esetre ellenőrzi.

Meg nem felelő gyakorlati munkálkodás a tanfolyam ra való
felvételt kizárja.

A felvételre jelentkezők, amennyiben gazdasági akadémiai
hallgatók, leckekönyvükkel, a más előképzettségüek pedig az elő-
képzettséget igazoló, továbbá születésí éserkölcsi bizonyítvány-
nyal tartoznak beiratkozás céljából október 8-1O-ike között a
tanfolyam igazgatóságánál személyesen jelentkezni. Az előzetes
gyakorlatot végzők a beiratkozás alk<;tlmával kötelesek az előzetes
gyakorlatot igazoló bizonyítványt is benyújtani, amely bizonyít-
vány az igazgatóságnál marad.

A felvétel és beiratás október 11-15-,ig igazgatói, október
16-31-ig csak földmívelésügyi miniszteri engedéllyel lehetséges.
November l-től kezdődőleg utólagos beiratási engedély nem
adatik.
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A tanfolyam hallgatói elhelyezésükről és élelmezésükröl
maguk tartoznak gondoskodni. Ha a gazdasági akadémia konvik-
tusaban. es menzájában férőhely lenne, az' ezekbe való felvétel
tekintetében ,a gazdasági .akadérnia igazgatósága dönt. .

A tanfolyamon előadott és kötelező tantárgyak a következők:
1. "A tej éstejtermékek kémiája és fizikája" heti 2 órában.
2.i "A tej és "íéjtermékek mikrobiológiája'" heti 2 órában.

. ~."A tejgazdaság története, a bel- és külíöld tejgazdaságá-
nak . állása és statisztikája" hetl-I órában.
.: ~,4; "Tejtechnológia~: vagyís a te] értékesitésének.fejterrnékekké

való [íeldelgoeásánaktana-heti -2' órában. .
. '5. ,,'Istálló és tej üzemi hygiene" heti 1 órában,'

·6.: ,;:rejgaz'dasági üzemülll;' kereskedelem- és szárnviteltan,
iejtermelés ellenörzéstana" heti ·lóráball. .

.' 7.' "Tejgazdasági :gépismeret és építészettan " hetl-I órában .
. 8. "Takarmanyozástan; különösen a fejőstehenek, növendék-

.marhák és -tenyészbikák-takarrnányozástana" heti 1 órában.
, 9 .. " Tejgazdasági vonatkozású . törvények; rendeletek" ismer-

tetése .heti 1 órában. .
Az elméleti oktatást kiegészítik a szükséges és kötelezö

gyakorlatok.
A, tanfolyam gazda- és állatorvos-hallgatói a tehenészeti

gyakorlatok alól mentesltve .vannak; az -egyéb elöképzettségüek
ezen-gyakorlatukat úgy kötelesek végezni,amint'azt az akadémiai
hallgatók kötélések ~végezni. .' ".

. . A.zÜ'n hallgatók, akik .nem akadémiai III-ad éves hallgatók,
V'agi nem' okleveles ..gazdák, illetve állatorvosok. az említett tár-

'gyakon .kivül hallgatni tartoznak a "Szarvasmarha- és juhtényész-
tést'" és ;,Takarmanyozástant". Ezen -tárgyak hallgatása alól csak

. azon 'esetben. adhatöfélmentés, ha .a-kérvényezö szabályszerűleg
igazolja, .hógy: a tárgyakat másutt isa' kivárit terjedelemben hall-

. gattá ·és" abbólvizs-gazött is.' '.
:.. '. Viisgar.a csak .az 'a. hallgató bocsátható. aki a tanfolyamot,

szabályszerű- hallgatás után,' szabályszerűen befejezte. A vizsga
két részböl 'álJ.: .. ' . . .

Az' L vizsga tárgyai elméletben 'és- gyakorlatban: . ,;A tej és
, . tejtermékek kémiája'. és : fizikája", " "pl tej és tejtermékek mikro-

biDlógiája",: ;,A.:tejgúdaságtörtéhete.·a· bel- és külíöld tejgazda-
ségának állása -és-statisztikája "ésJactott esetben a ~,Szarvasmarha-
és juh tenyésztés" és "Takarmányozástan ".



./:

A hallgatóság 'testgyakoriatai a tornateremben
Ujfaluczky József testnevelési tanár vezetésével.
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A II. vizsga tárgyai ugyancsak elméletben és gyakorlatban
a többi tantárgyak.

Az 1. és II. vizsga között néhány nap szünet van.
A vizsgák dija tárgyankint 2-32 pengő, amelyekhez mindkét

vizsga után összesen 1'16 pengő elnöki díj járul.
A vizsgálatok tartására, eredményére, az osztályzatokra

stb.-re nézve a Gazdasági Akadémiák Szervezeti Szabályzatának
a vizsgákra vonatkozó intézkedéseik az irányadók.

Aki a vizsgákon egy vagy több tantárgyból nem felelt meg,
a sikertelen vizsga után két' hónappal ismétlő vizsgára bocsát-
ható azon tantárgyból, amelyből nem felelt meg. Ha akkor ismét
nem kielégitő osztályzatot nyerne, újabb vizsgának már csak a
tanfolyam ismétIése után van helye.

A vizsga sikeres letétele után a hallgató részére "Bizonyít-
vány" csak akkor adatik ki, ha a tanfolyam befejezése után egy-
huzamban három hónapig még tejgazdasági, illetve tejipari gya-
korlatot végez s ezt megfelelő bizonyítvánnyal igazolja.

Akiadandó bizonyítványban a hallgató az egyes tárgyak
összevonásából számított középérték szerint "jeles eredménnyel",
"jó eredménnyel", "kielégítő eredménnyel" képesített lehet.

A rend és fegyelem tekintetében a tejgazdasági tanfolyam
hallgatóira a m. kir. Gazdasági Akadérniák rend- és fegyelmi
szabályzatának vonatkozó szakaszai érvényesek. .

A gyakorlati ismereteknek kellő módon és bizonyos rend-
szerességgel való elsajátítása céljából a tanfolyam-hallgatók a
rendelkezésükre álló gyakorlatokon nemcsak mint megfigyelők
vesznek részt, hanem tényleg gyakorlatilag is közreműködnek,
hogy ezáltal a tejfeldolgozógépek működése, valamint a tej keze-
lése és a tejtermékek készítése körül bizonyos kézügyességre is
szert tegyenek, hogy ezáltal a vezetésük alá kerülő tejüzemeknél
minden tekintetben a munkák irányítói lehessenek.

A tanfolyamra az 1926/27. tanévben 50 hallgató vétetett fel.
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" .
'A növény termelési kisérletezés tudományos alapjainak

. ismertetése, círnű kollégiurn.

It m. kir. Földmívelésügyi 'Miniszter 1926.: évi j~lius hó lO-én
kelt 67.036jIX, 1: szárnú' rendeletével elrendelte, hogya magyar-
óvári' m~'kir~ gazdasági akadémia növénytermelési tanszekén az
1926/27. tanévtől kezdődőleg azon Il. éves gazd, akadémiai hall-
gatók részére, akik arra önként jelentkeznek, "A növénytermelési
kisérletezés tudományos, alapjainak ismertetése" címmel 'külön
kollégiurn tartassék. "

, Ezen tanfolyam. anyaga a' következő három szaktárgyra
oszlik:, .

1. A növény termelési kisérletezés tudományos alapjainak
ismertetése. ,

2. A növénytermelési kísérletezés technikája.
3. Szeminárium.

" A kollégium a tanév folyamán november l-töl május 31-ig
terjedő időben tartatik meg szaktárgyankint heti 1-1 órában.

A' tanfolyam 'réSzvételi díja szernélyenkint 4 P 80 filI'ér. A·
tanfolyam elvégzéséről annak befejezése 'után a résztvevőknek
bizonyitvany -adatik ki. ".

, A' kollégiurnot dr. Bíttera Mikló"srendes tanár és Kolbaí
Károly tanársegéd tartják'

. '.;
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Az akadémiai .~haHgátók .tornázása a tornacsarnokban __dr.Ejury Lajos ta:nárelQök felügyelete alatt.'



IF.JÚSÁGI EGYESÜLETEK.

Az akadémia hallgatósága körében több egylet működik,
melyek egyrészt a hallgatóknak alkalmat és tért szolgáltatnak
arra, hogy az egyleti tevékenységben és kezelésben tapasztalást
szerezzenek, másrészt pedig emberbaráti és képző hivatásuknál
fogva az ifjúságot nemesirányú gondolkozásmódra és működésre
vezérlik.

Az akadémia tanári kara a hallgatóság ebbeli törekvését
támogatásban részesíti s az egyes egyletek alapszabályaiban gon-
doskodás van arról, hogy az akadémia igazgatója s a tanárok a
gyűléseken való megjelenésük által úgy az egyleti ügyek fejlődé-
séről, valamint a vagyonkezelésről is tájékozást szerezhessenek.

Az akadémián ezidőszerint fennálló egyletek a következők:
1. Segélyző-egylet, 2. Gazdasági egylet, 3. Atlétikai club, 4. Dal-
és zeneegylet. 5. Foederatio Emericana és 6. "Turul" bajtársi
szövetség.

1. Segélyző-egylet.

Az akadémia hallgatóságának Segélyző-egylete 1872. évi
december 20-án· alakult meg. Akkor az akadémia kétnyelvű volt.
A Segélyző-egyletet kizárólag a magyarajkú hallgatóság alapította.

Célja az egyletnek : a gazdasági akadémia jó erkölcsű, jó
előmenetelt tanusító, szűkös anyagi viszonyok közt levő rendes
hallgatóinak anyagi segélyezése.

Az egylet vagyona a háború előtt 48,064'60 aranykorona.
Az egylet jelenlegi vagyona :

Kintlevő összeg . .
Bankbetét . . . .
Pénztárban készpénz

Összesen 1685 P 56 f.

644 P - f.
999 " 22 "
42 " 34 "
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Törzsvagyon a m. kir. adóhivatalban letétben:
tO.200 frt n. é. 4%-os magyar

arany járadék-kötvény . . . 20.400 K (1914 aK)
4.000 K n. é. 6% m. k. korona

járadék-kölcsönkötvény , .
tO.200 frt n. é. korona járadék-

kötvény. . . . . . . . 20.400"
Arany.járadék.szaporulat 3.~86 '!

Összesen' 48.487' K

4.000 "

..} 'jÖve.de.lmiforrások :!' 1.,a ~meglevő töke- kamataí, 2.~ a-rendes
tagck-tagdíjal, ,3. az ,aka,d.;ihaHgatÓk ..által a segélyzö alapra be-,
fizetett összeg, 4. a páttQ:\'ó;it#?k befizetései; 5: az: egylet által
esetleg tartandó bálok stb,';Ji:sztajövedelmei. s az' önkéntes; al;to~-:--
mányok. ' '

A folyó tanévben kiadott segélyek: 35,000.000 K = 2840 P.
, ' Tanárelnök dr.' Marton Andor 'akad. rendes tanár s 1927.

február l-től dr. Bittera Miklós akad. rendes tanár, egyetemi
magántanár.

Ifjúsági elnök: gróf Herberstein János, akad. Ill. é. hallgató.

A magyaróvári gazdasági akadémiai hallgatók gazdasági
, , , , " , ,egylete. '

A helybeli akadémia hallgatóinak gazdasági egyletet 1875.
évben az akkori magyar es némethallgatók közösen alapították .
.Az. egylet teljes címe: "A JY1agyaróvári M. Kir. Gazdasági Aka-
dérlliai:,i-IÁlIgatÓk' Gazdasági: Egylété. ~Az egyletnek tagja rninden
renö'es es rendkivüli akadémiai' hallgató; tagdíj jelenlegv; pengő.

. ~,l' • ,,, , ' ' '; " . " •..•• J " : ) • • .. .,

-' At egylet 'célja' a' 'tagok 'szakrnüveltségének fejlesztése s
köztük 'a' badti vjszdny előmczdítása.i'Az egylet evégből először
tudományos" üléseket;' ti. 'n.: szaküléseket 'tart, melyberr a tagok
által kidolgozott . értekezések olvastatnak ~ fel; vagy egyes 'vita-
kérdÚek bocsájtatnak eszmecsere alá; ~másodsz()'r pályatételeket
tűz ki s azok megbírálása után 'az erre" érdemesnek, díjat' itél;
harmadszor jótékonycélú és rnulattató estélyeket is rendez..

Az akadémiai' (,hallgatók' körében 1'8'!59~' é':vtől rnűködő
"Kazinczy-kör" ai --190611907. 'évtől kezdödöleg- ~ezen egyletbe
olvadt be. "',." v j J,' ;:.. ;
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Az akadémia igazgatósága a kör vagyonából a tanártestület
hozzájárulásával 1908. évi november hó 30-án tartott ülésén egy
alapítványt létesített, melynek tulajdonosa és kezelője a "Gazda-
sági Egylet". Az alapítvány "Kazinczy-Könyvtár" nevet visel,
célja a magyar gazdasági szak- és szépirodalom pártolása és
ezáltal az ifjúság szakrnű veltségének fejlesztése.

Az alapítólevelet a földmívelésügyi miniszter 1909. évi április
16-án 31.029jIX. B. szám alatt jóváhagyta. A Kazinczy-kör 1885
december 7-én 25 éves fennállásának emlékére 400 koronás ala-
pítványt is létesített, melynek 20 koronára kiegészített kamata oly
helybeli gimnáziumi, nem magyar ajkú tanuló jutalmazására for-
dítandó, ki a magyar nyelvből mind a négy osztályon keresztül
a legjobb eredményt mutatta fel.

Hasonló jutalom áll fenn a helybeli elemi iskola részére is,
mint néhai sipeki Balás Árpád akadémiai igazgató alapítványának
(200 K 4% járadékkötvény) karnata.

Sajnos, ezen jutalmak több év óta nem voltak kiadhatók,
mert a pénz elértéktelenedése miatt a régebbi alapítványok meg-
semmisültek, illetve számba sem vehető csekély összegre zsugo-
rodtak össze.

Hasonló sorsra jutott a Kazinczy-egylet vagyonából 1908-ban
létesített 5000 K-ás alapítvány (rnelyhez a fenti Balás Árpád-féle
alapitvány is tartozik), továbbá a ]attka Ferenc-féle 5000 K-ás
alapítvány, az Erdélyi család ösztöndíja, a Holitscher Szigfridné-
féle adomány, az egylet 8500 K-ás hadikölcsönkötvényei, ugyan-
csak így olvadt le pár pengő értékre az egylet rendes tartalék-
betéti összege, a kirándulási, olvasótermi, tüzoltóalap és a hősök
alapja. Az egylet az 1922 április 15-én elhúnyt Rázsó Imre aka-
démiai rendes tanár emlékére a hallgatóság adakozásából "Rázsó
Imre" alapot létesített, amelynek jelenlegi vagyon a 110 darab
Chinoin részvény és 106 pengő készpénz. Az alap jövedelme a
növénytermeléstanban kiváló hallgató jutalmazására fordíttatik.

Az egylet könyvtárának alapját a volt Kazinczy-egylet könyv-
tára vetette meg, mely az 1906/7 -iki akadémiai értesítő szerint
2314 kötetben 1920 irodalmi művet tartalmazott 16145·42 arany-
korona értékben .. A könyvtár azóta számos új munkával gyara-
podott fel, melyben néhai ifj. Sporzon Pál akad. tanár hagyatéka,
Holitscher Szigfridné adománya, néhai ]attka Ferenc egész
szépirodalmi és gazdasági szakkönyvtára, továbbá Hetsch Gyula
által 1924-ben adományozott 23 drb szakkönyv is bennfoglaltatik •

• r , ,,'l
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c'

A~ ifj'{lSági gazdasági egylef müködéséfől 19f~-i'g' a kiadott
'értesítők számolnak be ..

Az 'ifjúsági gazdasági egylet a II, Országos Gazdászkon-
'gr~sszust imponáló ke'retek között Mig}raróvárott rendezte meg

. 'f923' május ~hó -26,;' 27: ' és' 28-ánorsiágós érdeklődés" közepette.
, A kongresszust május 26~án diszközgyülés- 'nyitotta: meg,

'n~ely~ék';fényét 'kÚföriÖsen ernelte.s bogy ázón az o'rszág\ korrnány-
zójának képviseletében+megjelent vitéz Nagy -Pál tábörnok,

.Albrechtkirátyi herceg; dr> Daranyi Kálmán' főispán; to~á:obá:a
'Iöldmivelésügyi minisztérium, -társakadémlak.: h~d~ság6k; v~ár6s;
'intézetek; mezőgazdas'áglkarilara.képviselői' .'és kiküldöttei, , a'~
'egész" akadéml-ai üníafj;'~ar és 'az ifjúság, teljes' számban. ",' • ",'

Az egylet egy',n'l~'5ik nagyjelentőségü' fette v·olt:ai'1'92:1,.,'évU '
-nyugatrnagyarországi harcók idéjén az önkéntes' gazdás~-f~ikeiŐ"
'csapat megalákítása, amelyben 100 lelkes -ifjú hősiesen küzdÖtt
a nyugati végekért.

. , Af6iskolaÍ es egyetemi diákszociális .mozgalmakban szintén
"élérik-és. eredrnériyes részt vett az ifjúság, ~gyszintén:a MEFHOSz
budapesti' kiküldötfei is többször résztveitek a helybeli -ifjúsági
gyűléseken.
, ' A~ ,ifjúság képviselve volt az 1922.: évi keszthelyi és az
, 1925. évi debreceni országos gazdászkongresszuson es impozánsan
'vett részt még az egész ifjús'ág' 19'26-ba11 Izabella íöhercegnő
- és Frigyes királyi- -hérceg -' 70. éves iszülétésnapja- -alkalmából
'-Mágyar6vár -várós:- es'. az -akádémia által rendezett -ünnepélyes
'felvonulásokon. ' 1,;, ':, , '1',' ~ " ;:: •. -:) .• ! ::...:::),
" ,;' Az egylet működésének itöbboldalúsága : szüki;égess'é: :tette,
,~~gy,:a·~ :~gyl~t~n : belül "különb~zÖ: 6~z~áíyok: hiz?'úsAgok állittas-
'sariak- fel; '"így' megalakult a" kütügyi : szakosztály. sajtóosztály,

, •• '" .", , j ,"", ~ ~', • e , 't ." " '. . <",.' lj,.;', i·.'vígalmi -bízottságcés djáknyomoreiiyhltő :osztály.: ., , "
c. : ':'Á~ :;ifJ~sági ,gazdasági,'egyle~'ügy~i~; az: Hjásági 'el~ök' és
a v:álá~itmányi :tagok' íntéztkvédnöktariár felügyelete mellett. '

- " ';If}úsági - elnökök. voltak. 1919/20~tól :1926!27.~ig: Sükösd Gerő,
-Cserbátf SáridorvBácsiLásaló, ',O'évay-Wolf'Aladár,' dr: báróDió-
-szcghyOttö] 1'arnoC:zy .Andor, -Bibó: György.Igró! Hadik Béia. :
',: ,:A' ..védnöki' tisztet-pedig ,1918j19-be'niRazsó :Imreh.sígazgató,
,1:919/46. december- i8-ij:(.BárWárth: Sándor ~ gazd.vakad, 'iga:zgató,
-rn.. kir, 'gazdasági főtanácsos, 1926 decernber fS-tól Világhy Károly
.rk. tanár látja 'ei. Az egylet tagja több társadalmi és tudományos
egyesületnek, így pl az Országos Magyar Gazdasági Egyesület-
nek, a Kir. Magyar Természettudományi Társulatnak.

-.

l~ _



Frigyes kir. herceg, tábornagy előtt 1926 junius 3-iki 70. évi születésnapja
alkalmával az akadémiai hallgatóság sportcsoportjai által tartott

tisztelgő felvonulás az akadémiai sportpályán (MOOAAC).
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Az Akadémiai Atlétikai Club (MOGAAC).

Atlétikai clubunk 46 éves múltra tekinthet vissza, amennyi-
ben az 1881-ben létesített Magyaróvári Torna- és Vlvó-Clubból
alakult ki. Ezen clubnak tagjai ugyanis főleg akadémikusok voltak
s így 1899-ben átalakult Gazdasági Akadémiai Atlétikai Clubbá,
de kebelében megtartotta a régi városi tagokat is.

1897-ben felépült a helybeli iskolák használatára a magyar-
óvári állami tornacsarnok, melynek költségeihez a club is hozzá-
járult 3000 koronával, továbbá tornaszerelvényeit is átadta a
csarnoknak közhasználatra. Ezen áldozatkészségért a club két
teljesen új különálló öltözőt kapott állandó használatra, a torna-
csarnok használatáért pedig azóta évenkint bizonyos kvótát fizet,
melyet a tornacsarnoki felügyelői bizottság állapít meg. Így tehát
a c1ub egy jól felszerelt tornacsarnokhoz, illetve otthonhoz jutott.

At. 1914. tanév végéig szép és sportszerű élet folyt a torna-
csarnokban, azonban 1914. év őszétől megkezdődött a torna-
csarnok keserves viszontagsága s az ottani működés 1922- ig
lehetetlenné tétetett. 1914 őszén ugyanis minden megkérdezés
nélkül lengyel katonaság szállásoItatott be, melynek kivonulása
után a pusztulás képe volt ott látható. Az öltöző helyiségekben
az összes bútorokat tönkretették. a bőröket lefejtették a torna-
szerekről, a köteleket és szíjjakat elvitték, a birkózó matrácokat
szétfejtették. Később a tornacsarnok hadikonyha, majd gabona-
raktár, majd lakás lett, míg végre a helyiségek s a kipusztított
tornacsarnok rendeltetésének ismét átadatott. Így az 1922/23.
tanévben ott a rnűködés ismét megkezdődhetett. Ha a club nem
vette volna gondozás alá ezen állami vagyont, ma hasznavehe-
tetlen lenne. Nagy fáradsággal és pénzáldozatok árán az ismét
teljesen helyrehozatott. Dr. Ejury Lajos tanárelnök a helyzetet
az OTT-val megismertette s az OTT pártfogására a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter 1926. év őszén 90,000.000 K-át utalt ki a
tornacsarnoki felügyelő-bizottságnak a csarnok rendbehozatalára.
igy a tornacsarnok olyan állapotba hozatott felszerelése tekinte-
tében is, hogy sok nagyvárositornacsarnokot felülmúl. Hogy
milyen áldásos munka volt a tornacsarnok renoválása, beigazolja
már az idei tanév, amidőn a gazdasági akadémiákon is kötelező
lett a testnevelés. amely a téli idényben könnyen és a követel-
ményeknek megfelelően bonyolítható le.
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A Club fejlödése.

1911. évig az atlétikai club csak tornacsarnokkal rendelke-
zett. Az atlétikai, a íüleslabda, valamint a gömbIövészeti tréningek
és versenyek a Kis-Dunához vezető út meJletti réten folytak le.
1911-ben azonban az akadémiai tanári testület közbenjárásával
a club kérelmére a földmívelési minisztérium megengedte, hogy
az akadémia gazdaságából .klhasított alkalmas területen atlétikai
es .football-pálya létesíttessék .

..;;.;.... ;1~(2;t. év :~ava?zan'ajclub ...saját, erejéből 'felépitette, a már
, "meglevő'" 'pályán L a': el ubIfá'zát: amely ~gyríagy"1 öltözöböl, : 'szer-

. 'ikámicÍráiót; fürdŐ'sZobáBá'I';"és égYébmerré\helyis@gekbÖI'~áfl. EI
'~,' -v'ánqfátva;;vti~é'iéteídel'i 'e(61 tz~p' ~er'~ntdá'~al. ·...·'::1 ,1"'.

, .'. :~') ;Al;)rt~áfi's,porttbl~p·~":f~~tŐJ.)s~ép ;fŐhe/~egi~p~tkban·;~ki~zik.

l~~i,~)~lh'I)~~~f~,~)<~I~~~n~~k~(~:~r~3~~.·;J~.:,SJ~?br"\dé~lNf?;?~~'B:'eit
:~P.pn\e\Ökrf '~fl.,sr~c.~~p~e~h~eto(s ~lv~lo ,?~éjl~~N1Öf~refIS\ a'J;g-
Mgyobb\ elísníerésset ~állapítják meg.: hógy' eZen' 'pályahoz'has'ónló

'ciÚJ.-'JIi" tal'álhat&.:x.:.. ",L ,l ',' .' ; • • ';' .: i"
· • f::J f' ig ". ('\'.., .1.~...... j -1. t., 1 ~ ,-. ~, ,,,, ."'.' ~.1 ' ", ~ ,"" \,~.

": .: •• A.'? ~a·!létik:ar~~~.~~.?;\~~~l~,al~~,~~n~ttfo~l?l. he}:e,t /z' álJa"~-
~~9~~:~g?9d?,z\~$!..e~,~~t~n~. '.~,arqan t~!:tott, !.~~qlsz~aly,a 1~, i ame,ly,
· m~r,e~t~ih:~'I)qg~a-.par~e.ly n,a:gyobl? ve>rs~ny.re#d.ez,t;s~re ..éíl~a!p,as.

\~!~J,':';Á(19f~~:.~~t;~~~"s)z~p'~rf"6I~1:;>: ~l~~a~a\út?ít~t' ..~~belé~~~ ":.a,z
ce,f~f~s,!S~qk~~t~~lyt~~~.:~á~o~ K.i~~.~n(~partH~t~~ónak~á~~t, éPJ~~t~.
· ~~ej~ clsó~\:~,K~ei;p~~,~~~~,:i!~!~~{.~a~a.*m}~~~~(.~I,~ő~a!1gf.11Í'\i21<~;~w~P
jtf~!3N;'f~l~zt?~:Ie~~~I~,;e~..~rr.JxelSI1f~·lh~~YI\se.g;e~kr~;y.~q,~&Yl!~~:?E:a.~-

.:.E~~;,~:~~g~r,~öl!ö~ő~:I'1 ';~u:h,asf~;~(~n~~~.l~~i,rr~\~:~~el~I~:'J,J;l.~~!p.~~k,11
r~IJál~~~:Je}~I1}~~.Mi JX~~~~.,~z~~qsf'!~I~i f,~~~lir~~lé;S~;~j,)k?~~tIs~~?':
· :' ,,3 _?C9 ry~~ye~~·F·d,rp ;tsiR}~k~n~J. !:.!?rí~~l?~T9r",~;:d~b:,qubI9"
,1 :~.r,\jJ~lg~t;,5; ~rbl ~~!ff?..2.d~b~~a;n~ol~n,; ~.,drb híalaszcs?nak, ;1
.drbbeiboot."! drbtúrahajó, r drb .kajak. Osszesen 18 drb csónak.
J 1 ~ .~ . • II l . I , • , . • I ~., • •

Légnagyobbrészt a .tagok .áldozatkészsége tette lehetövé ezeknek
~ •• • ..J - , ," ., I.~ I \. , , 1

beszerzését. A szakosztály ,felszerelése tehát olyan méretű, hogy
·egyszerre.a l működő tag indulhat. '
• , •• J , •

Másrészben pedig az evezős szakosztály fejlődését több
kiváló pártfogó js elösegítette; így dr. Kühne Lóránt, gyáros,
felsőházi: tag 1~19-pen egy igen értékes angol hajóval ajándé-
kozta ,meg a szakosztályt. Továbbá Zmertych Iván földbirtokos, ,
régi nagyhírű atléta gyarapította a szakosztály vagyonát egy első-
rendű skiffel. A szakosztály létesülése és kiváló működése körül

, .
-- -"'·~"..:· __··~L __ •••••• •••••_.., •••.•••"""""""""''''''''''= _
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Albrecht királyi herceg átnyújt ja a földmívelésügyi mipiszter
ezüstserlegét a győztes hallgatónak az akadémiai sportpályán.
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azonban legtöbb érdeme van dr. Ejury Lajos akad. rendes tanár-
nak, ki mint tanárelnök kiváló szakértelemmel és lelkesedéssel
teremtette elő a szükséges anyagi eszközöket s mint a vizisport
elismert elsőrangú művelöje (a Balaton bajnoka) a legnagyobb
szakértelemmel vezeti az akadémiai ifjúság képzését.

A c1ub 1915-ben alakította meg kebelében a vívó-szakosztályt.
Mióta külön szakosztályba tömörítettek a vivők, azóta indult meg
ezen sportnak a fejlődése. Míg azelőtti felszerelése alig állott
8-10 kard ból, pár fejvédből, jelenlegi felszerelése annyira
gyarapodott, hogy egyszerre 36 vívó dolgozhatik. Kardállománya
áIIandóan 80 darab. Minden tagnak teljes felszerelést tud adni,
s a vívás november elejétől május elejéig tart.

A vivő-szakosztály sportszerű :nűködését nagyban előmoz-
dítja azon körülmény, hogy Germarz Viktor százados, aki a
bécsujhelyi vívóakadémiát végezte s a Ludovika Akadémiának is
egyik vívótanára volt, már harmadik éve nagy szaktudással vezeti
a vívást. Fáradságát és eredményes munkáját ügyszeretetből végzi.

A c1ub hosszú időn át nem érezte annak szükségét, hogy
külön-külön szakosztályokat létesítsen, de fokozatos fejlődése ezt
a korszerű módosítást magával hozta.

A szakosztályok szerepe, hatásköre azon ban az anyaegy-
lettel: a MOGAAC-cal, mint mindent magában foglaló egységgel
szemben, szabályozva van. Minden szakosztály úgy van meg-
szervezve, hogy a c1ubnak harmonikus egységét egyik sem
veszélyeztetheti s így az egyesületi egységes szellemnek épségben
tartása, a testedzési ágak szakszerű működése és fejlődése biz-
tosíttatik.

Túlzott szakosztályi önállóságot a c1ub nem enged meg,
nehogy elgyengülésre vezessen. Minden szakosztály - az atléti-
kai szakosztály kivételével - külön tagdijakkal tartja magát fenn,
mert csak megfelelő anyagi tőkével lehetnek a szakosztályok
életképesek.

Minden szakosztálynak éreznie kell az összetartozandóságot
s tudniok keII, hogy minden eredményt, sikert, amit elérnek vagy
el fognak érni, ennek a 46 éves patinás névvel és erkölccsel bíró
egyesületünknek: a MOGAAC-nak köszönhetnek és nélküle nem
életképesek. Az anya egylet szakosztályai a következők:

1. Atlétikai,2. vívó-, 3. evezős,4. football-, 5. tennísz-, 6. cél-
lövő-szakosztály. Ezek közül a céllövő-szakosztály a legfiatalabb,
nevezetesen 2-ik éve áll fenn. .

6
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Irz t 926/27. tanévben az akadémiákon bevezettetett a köte-
,Iező testnevelés. Az OTT és a testnevelési főiskola ajánlatára a
Iöldrnívelésügyí miniszter Ujfaluczky józsef testnevelő tanárt kül-

· döfte ki az akadémiához,' kinek neve a' sportvilágban általában
előnyösert ismeretes,~ .mivel ' a, PTC-nek tÖbb'ször5s bajnoka,

"Magya'iorSzágiiak' pedig -hlres-hármásugró bajnoka. ,Nagy szak-
.értelemmel 'kezdté meg .működését és' kiváló :tu'dását; képességet
, látva, , az· ifjúság .szeretettel és tömegesen jár a testnevelő órákra
: sa club míndenben támogatja a kötélezo testnevelés ügyét.
" 'Kedves' kötelességet teljeslt az' Akádénlia,' midőn a club
'fokozátos' fejlődésének ' felsorolásakor 'I~álával emlékezik meg· .. '. . .. - - \.. . ,-. .
Frigyes és Albrecht -királyi Fenségekről és uradalrnukról, akik a

'MÖOAA'C-üf 'á1landó'an tárÍlógatják.', " , " '

A. Ctub vagyonáról; ,
,." . .

· Az összes szakosztályok leltári vagyorra épületekbenpályák-
,ban" felszerelésben stb. legalább is kítesz 80.000 pengöt, melyböl
legtöbb esik az evezős szakosztályra.

A cIub, illetve a szakosztályok bevételeit képezik a tagsági
dijak, továbbá időközönkint a földmívelési minisztérium segélye.

A versenyek jövedelmi forrást nem képeznek, de a MOOAAC-
nak jó hírnevű álarcos bálja évről-évre jövedelmet hoz. jó be-
.vétellel jártak azon népszerű előadások is, melyeket a cIub javára
,(f~.;Ejury Lajos tanárelnök tartott Bevételt képeznek továbbá azon
.összegek, :melyeket néha-néha a cIub jóindulatú barátai adomá-
_nY.9z,!a~;"Nagy, értékkel ajándékozta meg az evezős szakosztályt
Esterházy Antal herceg, volt akadémiai hallgató, aki, legalább
.4·1ura~a}ó .építésére- alkalmas vörösfenyöt ajándékozott. Ennek
,(úl'y,agáb,öl .. épült 3l:.".Lajosbá(:si'," nevű igen kedvelt és szép ki-
vitelű tura- p ero rcsó nak .:~ ..~. - . .' , . ,.. ~ - - " .

Az egyes szakosztályok működése, illetve foglalkoitalása... '.'." - - ' .. .
~'~ 1. A'tldiikáf szakosztály: 'Az ÁtléÚkái CÍubnak 'minde~' aka-
(déniiku's' tagja, ,'télén': á 'gyakorlatoka:'to,~nacsarn~kb'an folynak
le; ~ta:vasztóf 'kezdve' pedig' a pályán.' , Á gyakorlatokat, illetve az
'o'kiatást 'Üffalu'ciky, józsef testnevelési ta-nÚ vezeti, aki 'a kötelezö
testnevelő. ,Órákon' kívül az' atlétákkal még 'klllön· csoportban is
f(íg'Ialkoiik. .. ~', ,'" . " , , ' " '. ."
~ ••• _. ~ •• _. _ , _ •• _ _. -J _ • ••• _. • __



r ,.

A hallgatóság futóversenyei az akadémiai sportpályán.

A hallgatóság rúdugrási versenye az akadémiai sportpályán,
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II. Evezős szakosziály. A folyó tanévben a rnűködő tagok
száma 48. Itt a tagok külön mérsékelt szakosztályi dijat fizetnek.
A működés 1927 -ben már február hó végén megkezdetett. Az
evezősök rendszeres szakszerű kiképzést kapnak. A gyakorlatok
naponta folynak délután 2 órától estig, természetesen csak azon
tagokkal. akik az akadémián hivatalosan nincsenek ekkor elfog-
lalva. Olyan tagok, akik nem úsz ók, addig csónakba nem ülhet-
nek, míg a melegebb idő beálltával az úszásban ki nem képez-
tetnek. Az evezősök kiképzését dr. Ejury Lajos tanárelnök végzi
és segítségére vannak a már teljesen felszabadított evezősök.

lll. Vívó-szakosztály. Tagok száma 32. Tagsági díj 24 pengő,
többen azonban csak 1/2 tagdijat fizetnek. A tagdijakból tartatik
fenn a felszerelés, amellyel minden tag elláttatik, a cipő kivéte-
lével. Működését november elején kezdi és május elején végzi.
A haladó vívókat Germarz Viktor százados oktatja, a kezdőkkel
pedig külön csoportban dr. Ejury Lajos tanárelnök foglalkozik.

IV. Footaall-szakosztály. Ezen szakosztály aránylag legkeve-
sebb taggal működik.

V. Tennisz-szakosztály. Tagok száma 25. A pártoló tagok
száma 12, tagsági díj 20 pengő. Foglalkozási napok: minden
szabad délelőtt és délután.

VI. Céllövő-szakosztály. Tanítja a céllövészetet.
Tisztikar. A munkamegosztás elve alapján minden szak-

osztálynak külön tisztikara van. Az egésznek, mint egységes club-
nak a MOGAAC-nak tanárelnöke dr. Ejury Lajos, ifjúsági elnöke
Hőfer Andor.

A MOGAAC a következő szövetségeknek tagja: 1. Magyar
Főiskolai Sportszövetség. 2. Magyar Atlétikai Szövetség. 3. Magyar
Vívószövetség. 4. Országos Tennisz-Szövetség. 5. MEFHOSz.

A szakosztályok eredményei.

Atlétikai szakosztály. Büszkén kell első sorban megemlé-
keznünk Bauer Rezsőröl, Magyarország többszörös bajnoka és
rekorderéről, aki mint óvári akadémikus, a MOGAAC tagja, 1900,-
ban a párisi oIimpiádon a diszkoszvetés világbajnokságát nyerte
meg. Az atlétikai szakosztálynak utóbbi években történt szerep-
lései és eredményei a következők:

1. 1913/14. tanévben a gazdászversenyen először nyerte
meg az óvári akadémiai tanári kar ezüstserlegét.

6*



2. 1923/24. tanévben megrendezte az országos főiskolai és
gazdászversenyt, melyen a debreceni akadémiai hallgatók sport-
egyletével szemben 23 pont különbséggel nyerte meg aj a föld-

.mlvelési mínísztérium : vándorserlegét; 'b) az óvári akadémiai
.tanári. kar serlegét 'másodsior'; e)n1int a legjobb vidéki főiskolai
"egylet' részére - kiirt ,pontversEmy győztese a kultuszminisztérium
váridorserlegét.v'I'ehát az összes vidéki főiskolai egyletek között

'a,MOGAAC,:érte 'ei' az 'első helyet. Ezen a versenyen Parezer
~'ferenc' akadémikus, 'mint" diszkoszdobó főiskolai és egyúttal

akadémiai " bajnokságot nyert. (Kiváltak még Seirich Tivadar és
.Wyda István' ugrók, Mondvay Lajos' futó és Rudics Zoltán súly-
.dobő.) , , '

• 3. ~1923/24-benTatán az északnyugati kerületi kezdők ver-
senyén ~45 ponttal .nyert .a Hungária Sportegylet 35 és a tatai

:atlétikai, dUG' 25'póntjával szemben.
'4: '1923/24-ben Győrött 'rendezett északnyugati' kerületi baj-

-nokságon: Parezer .Ferenc tOO méteres gátfutásban, Horváth Béla
~gerelyben, Seirich Tivadar magasugrásban nyertek bajnokságot.
,Hor~áfli, Bélá dobása kerületi'rekord.,
, -,' 5. 1923/24-heri a györ! nemzetközi -versenyen értékesebb
helyezést értek el Parezer és Seirich. Az országos munkastatiszti-
kában a Mü'GAAC 21 pontot szerzett,

, , 6;' i924j25-ben :Debrecenben a, főiskolai és gazdaszbajnok-
-ságon megnyerteeja Iöldmívelésügyi minisztériurn vándorserlegét
3 'po'rttt"al, (másodszori. megnyerés): b) véglegesen, 'vagyis harmad-
szor nyerte meg az> óvári tanári kar serlegét; e) a 10X 100 méte-
'res, 'staféta,', megnyerte' Hajduvármegye vándorserlegét. Ezen
'alkalommal a főiskolai 'versenyen Dobay Gyula a 100 és 200
méteres síkfutásban-második-helyezett, a gazdászversenyen pedig
elsö : helyezett lett. Parezer. Ferenc a 110 méteres gátfutásban

"~o f~iskolai, második heÍyezett, .gazdászversenyben első helyezett.
Nagy-Kardos József tav-ofugrásbari ~Iső helyezett (bajnok).

7. :~1924/25. -évben Veszprémben megnyeri az' északnyugati
kerület versenyének-B -elsö díját és még számos helyezést. (Ujonc-
verseny.) , -' , '
, '8.;' 1924f25:;ben a' debreceni' eredmények alapján a Székes-

fehéryárott' -megtarto tt 'Steuer d unántúlí válogató hármas kerület-
, közi:versenyre'~Bajcsy Ede, Daní D. Pál, Parezer Ferenc és Dobay

6§4iatdelölte. :Ai elért-eredmények alapján Dobay Gyula válo-
gatott lett, ki a Grácban megrendezett nemzetközi versenyen a

"
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A gazdasági akadémíat-tratígatösag (.'lOGAAC) ali etikai cíubjának csónakkikötője és fürdőtelepe.
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400 méteres síkfutást kitünő idővel (53'3 másodperccel) nyerte.
Ezzel a magyar válogatott csapat sikeréhez egy értékes győze-
lemmel járult hozzá.

Ebben az évben Dobay megnyerte a 400 méteres síkfutás
vidéki bajnokságát, ugyanekkor az északnyugati kerület győztes
olimpiai stafétának tagja.

9. 1925/26. tanévben Budapesten a Ludovika Akadémia
pályáján rendezett országos főiskolai és a MOGAAC által ren-
dezett gazdászbajnokságon hat ponttal nyerte meg a földmívelés-
ügyi minisztérium vándorserlegét. Dobay a 100 méteres síkfutás
főiskolai bajnoka lett. Hálás kösz önet illeti meg a Ludovika
Akadémiát, hogy a MOGAAC-ot felejthetetlen vendéglátással
fogadta az akadémia falai közé. '

10, 1925j26-ban Dobay Gyula a Miskolcon megrendezett
vidéki bajnokságban a 100 méteres síkfutásban elért eredményé-
vel ezüst jelvényes atléta lett és kerületi rekorddal nyerte a 400
méteres síkfutást.

ll. 1927. márciusában a keszthelyi akadémiai atlétikaí cIub
által megrendezett dunántúli főiskolai mezci futóversenyen úgy a
hármas csapat, mint az egyéni versenyen a MOGAAC győzött,
illetve első helyezést nyert.

Az utóbbi évek legjobb eredményei:
100 méteres síkfutás Dobay Gyula 11'1 mp.
200" " " " 23'7"
400 -" " " " 53'3"
'110 " gátfutás Parezer Ferenc 17'8 "
800 " síkfutás Bajcsy Ede 2'07 "

1500" "Taricz Jenő 4'30 "
Távolugrás Wyda István 6'40 méter.
HárÍllasugrás" " 12'20 "
Magasugrás Seirich Tivadar 1'78"
Rúdugrás Kántor Dezső 3'00 "
Súlydobás Rudics Zoltán 12'15 "
Diszkoszvetés Parezer Ferenc 38'60"
Gerelyvetés Horváth Béla 44'85 "

4X 100 méteres staféta Mondvay, Rziha, N. Kardos, Dobay
45'2" mp.

Evezős szakosztály eredményei. Sajnos, evezős versenyeken
nem szerepelhet, nem mintha megfelelő versenyképes evezősök
nem volnának, hanem azért, mivel az evezős versenyek éppen a
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tanévvégi kollokviumok és' viz$gá~kal '::esnek össze.: Az, evezős
szakosztály teljesítménye -:-::tekintve-hogy juliusban a.vizsgák: miatt
alig rnűködik, augusztusban és szeptemberben : pedig.' teljesen
s~ünetel.-: elég j ónak mon dható.- l 92,6: évtavaszától az ~évad végéig,
novernber közepéig 44 működő tagja, 6962'2 : kílométert. evezett
le. Egy tagra átlag Í58'2 kilométer esik, ~Az, indulasok 'száma
4?9 volt. ' ' '

_ :Vívó'"Fakos~táiy eredményei: LA'leg'el~őgy,őzelmet 1914-ben
aratta 'az országos .gazdász-atlétikai : versenyekkel kapcsolatos
ga~dás~-vívó'versenyen. E'lső' helyezett Reizrnann József, második
h~lyézeti -Kranz József' lett. Trénerük lovag Mársovszky oki.
vívómester volt. '

2. - r9iO~ban 'GyŐrött a Hungária Sportegylet által rendezett
.orsz ágosjunior kayd.vhzó~vers~nyen fényesgyözelmet aratott. A
MOGAACvívqi érték el a legjobb ,er,edmén,'yt,-:miért .is ci dijakon
kívül elismerő' oklevelet js kapott. Első helyezett' Sátory .László,
h~rmadil~· Csukás Zo'uán: ötödik, Ujhelyi András. ·A :MOOAAC
kay ta, a legtöbb pontszámot. , ,

, 3. 1920 .. május havában a Magyar' Főiskolai Sportszövetség
megbízásáhól megrendezte az ország9s, főiskolai vívóversenyt,
aholvív(,)i dicséretesen megállták helyü~ét." .:

'4. 1921:.ben Budapesten a "Halász, Zsiga" emlékversenyen
vívóink szépen szerepeItek~' amennyiben a 'döntőbÖ( Sátory holt-
versennyel 'esett ki.'

5. 1921.' április 21. és 22-én Budapesten il főiskolai verse-
nyen arattak elism'erést' Sátory László, Bezuk István, Csukás
Zoltán és Bocsor 'Géza: ' .,,',. " '

6. 1921.' jUl\ius 7-en volt ,'a ',kesZfhélyi akadémiai' atlétikai
.clubY. vívójának -részvéte:lév~r'cltib~öz:i' verseny',' Döntőbe csak a
MOGAAC vívoi: kerÜltek. Ez alkalommal' I. Sátory, II.: Bezuk, Ill.
Csukás, ,IV: Borbs, -,V. Hermann Kálmán; ví Tarpay 'György. A
versenyzőket- dr.: Ejury Lájo'str'~niro~ta. ,

7. 1923;'24":ben a gazdász-csapafversenyt nyertük: meg. Itt
különösen kiváltak ;Boda Lász'ló, Haidekk~r' Lajos, Hajós István
és Medveczky ] Em,ö. ' - : .. : ,.

8. 1925:, niájus'15~17-énrendezte,'a' gazdasz 'cSap{lt- és
egyénl kardvívé-bajnoksagct. A csapatversenyt~szép eredménnyel
nyertük .. Csapattagok : Haidekker Lajos, 'Boda ,László, 'Hajós
István, Blascsók Gyula. Boda gyönyörűerr dolgozott, holtverseny-
ben vesztette el az egyéniben az első helyezést.



Ki akadémiai hallgatóság csónakházának belseje az öltözőhelyiséggel.
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9. Legutóbbi kiváló szereplés 1926. év májusában az orszá-
gos főiskolai versenyen volt, ahol csapatunk a harmadik helyre
küzdötte fel magát. A csapat tagjai: B1ascsok Gyula, Lugossy
László, Gőzsy Géza, Kemény Pál. Előkészítette őket Germarz
Viktor százados. Nevezett vívók a jelen tanévben is a legtehet-
ségesebbek.

Football-szakosztály eredményei. Említésre méltó eredmé-
nyei 1914 óta nincsenek.

Tennisz-szakosztály eredményei. Mióta fell náll, 1914-ben érte
el legszebb eredményeit a Magyaróvárott tartott országos gaz-
dászversenyen. A tréningek szorgalmasan folynak. Az 1927 május
21-én és 22-én itt tartott kerületitenniszversenyen az első dijat
szintén a magyaróvári hallgatók nyerték 'meg.

Céllövő-szakosztdly a club legfiatalabb szakosztálya 1925-ben
a főiskolai versenyen, 1926-ban Magyaróvárott az M TE versenyén
ért el szép eredményeket.

Elismeréssel kell megemlékeznünk néhány kiváló szertortui-
szunkrál is, kik szintén sok dicsőséget szereztek egyesületünknek.
Ezen gárdába tartoznak: Keczer Géza, Rittich Jenő, Dégay Zoltán,
Zászlós Mihály, Somlyay László. Ezévi tagjaink közül kiválóak:
Dani D.~~Pál, Hőfer Andor, Róthnagel Ferenc, Bárdossy Antal,
Hisnyal-Heinzelmann Béla, Klausz Róbert, Mokcsay Sándor. A
felsorolt kiváló tagokon kívül még sokaknak nevét kellene beírni
az Évkönyvbe, de helyszűke miatt, ez kivihetetIen.

A club tulajdonában a következő értékesebb dijak vannak:
1. Magyaróvári hölgyek díja, hatalmas ezüst babérkoszorú arany
szalaggal. Füleslabda-csapatunk nyerte 1901-ben országos mérkő-
zésen. 2. Besztercebányai kereskedők díja, művészi kivitelű
hatalmas ezüst földgömb Merkurral. Füleslabda-csapatunk nyerte
1902-ben országos versenyen. 3. Emlékplakett márványalapon
1923-ban nyerte győztes kardvívő-csapatunk a Magyaróvárott
rendezett gazdász-vívóversenyen. 4. Magyaróvári akadémiai tanári
kar díszes ezüst serlege, 1925-ben a Debrecenben rendezett
gazdász-atlétikai versenyen nyerte a MOOAAC harmadszor, tehát
véglegesen. 5. Emlékpiakett márványalapon, 1925-ben nyerte
győztes kardvívó-csapatunk a Magyaróvárott rendezett gazdász-
vívóversenyen. 6. Emlékplakett a műegyetemi atlétikai és íootball-
clubtól az 1924-ben Magyaróvárott megrendezett főiskolai atlétikai
verseny alkalmával.
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A MOOAAC, illetve az akadémia mindig támogatta a helybeli
reálgimnázium ifjúságát és a helybeli egyesületeket ama törek-
véseíkben, hogyatestedzést minél szélesebb rétegekben terjesszék.
Ezé~. a- versenypályát állandóan rendelkezésükre bocsátja minden
ellenszolgáltatás nélkül. Az evezős szak osztály is minden évben
néhány, gimnázistát fogad be díjmentesen evezős növendékül.

A felsoroltak után megállapítható, hogy a MOOAAC muu-
kája sikeres, Fejlődése és haladása céltudatos. A kimutatott ered-
mények - hirdetik azt a nagy munkát, amelyet egyesületunk a
sport ,és .testnevelés- érdekében végzett; ennek tulajdonítható,
hogyamagyár 'sporttársadafonlban a' MOOAAC mindenütt szirn-
pátiávaltalálkozik, " ." .

. Az 'egyesület tanárelnöke : dr. Ejury Lajos, akadémiai rendes
tanár, akinek az ifjúság sportügyeinek vezetésében hervadhatatlan
érdemei vannak. . .,

, Dal- és Zeneegylet.
, Akadérniánk Zeneegyletét 1875-ben, alapította dr. Masch·

Antal, akkorlnkadémíal . igazgató azzal a céllal, hogy az Egylet
a .zenekedvelö és .zeneértö fiallgatók részére a zenével való foglal-
kozását az akadémia falain belül is lehetővé tegye és megadja
nekik az alkalmat arra, hogy zenei tudásukat a lehetőség szerint
tovább fejlesszék.

Az alapító bölcsen előre látta, hogy az akadémia falai közül
az életbe kikerülö gazda legtöbbször távol kénytelen lakni a
kultítrális centrurnoktól és magányában kétszeresen szüksége van
a lelket frissítő, erősítő és nemesítő zene művelésére. Az Egylet
működése már az - intézetben is azzal a fel nem becsülhető ha-
szonnal 'jár, hogya' hallgatóság egy részének szabad, idejében
kellemes. es' riein es ,szórakozást nyújt, nagy' mértékben fellendítheti,
toyáljhá 'az" egész város nernzetikultúrális életét, melyre különösen
szpkségvari',a 'nyugati határszélen .. Az 'alapítónak ezt 'a törek-
vésétteljes "siker koronázta, amennyiben Egylelünk alapítása óta
Magyáróvár társadalmi, életének erős' oszlopává 'vált ' '

, - Az Egylét első"~ 'naturalista' --.:..'zenekarának szervezö kar-
mestere .hrabovói Hrabovszky Tíéza akadémiai hallgató volt.' Az

'Egylet; működése első éveiben, ,elsősorban a magyar népzenét
rnűvelte, mellyel az akkoriban 'még 'telfesen, riémetjellegű város tár-
sadalmánakmagyarosftásához nem csekély mértékben járult hozzá.

Élénk ,tevékenységet' fejtett' ki" az: Egylet később' Legány
Ödön akadémiai Úm'ár'védnÖkségé 'alaH, különösen azonban



A magyaróvári Dunaág az akadémiai atlétikai club kikötőjével.

Akadémiai hallgató evezési gyakorlata.
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1920 óta, mikor a hallgatóság magas létszáma levetővé tette egy
kisebb, 20-25-tagú szimfónikus zenekar meg szervezését a klasz-
szikus zene művelése céljából. Ezen időtől fogva kezdődtek a
rendszeres zeneegyleti hangversenyek, melyeknek tisztajövedelmét
elsősorban a Segélyző-Egylet céljaira fordították. A zenekarban
képviselve volt a teljes vonósquintett, továbbá a fuvola, oboa,
klarinét, kürt, trombita, puzón, üstdob, harmónium és zongora- .
szólamok.

A hallgatóság zeneterme.

A zenekar 1920 óta évenkint 2-3 nyilvános hangversenyt
tartott. Előadta többek között : Beethoven 1. és II. szimfóniáját,
Haydn VI. szimfóniáját. Elő adták Beethoven g-dur zongoraverse-
nyét, Haydn d-dur és Orieg a-molI zongoraversenyeit, valamennyit
zenekari kisérettel. Zenekari előadásra kerültek: Liszt rapszódiái,
Erkel "Hunyadi László" és "Bánk-bán", valamint Wagner "Lohen-

. grin" operáinak egyes részletei, azonkívül igen sok zenekari
nyitány, szvit és egyéb zenekari mű d' Alberttől, Beethoventől,
Glucktól, Oriegtől, Liszttől, Mendelsohntól, MozarttóI, Schumann-
tóI, TschaikovszkytóI, Wieuxtempstől, továbbá különféle szóló-
számok, duók, quartettek és énekszámok, különböző szerzőktől.
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A zenekart a hallgatóság sorából kikérült karmesterek vezették
és pedig:' Mallász 'Elemér, 'Haffner Zoltán és Scholz János.'

, Az Egylet 19.25-ben 'ürínepeltefennállásál~ak 50 'éves év-
fordulóját; 'díszhangverseny keretében, .Albrecht királyi herceg
Ö' Fensége jelenlétében. A" 32-tagú zenekarban az, összes, még
élétbéri lévő 'egykori zenekari tagok közrernüködtek, közöttük az
alapító:' Hrabovszky -Géza nyug. pénzügyi: titkár, továbbá;' Zem-
plényi László hercegi uradalmi. Iöintézö, az első zenekar csellistája,
valamint Hermann László győri zeneigazgató, hegedüművész, Sós
Gúszfáv tiszteletbeli 'karméster és dr. Kühne Lóránt felsőházi tag,
ki erre az alkalomra írt, saját szerzeményű "Ünnepi zene" círnű
szimfónikus költeményét vezényelte.

A Zeneegylet tulajdonában van ezidőszerint 1 zongora, 1
harmónium, 1 hegedü, 1 brácsa, 1 cselló, 2 nagybőgő, 2 klarinét,
1 trombita, valamint a szükséges zenekari szerelvények.: tov ábbá
1-39 nagyobb és 65 kisebb zenekari mű. Az Egylet az akadémia
régi épületében tágas zeneteremben , talál -elhelyezést.

. AE Egylet tanárelnöke :. VIadár Endre gazd. akadémiai rendes
tanár, ifjúsági elnöke az 1926/27. tanévben: Várhidy Viktor.

* *
A fenti egyleteken kíviill926-tól kezdődőleg még a Foedera tio

Ernericana Corporatio -Avaria et' Mosonia "név' alatt, amelynek
, protektora Bánvárth-Sándor akadémiai igazgató, prióra Draskovich
, József m. kir. főerdőtanácsos, subpriorja Világhy Károly akadémiai
: rk, Ja11.áJ" tovább{UL" Turul "Szövetség_ Eestetlcsbajtársí. egye-

sület helyi csoportjai rnűködnek igen szép eredménnyel s ápolják
a hallgatóság között a bajtársiegyüttérzést- és a társadalmi össz-
mÜV,elődé$t.· Végül a hallgatóság körében .még- a -Szefhe, Defhe és
F~fbe fejtenek ki egyleti~-üködést.,-, ,'. " , '

. , . ,,- . . _. - . - . ..

, ;

__ o ,. t . -- - - - ~ .

_ • t •



Akadémiai hallgatók dunai szkiffgyakorlatai.

A vlvóvcrscnyb en győztes hallgatók, dr. Ejury Lajos tanárelnökkel
az Akadémia nagytermében.



AZ AKADÉMIA TANÁRI ÉS TISZTIKARA.
Tanári kar az 1926/27. tanévben.

Igazgató,'
Bánvárth Sándor, m. kir. gazdasági akadémiai igazgató,

m. kir. gazdasági főtanácsos, a Ferenc József-rend lovagkeresz-
tese. Tanítja az általános állattenyésztéstant, takarmányozástant,
juhtenyésztéstant és gyapjúismét, sertéstenyésztéstant. Az ország-
gyűlés felsőházának póttagja, az Országos Magyar Gazdasági
Egyesület igazgató-választmányának tagja, irodalmi és tanügyi
szakosztályának társelnöke. Az Országos Gazdasági Szakoktatási
Tanácsnak, valamint a Tanulmányi Bizottságnak tagja. A Felső-
dunántúli Mezőgazdasági Kamara igazgatósági tagja. A Moson-
vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke. Győr, Moson, Pozsony
vármegyék törvényhatóságának állandó és egyéb bizottságainak
tagja. A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szö-
vetségének tiszteletbeli tagja. Több egyesületnek és tudományos
társaságnak tagja. Az állam és az Akadémia szolgálatába lépett:
1899. október 14-én.

Rendes tanárok,'
Buday Gyula, gazd. akad. rendes tanár, okleveles állat-

orvos és okleveles gazda. Tanítja az állatbonc- és élettant, az
állategészség- és járvány tant és a lótenyésztéstant. Állami szolgá-
latba lépett: 1897. julius l-én,

Dr. Marton Andor, gazd .. akad. rendes tanár, a jog- és
államtudományok tudora, ügyvéd, Győr, Moson, Pozsony megyék
törvényhatósági bizottsági tagja. Tanította a közgazdaságtant, jog-
ismeret és közigazgatási jogot, gazdasági kereskedelemtant,
statisztikát. Állami szolgálatba lépett: 1909. október 15-én. Meg-
halt 1927. május lO-én.



Dr. Ejury Lajos, gazd. akad, rendes tanár, vegyésztudor.
A MOGAAC tanárelnöke, a Ludovika Akadémia Sportegyletének
dísztagja, a Budapesti Egyetemi Atlétikai C1ub dísztagja, a Magyar
Atlétikai Szövetségnek, a Magyar Vívő-Szövetségnek tanácstagja,
a Magyar Főiskolai és Egyetemi Hallgatók Országos Szövetségé-
nek tiszteletbeli tagja. A Balaton bajnoka. Állami szolgálatba
lépett: 1898. szeptember l-én.

,"Vla~~r Endre, gazd, akad. rendes, tanár, oklev:eles gépész-
mérnök. -Elöadja a fizikát és -a gazdasági gép- és eszköztant. A
magyaróvári m., kirvgazdaság! Gépkisérleti Állomás, vezetője, a
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet és a Kir. Magyar Természet-
tudományi Társulat r. tagja,a.Magyár Meteorológiai Társaság
választmanyi . tagja, az· OMGE müszaki bizottságának tagja,
Magyaróvár'r. t. város képviselötestületének választott - tagja, a
Mosonniegyéi Árvizsgáló 'Bizottság. volt .alelnöke, az akadémiai
Hiúsági Zeneegyletnek tanárelnöke. Kitüntetése : 'a. Il. oszt. polgári
hadiérdemkereszt. Államí szolg álatba ,lépett: 191 O.dec. 28-án.

Dr. Bittera Miklós, gazd. akad. rendes tanár, okleveles
gazda, ti fog': és állarntudományok tudora. egyetemi magántanár,
Oyör;,Mcisonz Pozsony vármegyék. tiszteletbeli íöjegyzö]e és tör-
vényhatósági bizottságátiák tagja.' -Az' 'OMGE növény termel esi,
növényneinesitési és az irodalmi és tanügyi szakosztályának tagja,
a .Természettudornányi Tanács, tagja.;: a bécsi .Gesellschalt Hir
Pílanzenzucht, továbbá a: berlini, Deutsche Landw, Gesellschaft
tagja, a Felsődunántúli MezQg:1Zdasági Karnárának sennek növény-
termelési .és. .talajtani. szakosztályának ~ tagja;, a', Mosonvárrnegyeí
Gazdasági Egyesület titkára. Volt szolgálatonkívülirepülő íöhád-
nagy, kitüntetései : a Ill. oszt. .katonai érdemkereszt a kardokkal,
1. és II.. oszt. ezüst s abrönz vitézségí érem, Károly csapatkereszt,
sebesülési 'érem; .repülő-jelvény és vöröskereszt-jelvény tulajdo-
nosa., Tanítja-az általános. és: különleges növénytermeléstant és a
növénynernesítéstant, vezetője az akadémiai 'kisérleti . térnek. Az
ifjúsági Segélyzö-Egylet tanárelnöke. .Állámi szolgálatba lépett:
1919. _augusztus 14-én: '

• .. ~ 1. ~ ,

:.:Dr.' Neuberger Ferenc" gazd. akad-rendes tanár..a magyar-
óvári' választókerület országgyűlés! képviselője, okleveles gazda
és a természettudományok tudora. Több hadikitüntetés tulajdo-
nosa. Tanította a növénykórtant és gazdasági élettant. Meghalt
1927. január 8-án, 17-ik szolgálati évében.
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A hallgatóság által nyert sportversenyek díjai és kitüntetés ei.



Or. Nyárady György, gazd. akad. rendes tanár, az álta-
lános gazdasági gyakorlatoknak, a Felsőbb Tejgazdasági Tan-
folyamon a tejgazdasági gyakorlatnak és az akadémiai gazdaság
vezetője, a !II. oszt. polgári hadiérdemkereszt tulajdonosa, az
ifjúsági Szelhe-nek tanárelnöke, a Turul-Szövetségnek primus
Magistere, az OMGE-nek, a Mosonvármegyei Gazdasági Egye-
sületnek, a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara Üzemi Osztá-
lyának, a Györvidéki Földmivelök Szövetkezetének, a Dunántúli
Baromíi-Tenyésztők Egyesülete választmányának, a DLG-nek, az
Ostfriesischer Milchschaf-Zuchtvereinnak, az Országos Tényész-
álIatkiállífáson a sertésbirálók bizottságának, a Magyaróvári Mező-
gazdasági Egyeztető Bizottságnak tagja, a Mosonmegyei Vitézi
Szék gazdasági tanácsadója. Állami szolgálatba lépett: 1911.
szeptem ber 30-án.

Pendkiviill tanárok:
ViIághy Károly, gazd. akad. rk. tanár, okleveles gazda és

közgazdász. Tanítja a gazdasági üzemtant, becsléstant és az
egyszerű és kettős gazdasági számviteItant. A tanári testület jegy-
zője. Az OMGE üzemi és a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara
üzemi, számtartási és adóügyi szakosztályának tagja. Magyaróvár
város képviselőtestületének v. tagja, a magyaróvári mezőgazda-
sági munkabérmegállapító bizottságnak elnöke. Állami szolgálatba
lépett: 1912. augusztus 28-án.

Dr. Uzonyi Ferenc, gazd. akad. rk. tanár, okleveles gazda,
középiskolai tanári és bölcsésiettudori oklevéllel. Tartalékos fő-
hadnagy, több katonai kitüntetéssel. Tanítja a gazdasági növény-
tant és 1927. január óta a növénykórtant. A tanári könyvtár
vezetője. Állami szolgálatba lépett: 1919. március 16-án.

Segédtanár:
Vitéz Biró Gyula dr, gazd. akad. segédtanár, a Felsőbb

Tejgazdasági és Tejipari Szaktanfolyamon a tejgazdasági vonat-
kozású törvények és rendeletek megbízott előadója, a jogismere-
tek, a közgazdaságtan és kereskedelemtan helyettes előadója,
beosztva a gyakorlati tanszékhez az adjunktusi teendők elvégzé-
sére. A Dunántúli Baromfi- Tenyésztők Egyesületének választ-
mányi tagja, volt tart. főhadnagy, az Országos Vitézi Rend tagja,
a kardokkal ékesített tiszti bronz érdemérernnek, az 1. oszt. ezüst
vitézségi éremnek háromszoros, a JI. oszt. ezüst vitézségi, a
bronz vitézségi éremnek és a Károly. csapatkeresztnek tulajdo-
nosa. Állami szolgálatba lépett: 1923. február 14-én.
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Előadók:

Zalka Zsigmond, a kassai m. kir. gazd. akadémia nyugal-
mazott igazgatója, okleveles gazda és vegyészmérnök. Kitünte-
tései: legfelsőbb királyi elismerés, a Ferenc József-rend tiszti-
keresztje, a Vöröskereszt II. oszt. díszjelvénye, a II. oszt. polgári
hadi érdemkereszt, Kormányzói elismerés. Tanítja a gazdasági
technológiát. Szolgálati éveinek száma 42.

Draskovich József, nyug. m. kir. főerdőtanácsos, okleveles
erdőmérnök. Tanította az erdészettant, a földmértant és a gazda-
sági építészettant. Kitüntetése a II. osztpolgári hadiérdemkereszt.
Szolgálati éveinek száma 35. Meghalt 1927. április 21-én.

Szlávik Endre, m. kir. kertészeti főintéző. Tanítja a ker-
tészet- és szőlészettant s az apró háziállatok tenyésztéstanát, az
akadémiai kert és szőlőtelep vezetője. Állami szolgálatba lépett:
1911. szeptember l-én.

Vas Károly, okleveles gazda és okleveles állatorvos, az
országos m. kir. tejkisérleti állomás adjunktusa. Tanítja a szarvas-
marhatenyésztéstant és a tejgazdaságtant.

Tanársegédek:

Kolbaí Károly, gazd. akad. tanársegéd, okleveles gazda s
letette a gazdasági akadémiai tanári vizsgát. Beosztva a növény-
termeléstani tanszékhez. Előadja az agrogeológiát. Állami szol-
gálatba lépett: 1923. február 5-én.

Révy Dezső, gazd. akad. tanársegéd, okleveles gazda, az
egyetemi bölcsészettudományi fakultáson abszolváIt, gazd. aka-
démiai tanári vizsgát tett. Beosztva a természettudományi tan-
székhez. 1927. januártól kezdve előadja a gazdasági állattant.
Állami szolgálatba lépett: 1923. február 14-én.

Soltész Sándor, okleveles gazda, beosztva a gyakorlati
tanszékhez. Állami szolgálatba lépett: 1927. február 1-én.

A1agángyakornokok:
Kuti László, okleveles gazda, beosztva a gyakorlati tan-

székhez ..
Wallner István, okleveles gazda, beosztva a növény ter-

melési tanszékhez.
Frühauf István, okleveles gazda, beosztva a gyakorlati

tanszékhez.
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Testnevelési oktató:
Ujfaluczky József, okleveles testnevelési tanár, 1927.

januártól fogva a hallgatóság testnevelését vezeti.

Akadémiai titkár;
Daubner Sándor, okleveles gazda. Az akadémiai titkári

hivatal és pénztár kezelője. Az ifjúsági konviktus és menza fel-
!.igyelője. Állami szolgálatba lépett: 1895. április l-én.

Irodasegédtiszt :
Kling Mariska, beosztva a titkári hivatalhoz. Állami szol-

gálatba lépett: 1914. január l-én.

Napidijas:
Daubner lima, beosztva a titkári hivatalhoz.

Akadémiai orvos:
Dr. Száhlender Ferenc, m. kir. egészségügyi tanácsos,

városi tiszti orvos, nyug. őrnagyorvos, vármegyei tb. főorvos.



A tanári kar irodalmi működése.

Bánvárth Sándor gazdasági akadémiai igazgató dolgozatai:
Ausztria, Svájc és Délnémetország állattenyésztéséről. Könyv

képekkel. Kiadta a m. kir. földmívelésügyi miniszter.
A Mosonmegyei Gazdasági Egyesület évkönyvei, 1901-tőI 1918-ig.

Értekezések:
Következtetések a bika külsejéről üszőutódjainak a tejelőképes-

ségére.
A patkolásról. Füzet képekkel.
A rokon tenyésztés előnyeiről és hátrányairól.
Kanca elli a csikót, de zab az anyja. Füzet.
A jó tehén kincsesbánya, de csak úgy, ha megfelelően tartják.

Füzet.
Mivel tartsuk sertéseinket, különösen a yorkshireieket? Füzet.
Az abraktakarmányokról. Füzet.
A kereskedelmi abraktakarmányokról. Füzet.
A háziállatok származása ismeretének és törzskönyvezésének

haszna és célja. Füzet.
A mezőhegyesi tájfajta lótenyésztésről. Füzet képekkel.
A Nónius ló népies tenyésztéséről. Füzet.
Az olajpogácsákról és pogácsalisztekről.
A korpa s takarmánylisztfélék és hamisításuk.
A répa, csalamádé és lucerna.
Szarvasmarhatenyésztésünk fejlesztésének eszközei. Képekkel.
Szakcikkek a Köztelekben : Ulteni marha.
Tejértékesítés, túrókészítés és sertések útján.
Borjúk súlyvesztesége szállítás közben.
Fedeztetési díj megállapítása teheneknél.
A tenyészmarhák törzskönyvezése.
Milyen fajta marhát tenyésszek?
Szarvasmarhák súlyvesztesége szállítás közben.
Az oldenburgi ló és a magyar lótenyésztés.
Sertéstakarmányok, tekintettel a hússertésekre.
Az állatok sózása.
Az orosz ügető ló.
A lipicai ló és tenyésztése.
Legelőfelujítások Mosonmegyében.
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Tirol és Vorarlberg szarvasmarhafajtáiról.
Az amerikai ügető ló.
Az allgaui próbafejések eredményeiről.

Szakközleményei jelentek meg a szakfolyóiratokban, szak-
lapokban és helyi lapokban. Számtalan írásbeli szakvéleményt és
tanácsot adott uradalmaknak, gazdáknak s előadásokat tartott
városi intelligens gazdák és népies előadásokat falusi gazdák
részére, amely előadások nyomtatásban is kiadattak.

Akadémiai hallgatósága részére megírta az állattenyésztéstan
különleges részeit.

Zalka Zsigmond ny, gazd. akad. igazgató dolgozatai:
Önálló munkák:

1. Összehasonlító kisérletek különböző préselt élesztőkkel és
tiszta fajta élesztővel. Magyaróvár, 1895.

2. Mezőgazdasági szeszgyártás I. kiadás Kassa, 1902, II. kiadás
Kassa, 1905.

3. Szeszfőzés gyümölcsökből, borból és a borkészítés· mellék-
termékeiből. Kassa, 1905.

Ezenkívül számos a mezőgazdasági tudományok, valamint a
mezőgazdasági iparágak és a borászat körébe tartozó szakcikket
írt a Mezőgazdasági Szemlébe, Gyakorlati Mezőgazdába, Magyar
Dohányujságba, a Köztelekbe, a Magyar Szesztermelőbe, a Ma-
gyar Gazdák Lapjába, a Gazdasági Lapokba, az Általános Szesz-
ipari Közlönybe, a gazdasági tanintézetek Évkönyveibe, a Magyar
Gazdák Évkönyvébe, a Magyar Agráriparba, valamint egyes
napilapokba. .

Dr. Ejury Lajos gazd. akad, rendes tanár dolgozatai :
Nagyobb munkák és értekezések:

Tanulmányok a borok nitrogéntartalmáról.
" "elektromos vezetőképességéről.
" "ligozin reakciójaról.
" "dializiséről.

Gazdasági Éghajlattan. Könyv,
Chernia gazd. akadémiai hallgatók részére. Könyv.
Tej és tejtermékek chemiája. Jegyzet alakjában.

Kisebb-nagyobb cikket írt a vegy tan, a borászat, a talajchemia,
a tejchemia, a vízjavítási eljárások, .vizipari, gazdasági és' köz-
egészségügyi követelményeiről, a műtrágyák, atrágyakonzerválás,

7
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kenőanyagok, tüzelőanyagok a növényélettan köréből, Továbbá
56 cikke jelent meg a Gyógyszerészeti Közlöny, Erdélyi Muzeum,
Erdélyi Gazda, Gyakorlati Mezőgazda és Gazdasági Lapokban.

VIadár Endre gazd. akad. rendes tanár dolgozatai:
Nagyobb munkák:

Révai Nagy Lexikona részére a mezőgazdasági gépészeti szak-
cikkeket írta (19 12-től 1926-ig).

A gép szántás mezőgazdasági, gépszerkesztési és gyártási szem-
pontból. 1913. (A Mérnök-Egylet 3000 aK Kossuth-közgazda-
sági pályadíjával kitüntetve.)

Mezőgazdasági gépiparunk Iejlesztése. 1917. (Mérnök-Egyi et
Közlönye.)

A "Motor" szakfolyóirat mezőgazdasági gépészeti rovatot vezette
1916-tól 1920-ig.

Talajművelőgépek vizsgálatához szerkesztett két újabb műszer.
1926. (Mérnök-Egylet Közlönye.)

Ezenkívül 1912-től 1926 végéig a hazai és külíöldi folyó-
iratokban megjelent összesen 53 önálló, nagyobb szakközleménye,
továbbá 105 kisebb szakcikke és referátuma. Mint a gépkisérleti
állomás vezetője, 1918-tól 1926 végéig hivataloknak és magáno-
soknak gazdasági gépészeti ügyekben szakvéleményt adott 288
esetben, továbbá vizsgálatot és géppróbát végzett 73 különféle
gazdasági géppel.

Dr. Bittera Miklós gazd. akad. rendes tanár dolgozatai:
Külön könyvek és füzetek:

Növénytermesztéstan Általános része. Budapest, Pátria 1922.
Növénytermesztéstan Különleges része. Budapest, Pátria 1923.
A kukorica mint szemestermény és takarmánynövény. Budapest,

Athenaeum 1922.
Műtrágyázási Tanácsadó 1. kiadás. Magyaróvár, 1923.
Talajismeret. Budapest, 1924.
Szerves trágyák. Istállótrágya. Budapest, Athenaeum 1924.
A trágyalé. Budapest, Centrum 1925.
Műtrágyázási Tanácsadó II. kiadás. Magyaróvár, 1925.
Műtrágyázási Tanácsadó Ill. kiadás. Budapest, 1926.
Műtrágyázási Tanácsadó IV. kiadás. Budapest, 1-926. (Kamarai

kiadás.)
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Ujabb foszforsavtrágyák. Budapest, 1926. (OMGE.)
Landwirtschaftlicher Ratgeber. Budapest, 1925.

Sajtó alatt:

Kender és Len. Budapest, Athenaeum.
Műtrágyák és Műtrágyázás. Budapest, Athenaeum.
Növény termelési Kisérletek szervezése és végrehajtása. Magyaróvár.
Gyakorlati trágyázás. Pozsony, Akadémia R.- T.
Gyakorlati Gazdalexikon trágyázási része. Budapest, Szilveszter

Nyomda.

Kisebb munkák. Részletmunkák :

Növénytermesztés a Földbérlők 1923. évi Zsebkönyvében. 84 oldal.
Növénytermesztés a Gazdasági Útmutatóban 1925. (T. M. kiad.)
Vitézek gazdálkodása. Vitézek Évkönyve 1923. Budapest.
Adatok a mák nemesítéséhez. Különlenyornat a Kisérletügyí Köz-

leményekből.
Szénsavtrágyázás. Különlenyomat Természettudományi Közlönyből.
Talajoltás. Különlenyomat a Természettudományi Közlönyből,

Sajtó- alatt:

A műtrágyázás története hazánkban. Budapest, Föld kiadása.
Műtrágyák használata. Budapest, Falu-Szövetség.

Szak cikkek :

Köztelekben . . . . . . . . 32
Kisérletügyi Közleményekben 1
Természettudományi Közlönyben 7
Mezőgazdaság és Kertészetben 28
Föld-ben. . . . . , 51
Egyéb hazai lapokban . 195
Külföldi folyóiratokban . II

Összesen 325

Valamennyi hazai és több külíöldi gazdasági szaklap
munkatársa.

, Előadásokat tartott az OMGE növény termelési szakosztá-
lyának ülésein és növénynemesítő bizottságának vándorgyűlésein.
Népies téli gazdasági előadásokat tartott Mosonmegye községei-
ben. Számos szakvéleményt adott a biróságokhoz, a Vitézi Szék-
nek, több vállalatnak, nagyobb uradalmaknak és kisgazdáknak.

7*
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Dr. Nyárády György gazd. akad. rendes tanár dolgozatai :

Géppel végzett tengeriaratás és cséplés. Köztelekben.
A~mezőgazdasági gépek és eszközök karbantartása. Köztelekben.
Irányelvek a Yorkshirek tenyészbírálatánál. Köztelekben.
A fehérmustár termesztésénél szerzett tapasztalatok. Mezőgazda-

sági SzemIében.
Borjúnevelés a háború alatt. Magyar Földmívelésben.

Az "Ostfriesischer Milchschaf-Zuchtverein" -nak megküldött
több beszámoló közlemény az ostfries juhtenyésztésnek magyar-
országi tapasztalatairól és egyéb kisebb közlemények a Felső-
dunántúli Kamarai Értesítőben és napilapokban.

Birósági szakértői vélemények, gazdasági tanácsadások
szarvasmarha- és sertéstenyésztő-egyesületekne k.

Világhy Károly gazd. akad. rk. tanár dolgozatai:
Különálló munka:

"Erdészettan" 1-11. r. gazdasági akad. hallgatók részére. Kiadta
a Centrum Kiadóvállalat R,-T. Budapesten.

Szakközlemények :
Köztelek, Nemzeti Ujság, Budapesti HirIap, Gazdasági Lapok,
Kamarai Értesítő, Lentermelés Zsebkönyve, Magyar Földmíves,
OKHSz. Értesítő, OKHSz. Naptára és Évkönyve, Erdészeti Lapok,
Gazd. Akad. Hallgatók Évkönyve 1912, Hangya Ujság, Magyar
Földbérlők Lapja stb. ujságokban és kiadványokban 34 cikk.

Egyéb közlemények:
Gyakorlati Gazdalexikonban "A mezőgazdaság jövödelmezösége".
Közgazdasági Szemle 1920. évi 62. kötet 4. 5. számban a Köz-

gazdasági Társaság által rendezett Földbirtokreform ankéton
tartott előadás szövege.

Értekezések:
Tudományos üzemvezetés (Taylor-rendszer) és a mezőgazdaság.

Akadémiai évmegnyitó előadás.
Gróf Széchenyi István nemzetgazdasági eszméi. Értekezés az

Akadémia Széchenyi-ünnepélyén.
A magyaróvári m. kir. gazdasági akadémia mult ja és jelentősége.

Felolvasás a Il. orsz. gazdászkongresszus megnyitóünnepélyén
1923-ban.

Magyar cukoripar a multban és a jelenben. Felolvasás a Mű-
egyetemi közgazdasági fakultás Szemináriumában ..
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A gabonaforgalom. Szemináriumi dolgozat a Műegyetem közgaz-
dasági fakultásán.

Különböző javaslatok, szakvélemények:
Az OMGE, a Mosonvármegyei Gazdasági Egyesület, Felső-

dunántúli Mezőgazdasági Kamara, Orsz. Mezőgazdasági Üzemi
Intézet, Természettudományi Kongresszus, különbözö biróságok,
gazdaságok stb. részére elkészített számos szakkérdés, dolgozat,
javaslat, a genfi Nemzetközi Munkaügyi Konferencia egyezményei
és ajánlásai, a cukorgyárak üzemi adatai, mezőrendőrség, észre-
vételek a földreform eddigi eredményeiről és javaslat annak pénz-
ügyi megoldásáról, különböző költségszámítások, statisztikai adat-
gyűjtések, bírálatok.

Szlávik Endre m. kir. kertészeti jőinféző dotgozatai:

Milyen törzsű gyümölcsfákat ülressünk ? Megjelent: Mezőgazdaság
és Kertészet 1926. 11. számban.

Gyürnölcsfáink gondozásáról. Megjelent: Mezőgazdaság és Ker-
tészet 1926. 12. és 1917. 1. számban.

Milyen virágok vethetők, illetve ültethetők ősszel és melyek
tavasszal? Megjelent: Mezőgazdaság és Kertészet 1927. 2. és
3. számban.

Néhány szó az "Új módszer a túlterhelt gyümölcsfák védelmére"
című közleményhez. Megjelent: Mezőgazdaság és Kertészet 1927.

3. számban.
A torma termeléséről. Megjelent: Kertészeti Lapok 1927. 3. sz.
Vöröshagyma termesztése. Megjelent: Mezőgazdaság és Kertészet

1927. 4. számban.
Paprika termesztése. Megjelent: Kertészeti Lapok 1927. 4. számban.
A gyümölcsfák mesterséges fokozásáról. Megjelent: NÖvény-

védelem és Kertészet 1927. 4. számban.

Vitéz dr. Biró Gyula akad. segédtanár dolgozatai :

A Köztelekben megjelent 3 állattenyésztési és üzemi kérdé-
sekről értekez ö cikke. A Gazdák Lapjában 3 juhászati cikket írt.
Az Állattenyésztők Lapjában az átalakító keresztezésekről két
sorozatos cikke jelent meg, melynek részletes releraturnát az
Állatorvosok Lapja és a nérnet szaklapok is átvették. Napilapok-
ban és a Vitézek Lapjában is több kisebb közleményt írt. A
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Magyar Gazdák Szemléjében két hosszabb értekezést írt a mezö-
gazdasági rnunkáskérdésről és a kis- és nagybirtokok jelentő-
ségéről.

A környékbeli falvak gazdaközönségének több ízben és a
halászi-i leventék részére 2 hónapon át gyakorlati állattényész-
tésről előadásokat tartott.

Kolbai Károly gazd. akad. tanársegéd dolgoza tal :

Pályadíjnyertes munka: Az Alföld takarmányszükségletének íede-
zése 1926. Tiszántúli Mezögazdaságí Kamara kiadása.

Szakcikkek :
A Köztelekben . . . . . ... . 10
A Magtenyésztőben, illetve a Mező-

gazdaság és Kertészetben 3
A Földben. . . . . 1
Egyéb hazai lapokban 59

Összesen 73

Révy Dezső gazd. akad. tanárseged dolgozatai ;

a) Nagyobb munkák:
Gazdasági állattan. II. r. Gerinctelenek. Gazd. akadémiai előadások.

(Kéziratban.)
A csirázási vizsgálatok hibái és eredményeik feldolgozása. Gazd.

akadémia tanári vizsgai értekezés.
Aktuális növényélettani kérdésekről. Előadások a "Növény terme-

lési kisérletezés tudományos alapjainak ismertetése" címü
tanfolyam keretében. (Kéziratban.)

b) Kisebb közlemények:
A Köztelekben 4 növényélettani tárgyú közlemény.
A Mezőgazdaság és Kertészetben 2 növénykórtani cikk és több

ismertetés.
A Növényvédelemben 2 növénytani, illetve állattani tárgyú cikk.
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A Magyaróvári M. Kir. Gazdasági Akadémia
tanári és tiszti személyzete 1818-tól 1927-ig.

(Az Akadémián töltött szolgálati idejükkel.)

Árvai józsef akadémiai titkár 1918-1921-ig.
Balás Árpád tanársegéd 1863. október 1-től 1865. szeptember

végéig, majd igazgató 1884-1907-ig.
Balogh Sándor intézősegéd 1903-1904-ig.
Barkassy Kálmán rendkívüli tanár 1869. október 8-tóI 1870. októ-

ber 18-ig, rendes tanár 1874. julius 31-ig.
Barna Balázs dr. tanársegéd 1898- 1901-ig és tanár 1907-1919-ig.
Bán Lajos segédtanár 1899-1901-ig.
Bánvárth Sándor tanár 1899. október 14-től 1920-ig és igazgató

1920-tól -
Baintner Ferenc dr. segédtanár 1896-1898-ig.
Benezur Elek tanársegéd 1898- 1904-ig.
Berger Károly Lajos rendes tanár 1909-1913-ig.
Biró Gusztáv tanársegéd 1901- 1903-ig,
vitéz Biró Gyula dr. segédtanár 1925-től-
Bischof Ede igazgató-tanár 1834. novembertől 1836. augusztusig.
Bittera Miklós dr. rendes tanár 1918-tól -
Blaskovics Ödön tanársegéd 1879. április 18-tól 1880. aug. 6-ig.
Buday Gyula rendes tanár 1921-től -
Csanády Gusztáv dr. segédtanár 1870. október l-töl 1871. február

végéig.
Cselkó István segédtanár 1869. október 1-től 1875. október 1-ig,.

rendes tanár 1875. október 1-től 1907-ig.
Cserháti Sándor segédtanár 1875. szeptember 1-től, rendes tanár

1879. május 11-től 1904-ig.
Czeglédi Tivadar öszt. gazd. segéd 1886-1887.
Csiki László segéd tanár 1921-1 925-ig.
Daubner Sándor akadémiai titkár 1921-től -
Deininger Imre rendes tanár 1874. október 1-től 1884. október

közepéig.
Draskovits józsef m. kir. főerdőtanácsos, mint előadó 1924-

1927-ig.
Ejury Lajos dr. rendes tanár 1907-től -
Ekkert józsef dr. segédtanár 1873. október 1-től 1874. jul. 31-ig.
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Fáber Sándor öszt. gazd. segéd 1898-ban.
Farkas János tanárseged 1850. október 1-től 1852. szept. 30-ig.
Ferstl János tanársegéd 1890-1893-ig.
Fehéry János rendkívüli tanár 1874. október l-töl 1880. február

végéig.
Fest Béla tanársegéd 1893--1894-ig.
Fuchs János M. rendes tanár 1869. november 19-től 1873. február

végéig.
Gáspár János dr. tanársegéd 1889-1890-ig.
Ga ss Gyula intézősegéd 1902-1903-ig.
Geréby György öszt. gazd. segéd 1903-1904-ig.
Girtler Aurél tanársegéd a vegy kisérleti állomásnál 1880. október

l-től 1889-ig.
Grabner Emil tanársegéd 1898-1901-ig.
Gratz attó tanársegéd 1903-1904-ig.
Gyárfás József segedtanár 1896-1901-ig.
Györök Leó Tivadar főkertész 1914-1920-ig.
Haberlandt Frigyes tanár 1850. október l-től 1869-ig.
Hajós Emil tanársegéd 1880. augusztus 6-tóI 1884. febr. végéig.
Hajós István tanársegéd 1898-1900-ig.
Harer Tamás tanársegéd 1878. november 4-töl 1879. ápr. 15-ig.
Hayne József tanár 1829. áprilistói 1832. áprilisig ..
Hacker Lajos tanár 1851. március l-töl 1870-ig.
Hecke Vencel tanár 1854. október l-től 1869-ig.
Hegyi Ernő dr. gyakornok 1923. januártól decemberig.
Hensch Árpád rendes tanár 1890-1908-ig és igazgató 1909-ig.
Hermann Ernő tanársegéd 1909-1911-ig.
Hérics-Tóth Jenő tanárseged 1897 -1900-ig.
Hitschmann Hugó Hippolyt tanársegéd 1862. április 1-től 1864.

julius 31-ig.
Ilsemann Keresztély főkertész 1880-1892-ig.
Jancsó Béla tanársegéd 1907-1908-ig.
Jászberényi András intézősegéd 1904-1 905-ig.
juhos Lajos tanárseged 1905-1906-ig és tanár 1913-1914-ig.
Juhász Árpád öszt. gazd. segéd 1897 -1898-ig.
[ummerspach Frigyes tanár 1847. augusztustói 1884-ig.
Kac!ocsa Gyula tanársegéd 1904-1907-ig.
Kaltenegger Nándor rendes tanár 1869. októbertől 1873. ju\. 31-ig.
Kalt Péter főhercegi építész .és segédtanító 1818. októbertől

1834. májusig.



105

•

Kanyó Mihály tanár 1819. októberlől 1839. augusztusig. .
Kánitz Ágoston dr. rendes tanár 1869. októbertöl 1870. jul. 31-ig.
Károly Rezső tanársegéd, majd segédtanár 1891-1896-ig.
Kenesei Ákos tanársegéd 1912-1912-ig.
Kern Herman tanársegéd 1902-1902-ig.
Kerpely Kálmán helyettes-igazgató 1907-1908-ig.
Klingenstein Frigyes dr. tanár 1818. áprilistóI 1819. márciusig,

igazgató-tanár 1819. áprilistóI decemberig.
Kolaczek Ervin segédtanár 1850. október l-töl 1853. szeptember

végéig.
Kolbaí Károly tanársegéd 1922-töl-
Koós Gábor dr. tanársegéd 1874. április l-töl október 29-ig ..
Kopetz Gusztáv segédtanár 1835. októbertöl 1836. szeptemberig,

igazgató-tanár 1836. októbertöl 1846. augusztusig.
Koppmann Elek intézösegéd 1886-1895-ig.
Korek Kálmán őszt. gazd. segéd 1898-1899-ig.
Koritsánszky János tanársegéd a vegykisérleti állomásnál 1875.

október 30-tóI 1880. julius 2-ig.
Kosutány Tamás dr. segédtanár 1871. október 19-töl, re ndes

tanár 1874. október l-töl 1903-ig.
Kozák László segédtanár 1900-1901-ig.
Kozma Dénes őszt. gazd. segéd 1899-1902-ig.
Köhler Vilmos fökertész és segédtanító 1850. okt. l-től 1878-ig.
Krolopp Alfréd segédtanár 1896-1901-ig és tanár 1904-1905-ig.
Krolopp Hugó segédtanár 1902-1906-ig.
Kubinyi Mihály tanársegéd 1900-1901-ig .
Kulin István tanársegéd 1925. január l-töl juniusig.
Lakner József rendes tanár 1883. október I-töl 1889-ig.
Legány Ödön rendkívüli tanár 1900-1918-ig.
Lehmann Oszkár rendes tanár 1860. októbertöl 1884. szept. 30·ig.
L'Huillier István fökertész 1905-1914-ig.
LiebaId Gyula dr. igazgató-tanár 1818. októbertöl 1819. márciusig.
Linhart György rendes tanár 1874. október l-töl 1906-ig.
Lotz Endre tanársegéd 1909-19IO-ig.
Lózsa Kálmán intézösegéd 1907-1911-ig.
Marton Andor dr. rendes tanár 1903-1927 -ig.
Masch Antal dr. (orvos) tanár 1840. októbertöl 1846. szeptemberig,

igazgató-tanár 1850. augusztusig, igazgató 1863-1884~ig.
Mezey Gyula 1881. március hóban tanársegéd, majd tanár 1884.

május l-töl 1906-ig.
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Molnár László tanársegéd 1912-1913-ig.
Mücke Henri k öszt, gazd. segéd 1892-1893-ig.
Müller Ágost Ernő az iparvegytan ideiglenes tanítója 1853. október

1-től 1854. szeptember 30-ig.
Müller Ottó dr. tanársegéd 1878. február l-Iöl, segédtanár 1883-tól

1884. október 17-ig és rendes tanár 1907-191O-ig.
Náray Andor segédtanár 1907-191 l-ig.
Nedeczky János rendkivüli tanár 1872. május l l-től 1887-ig.
Neuberger Ferenc dr. rendes tanár 1910-1927-ig.
Németh Béla ta nársegéd 1911-1 9 ll-ig.
Nuricsán József dr. rendes tanár ]904-1911-ig.
Nyárády György dr. rendes tanár 1911-től -
Nyiredy' Jenő dr. tanársegéd 1891-1896-ig, majd rendes tanár

1901-1907-ig.
Odry Pál tanársegéd 1901-1908-ig.
Ordódy Lajos tanársegéd 1873. október 14-től 1874. julius 31-ig.
Öshegyi József vármegyei főügyész, mint előadó 1888-1902-ig.
Pabst Henrik Vilmos dr. igazgató 1850. október I-töl 1861.

március 31-ig.
Palotay Dezső Dénes öszt. gazd. segéd 1902-1 903-ig.
Pál! Sándor tanár 1911-1913-ig.
Pesthy Béla öszt. gazd. segéd 1902-1 904-ig.
Pjetsch József akadémiai titkár 1865-1917-ig.
Pollák Ignác dr. tanár 1832. májustóI 1840. októberig.
Potásy János tanársegéd a vegykisérleti állomásnál 1874. nov.

21-től 1875. október 1-ig.
Rády Albert tanárseged 1909-1911-ig.
Rázsó Imre segédtanár 1895-1899-ig és rendes tanár 1904-

1922-ig.
Ráthay Imre rendes tanár 1870. október l-től 1873. julius 31-ig.
Reitmann Ignác segédtanár 1839. februártól szeptemberig, tanár

1839. októbertől 1847. októberig. Utóbb főhercegi uradalmi
igazgató Magyaróvárott.

Reítmann Viktor gazdasági intéző 1878. október 28-tói 1885,
április 30-ig. .

Renkey Gyula dr. tanársegéd 1899-1900-ig.
Reitlechner Károly dr. tanár 1856. március l-töl 1869-ig.
Reimlinger Károly tanárseged 1897-1898-ig.
Renner Gusztáv gazdasági intéző 1869. okt. l-töl 1878. okt. l-ig.
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Renner Vilmos tanár 1836. októbertöl 1841. októberig.
Révy Dezső tanársegéd 1923-tól ~
Révy Emil segédtanár 1912-1914-ig.
Rodiczky Jenő dr. segédtanár 1869. október l-től, rendes tanár

1873. október I-töl 1883. julius 31-ig.-
Rosmanith János tanársegéd 1862. október l-töl 1863. aug. l-ig.
Röszler Károly tanársegéd 1902-1902-ig.
Rüdenburg Viktor főkertész 1892-1905-ig.
Schachner Károly igazgató-tanár 1820. januártól 1834. augusztusig.
Schadl János segédtanár 1870. október l-töl 1871. julius 31-ig.
Schandi József dr. rendes tanár 1912-1913-ig.
Schneider Antal tanársegéd 1855. március l-töl 1856. márc. 31-ig.
Schürger János dr. segédtanár 1900-1908-ig.
Sissovits Károly segédtanár 1870. október l-től 1873. julius 31-ig.
Soltész Sándor gazdasági gyakornok 1927-től -
Somssich Béla segédtanár 1893-1898-ig.
Sporzon Pál id. rendes tanár 1874. október l-töl 1890-ig.
Sporzon Pál ifj. rendes tanár 1907-1917-ig.
Steininger Jenő gyakornok 1924. áprilistói októberig.
Stollár Gyula segédtanár 1869. október l-től 1874. julius 31-ig.
Stolp Ödön tanársegéd 1904-1905-ig.
Strassnitzky János segédtanár 1846. októbertől 1848. augusztusig.
Súkup Ede tanársegéd 1859. március l-től 1862. március 31-ig.
Suschka Richárd rendes tanár 1878-19IO-ig.
Szabó Döme tanársegéd 1900-1902-ig.
Szaich Ernő tanársegéd 1911-1913-ig.
Szentkirályi Ákos dr. segédtanár 1874. október l-töl 1875. szep-

tember 6-ig.
Székely Mihály rendes tanár 1874. október l-től 1875. jul. 31-ig.
SzéIl László dr. segédtanár 1898-1900-ig.
Szilágyi Gyula 1884. juliustól 1885. április 30-ig mint vegy tan-

tanári és vegykisérleti állomási segéd.
Szilassy Zoltán tanársegéd 1885-1892-ig.
Sztankovits János tanársegéd 1893-1894-ig.
Szlávik Endre kertészeti főintéző 1920-tól -
Thallmayer Viktor rendes tanár 1&73. március l-töl ] 907-ig.
Torkos Pál tanársegéd 1834. októbertől 1835. augusztusig.
Tóth István segédtanár 1913-1921-ig.
Treitz Péter ö. gazd. seged 1889-1890-ig.
Tuba Lajos segédtanár 1869. október l-től 1870. október l-ig.



108

Ujhelyi Imre rendes tanár 1889-1909-ig és igazgató 1919-ig.
Ulbricht Richard dr. rendes tanár 1869. októbertől 1884 szep-

tember végéig.
Uzonyi Ferenc dr. rendkivüli tanár 1922-1927-ig.
Vagács Lipót tanársegéd 1905-1907 -ig.
Varga Kálmán dr. intézősegéd 1897-1899-ig.
Varga László gyakornok 1924. októbertöl decemberig.
Világhy Károly rendkivüli tanár 1913-tól -
Villási Pál főkertész 1879. október l-töl 1880 október l-ig.
Vladár Endre rendes tanár 1911-től -
Vörös Pál intézősegéd 1895-1898-ig.
K. Vörös Sándor igazgató 1898-1907-ig.
Wagenhuber Kornél ösztöndíjas gazd. segéd 1895-1899-ig.
Wagenheim Vilmos báró segédtanár 1853. október l-töl 1855.

március 31-ig.
Wilhelm Gusztáv dr. tanár 1864. október l-töl 1869-ig.
Windisch Rikárd segédtanár 1898-1900-ig.
Zalka Zsigmond tanársegéd 1885-1887-ig, majd mint nyugalm.

akadémiai igazgató előadó 1921-től -
Zwinz Pál segéd 1846. októbertől 1848-ig.
Zsendovics József segédtanár 1903-1904-ig.
Zechmeister Jenő tanársegéd 1895-1896-ban.



AZ AKADÉMIA HALLGATÓSÁGA.
Az Akadémia 1926/27. tanévi hallgatóinak névsora.

Elsöévesek: Akantisz Dénes, Aujeszky László, Babik józsef,
Balassa Mihály, Belánszky-Demkó Vidor, Bendekovich István,
Benes György, Béres jános, Birkás jános, Bocz Ferenc, Bronner
László, Dervarics László, Dóczy Ferenc, Füstös György, Gara
György, Gál Károly, Gergely László, Hadarits Elek, Hanisch
józsef, Hasse Hugó, Hegedüs László, jády jenő, jahl Rezső,
[arisch józsef, Karsa józsef, Kemendy józsef" Kendeffy Ádám gróf,
Keresztesi Tibor, Keszegh László, Korchmáros Imre, Kovátsis
László, Kőhler György, Köry László, Malatin Tibor, Malinovszky
jános, Medgyessy Iván, Michl Oszkár, Mojses Gyula, Nádasdy
Ferenc gróf, Németh jános, Nirschy Ferenc, Ollé Béla, Omazta
Béla, Parragh Farkas, Pauer László, Polgár Gaszton, Raffel Iván,
Rábl Ferenc, Rákosy Lajos, Ráner László, Relber Frigyes, Reviczky
Antal, Répássy jenő, Róthnagel Ferenc, Schramm Antal, Seregély
jenő, Timár Árpád, Tóth Béla, Tóth Sándor, Valentin jános,
Vásárhelyi Dezső, Vonke Rezső, Závodszky István.

Másodévesek: Andrónyí Andor, Baboss István, Bacsák jános,
Bakos Ferenc, Balpataky Pál, Bárdossy Antal, Beretvás László,
Bergmann Endre; B1azsevácz Lajos, Braun Károly, Csöndes László,
Dankó Adorján, v, Deréky István, Dienes László, Elek István,
Fábry István, Godin Imre, Gőzsy Géza, Graf jenő, Győry Sán-
dor, Haffner jános, Hász jános, Hisnyai-Heinzelmann Béla, Hor-
völgyi István, Ivány józsef, Kabdebó István, Kartali józsef, Kasza
Géza, Kaltenbach Rezső, Kállay Kornél, Keller jenő, Kemény Pál,
Keve László, Kis~s'Emil, Kiss Géza, Klausz Róbert, Kugler Nán-
dor, Lelbach Pál, Lugossy László, Mikolás Gábor, Muhr Ernő,
Myskovszky Imre, Nagy Géza, Nagy jános, Nicky László gróf,
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Páll Gábor, Pernecky László, Pethe Géza, Plaszky Aladár, Pleidell
István, Puschmann Ödön., Radó Kálmán, Radványi Imre, Rácz
László, Rátz Kálmán, Rázsó Zoltán, Recsák Béla, Rudolf Gyula,
Schuth Vilmos, Simon .Kálmán, Somlyó Ferenc, Szita István,
Szombathelyi Gyula, Szontagh Antal, Takáts Ödön, Tóth Zoltán,
Töpler Ervin, Vácz Endre, Vázsonyi György, Vomberg Vilmos,
Weber Endre,' Weber:- Kálmán, Zmertych Kálmán.

Harmadévesek : 'Antal józsef, Bajcsy Ede, Bathó István,
Bárány . Imre, ,_Blascs9~ Gyula, Boros .Mihály, Brodszky Béla,
Buchinger Ferenc, -Buday- György, Buday Gyula, Csontos Károly,
Da~i- D. P?I,;' Dlouchy László, Dobay Gyula, Dobó istván,
Domokos Sándor, Domonkos Lászlo, Emperl Ernő, Erdélyi Pál,
Farkas József, FehmiSzulejman, Fischer Pál, Flaska jános, Fodor
Imre, "F'ricke' Valér,; Friedrich Antal, Gokesch Ernő, Gosztonyi
Nándor, Györvári István, Hábel Frigyes, Hadik Béla gróf, Halb-
ritter Ferenc, Hanzély ' Menyhért, Hebenstreit Nándor, Hegedüs

, ~ c Jo " ~

István, Herberstein jános gróf, Hoffmann Gusztáv, Horváth Emil,
Horváth by'ula,', Horváth Miklós, Horváth Pál, Hőfer Andor,
Hunkár Sándor,' Katona ,Antal, Kotsis Sándor, Lázár István,
Ledérmayer Pál" Legáriy Endre, Lendváry György, Lénárd László,
Makay György, Mé;lthiás'.józsef; Matkovits jenő, Mesterházy Gyula,
Mike's János' gróf; Mohácsy István, Mokcsay Sándor, Muchsel
Simon, NérnethLászló, N'oll Béla, Nusser Károly, Pöschl Antal,
Pueher István, Ráth' Gábor, Ringeisén Antal, Roszítska józsef,
Schneider jános, . Schwanner, Lajos, Stipkovits István, Szabó
István, -Szabő Ferenc,. Cs. Szabö Imre, Szalai jenő, Szalai László,
Székely' Gyulá;' .Széphegyí 'Ernő, Szili István, Szodfridt Imre,
Sztipa,ny Bence, .Sztrókay. Gábor, Takács józsef, Takáts Ferenc,
Töpler" ~áS'zl~; lJlr!cp 'jÓzse'f; Várhidy Viktor, Vörös István, Zékán
'János; :Z$é~elr.'János; ,Zsilákjános, Zwickl Pál.,

" ~ ," \ ....' .

, . René!kfvilLi haflg{Úók: B.alogh Aladár, Pecze Mátyás.

A hallgáták létszáma:
'.1. éves. hallgató' 63 ,

"IL, ,,' " 73
,.... .' .,: j 'ni.. '.". " '. v : .' 89'

" :,J ,~'. ': ~~ndkí~üIi .hallgató. 2
Összesen 227
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Az:akadémiai gazdaságban dr. Nyárády György rendes tanár gazdasági gyakorlatot tart
az elsőéves hallgatóságnak a MA VAG és Fordson traktorok munkájárúl.]



III

Az Akadémia hallgatóinak száma és származási helye
1818-tól1927-ig.

Vármegye Hallgató Vármegye Hallgató

Abaúj-Torna 70 Áthozat 3262
Alsó-Fehér . 21 Liptó . 19
Arad 97 Máramaros 12
Árva II Maros-Torda 29
Bács-Bodrog 163 Moson 387
Baranya. 139 Nagy-Küküllö 18
Bars 109 Nógrád 70
Békés 86 Nyitra 191
Bereg 32 Pestpilissoltkiskun 883
Beszterce-Naszód 5 Pozsony 386
Bihar . 78 Sáros 50
Borsod 73 Somogy. 130
Brassó 19 Sopron 387
Csanád 314 Szabolcs 61
Csik 14 Szatmár. 71
Csongrád 104 Szeben 30
Esztergom 762 Szepes 119
Fehér 202 Szilágy 18
Fogaras . 2 Szolnok-Doboka 15
Gömör-Kishont 82 Temes 66
Győr. 294 Tolna 134
Hajdu 31 Torda-Aranyos 13
Háromszék 25 Torontál 119
Heves 97 Trencsén 39
Hont. 87 Turóc 14
Hunyad. 21 Udvarhely II
jásznagykunszolnok 78 Ugocsa 3
Kis-Küküllő 12 Ung 21
Kolozs 47 Vas 245
Komárom 158 Verőce 4
Krassó-Szörény 29 Veszprém 192-- --

Átvitel 3262 Átvitel 6999
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Vármegye Hallgató Külföld.
Áthozat 6999 Hallgató

Zala 127 Áthozat 793
Zemplén 78 lIIyria 2
Zólyorn 45 Isztria 2
Fiume város területe 2 Karinthia 4
Horvát-Szlavonország 74 Krajna 21
Tengerrnellék . 11 Kis-Ázsia 1
Magyar Szent Korona Moldva. ' 1

, területéről' 7336 Morvaország 199
Németország 70

Külföld; , Olaszország 11
Alsó-Ausztria .' 332 Oroszország 25
Bajorország , 9 Románia 8
Bosznia 1 Salzburg 5
Bulgária ' 1 Svájc II
Bukovina 23 Stájerország 45
Csehország , 277 Szerbia. 21
Felső-Ausztria /25 Szilézia. 127
Franciaország 6 Szászország 9
Gacsország , 117 Törökország 20
Görögország , 1 Tirol 9
Hollandia 1 Vorarlberg . 1

-- --
Átvitel 793 Külfüldi születésű 1385

Magyar születésű
, Külföldi

7336 hallgató.
" 1385"
Összesen 8721 hallgató,

akiknek t,eljes névsora az akadémia irattárában foglaltatik, de
terjedelménél fogva itt nem közölhető.

A magyaróvári m.kir. gazdasági akadémia ezennagyszámú
hallgatóival 'a 'kitünő gazdáknak. kíváló .szakembereknek egész
i&gióit 'nevelte a magyar haza és a külföld számára is, akik közül
világhírű tudósok, tanárok, kerültek ki, Igya' hazai gazdasági
akadénliák igazgatói, továbbá tanárainak legnagyobb része, sőt
kiváló 'államférfiak, mint g~Ó/Bethlen István miniszterelnök, néhai
Rubinek István vólt Iöldmívelésügyi rniniszter és még nagyszámú
közéleti s állami kiválóság és külföldi, főleg németországi állam-
férfiak 'isker-üIiek' ki az Alma Mater neveltjel közül. '

"



Az akadémiai major-bejárata,

Gazdasági gyakorlat a major központí irodája előtt.



AZ AKADÉMIA GAZDASÁGA, KISÉRLETI
TERE, KERTJE ÉS SZŐLŐJE.

Az Akadémia gazdasága.

Fekvése és éghajlati viszonyai.

Az akadémiának Magyaróvár r. t. város határában fekvő
gazdasága, valamint egész vidéke síkságot alkot. A földrajzi fek-
vés: 40° 65' északi szélesség és 33°56' keleti hosszúság; magas-
sága a tengerszín fölött: 125 méter. .

Az egész vidék éghajlata, kontinentális fekvésénél fogva,
igen szélsőséges, melyet semmiféle -kedvező -helyi befolyás elő-
nyösen nem módosít. Feltünő a kevés csapadék nak az évszakok-
ban való egyenlőtlen eloszlása, minek.következtében az aszályig
fajuló szárazság gyakran áll elő. Ennek káros termelési hatását
még csak fokozza az a körülrnény, hogy a birtok talajának nagy
része lazaságánál fogva könnyen bocsátja át a vizet s így az
amúgy is elégtelen csapadék nagy része a növényekre veszen-
dőbe megy.

A nedves évek termékenységük által tűnnek ki, a száraz
évek főleg a takarmány termést hiúsítják meg. Égi háborúk elég
gyakoriak, de pusztító jégverés a gazdaságban ritkán fordul elő.
Legkevesebb a csapadék tavasz elején és nyár közepén. A tavaszi
vetés március elején veszi kezdetét s a rozs aratása junius végére
esik. A középérésű tengeri rendesen beérik, de a késői tengeri-
Iajták már nem.

Az utolsó évi meteorológiai észleletek a következő átlag-
számokat tüntetik fel:

Egész évi középhőrnérséklet + 11'6° C
Téli . - 1'6° C
Tavaszi + 11'1° C
Nyári . + 19'7° C
Őszi. +·1·SoC

8

-. '..



Az .akadémiai tejgazdasági .épület,

1
,',
"
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,.

.A teigazdaságl épülét-belseje.'

•



A tejgazdasági épület sajtkonyhája.
Gura János 40 év óta akadémiai sajtmester "Óvári sajtv-ot készít.



Az évi csapadék mennyisége 600 mm körül mozog, A
csapadékos napok száma 110-120 nap szokott lenni. 15 év
átlagában, 1915-1925-ig az évi csapadék átlaga 609'6 mm, a
csapadékes napok száma pedig 112 volt, A 15 év alatt 1917-ben
377'5 mm volt a legkevesebb, 1915-ben 755'1 mm a legtöbb évi
csapadék, a csapadékos napok száma 1921-ben volt a legkeve-
sebb és pedig 85, 1915-ben a legtöbb: 142, A csapadék eloszlása
nagyon egyenlőtlen", így 15 év átlagában a: következő adatokat
állapítottuk meg:

I 15 é v átlagában
Hónap

csapadékos nap II csapadék milliméterben

január 10'4 4-18 40'9 100- 91'5
Február 7'2 1-12 27'5 4'0- 66'9
Március, 9'4 1-15 36'1 5,0- 743
Április 10'2 5-15 53'5 14'4-124'5
Május 8'6 4-16 59"2 7'6-122'6
Junius 10'0 2-14 70'0 3'0-124'1
Julius 9'1 2-15 64'1 21'7-163'5
Augusztus 8'1 4-13 49'0 13'2-115'3
.Szeprember 9'0 2-17 61'8 7'8-171'1
Október 96 4-19 49'6 17'1-106'6
November 88 1-19 46'0 0'9-111'7
December 11'9 4-21 II 51'8 3'7-104'2

I 112"4' I 85-142 116096 I 377'5-755'1

1926-ban 110 csapadékos nap volt és 668'6 mm eső esett.
Az időjárás a legtöbb évhez képest ebben az esztendőben nagyon
eltérő volt, amennyiben juniusban 101'9, juliusban 132'9 mm eső
esett. Csupán májusban, októberben és decemberben emelkedett
ezeken kívül a csapadék havi mennyisége 50 111111 fölé.

, Uralkodó szélirány: É-Ny és D-K. A szeles napok száma
évente 130-180, sőt a viharok is gyakoriak. Nyár elején elég

' ..".gyakori a köd.
,.7-

"~~i A gazdaság területe,
.-..:..-

.-~.. ~
-.,. Az Akadémia birtokának területe az új kataszteri birtokívek

alapján jelenleg 559 kat. hold 8000ö1. Ebből 388'62 kat. hold
az '"á1fmn tulajdona; a főhercegi uradalorutól örökbérlet 65'20 kat.
hold és a Fülessy örökösöktől bérelt 105;68 kat. hold bérlet.

8*
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': - Az akadémiai tehenészet. ;

, i

A.,. akadémiai simmenthali tehenészet belseje.



Az Akadémia simmenthali tehenészetének Svájcból 1926-ban importált tenyészbikája.
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Fenti összes területből :
Szántóföld. . 471'85 kat. hold 84'33%
Rét . . . . . . . . 3'18" " 0'57 "
Legelő . . . . . . . 22'43" " 4-02 "
Tanári lak és majorterület 9'87" " 1-76 "
Szérüskert . • . . . . 4-13" " 0'74 "
Utak, árkok, hasznavehetetlen terület 9'55" " 1'70 "
Deák-téri tanári lakás 0'21 " " 0'04 "
Akadémiai belsőség 5'00" " 090 "
Atlétikai c1ubtér . 4-05" " 0'73 "
Szőlő .. . . . 1'37" " O-24 "
Főkert . . . . . 13'55" " 2'42 "
Növény term. tanszék kisérleti tere 14'31"" 2'55 "

Összesen 559'50 kat. hold 100'00%

Fenti összes területböl tisztán a gazdaság területe (akadémiai
belsöség, Deák-téri tanári lakás, atlétikai cIubtér, íökert, szölő és
kisérleti tér területeinek levonásával) 521'01 kat. hold.

Ebből tulajdonképeni mezögazdaságí termőterület (szántó-
föld, rét, legelő) 497'46 kat. hold; major, szérűskert, utak, árkok
területe 23'55 kat. hold.

Vetésforgók.

A szántóföld a talaj eltérő minöségének tekintetbevételével
az alábbi vetésforgókra van beosztva:

Az 1. vetésforgó vagy gabonaválto. Területe 86'42 kat. hold.
Az egyes táblák -átlagos nagysága 10'80 kat. hold. Talaja 31 "l«
televénydús márgavályogtalaj, 1'3--':"'1'9nl mélységű ; 79% könnyű
minöségű homokos márga, 0'6-1'0 nl mély. Az ezek alatt fekvő
réteg kavics és homok.

Vetésforgója a következő:
1. Kapás #* .
2. Őszi búza**
3. Őszi keverék, utána csalamádé 1/2 #
4. Őszi búza*
5. Kapás #
6. Árpa*
7. Lucerna )orgón kivül
8. Rozs*

•••Istállótrágyázva •
•• Műtrágyázva.



·A 'hallgatóság a szénagyűjtés után tejet fagyaszt.

A hallgatóság a tengerhnorzsolásnál,



Az Akadémia simmenthali tehenészetének 80. számú tehene.
Született 1916. dec. 9.42 kg ellési súllyal, súJya 670 kg. Évi tejetése hétévi átlagban:
3839 kg tej 3'9°/ü átlagos zsírtartaJommal. 1927. márc. ll-től kezdve május végéig
naponkinti tejhozama a 30 kg-ol. meghaladta, legnagyobb napi tejhozama 32'8 kg.

Szülőinek évi tejelése: apai ágon átlag 4300 kg, anyai ágon átlag 5000 kg.

Az Akadémia simmenthali tehenészetének 267. számú tehene.
Született 1919. ápr. 10. 50 kg ellési súllyal, súlya 700 kg. Évi tejelése öt évi átlagban:
4152 kg tej 3'60% zsírtartalommal. 1927. február I l-töl május végéig naponkinti tej-
hozama a 30 kg-ot meghaladta, legnagyobb -napi tejhozama 33'6 kg. Szülőinek évi

tejelése: apai ágon eredeti import, anyai ágon átlag 6875 kg.

, ,/
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A II. vetésforgó vagy baltacímváltó. Területe 148'98 kat. hold.
A táblák átlagos nagysága: 14'89 kat. hold. Talaja a terület 6%-a
0·4-0·6 III mélységű homokos márga, 40%-a 0'15-0'3 m mély,
szintén homokos márga. Az altalaj itt is kavics és homok.

Vetésforgója a következö:

l . Tengeri :#
2. Zab baItacímmel*
3. Baltacím
4. Rozs*
5. Őszi l.everék =#=
6. Rozs*
7. Tengeri :#
8. Mohar
9. Csalamádé :#

ro. Zab*

A Ill. vetésforgó a .Norfolki négyes" területe 48 kat. hold.
A táblák átlagos nagysága 12-00 kat. hold; Talaja: televénydús,
vályogos márga, 1'3-1'5 m mély; altalaja homok és kavics.

Vetésforgója a következő:
1. Répa :#
2. Árpa lóherével*
3. Lóhere
4. Őszi búza*

A IV. dülőrészen szabad gazdálkodás folyik. Területe
84'62 kat. hold. A táblák átlagos nagysága ]0'58 kat. hold. Főleg
takarmánynövények termesztetnek s ezek fokozása érdekében a
kettős termelésre is különös súlyt helyez itt a gazdaság.

Az V. Fülessy-féle bérleti földek talaja nagyobb részben a
Ill. vetésforgó taJajösszetételével egyezik. Területe 103-83 kat. hold.
A;JábJák átlagos nagysága 25'96 kat. hold.

Vetésforgója a következő:
1. Tengeri #
2. Búza*
3. Zabosbükköny
4. Árpa

Fenti összes vetésforgók a szabad gazdálkodás szellemében
kezeltetnek.



--Az Akadémia 83._számú .tehene, _
- Kéfévl -átlagfejése -4645 liter tej 3'4"/0 zsírral,

legnagyobb évi tejelése 5009 liter 3-7% zsírtartalommal.



Az akadémiai simmenthali tehenészet 91. számú tehene.
Hat évi átlagos évi tejelése 4163 liter, 3·7%-os zsírtartalommaI.
Legnagyobb évi tejelése 5287 liter,' 3·6%-os zsírtartalommaI.

,1:'-

A 91. számú tehén utün származott egyéves nővendékbíka,
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A termelés aránya és a termések nagysága.

A gazdaságban termett növények területi arányát
termelési évben a következö összeállítás tünteti fel:

Őszi és tavaszi gabonanemüek 20480 kat. hold
Kapásnövények .... 116'79" "
Szálas takarmány. . . . . 150'26" "

Összesen 471'86 kat. hold

jelen

43'41%
24'75 "
3\'84 "

10000%

Ehhez járul még 15'61 kat. hold rét és legelő.
A földek a talaj minösége szerint 2, 3 és 4 évenkint trá-

gyáztatnak. Föelv, hOgf a kapások és a takarmánynemüek istálló-
trágyába, a gabonaneműek műtrágyába kerüljenek.

Az utolsó 10 év (1916-1926) terméseinek átlaga kat. hol-
dankint az akadémia gazdaságában a következő volt .. (Lásd 123.
oldali kimutatást.)

A cselédség és munkásviszonyok.

Az akadémia gazdaságában alkalmazott cselédség a követ-
kező: 1 majoros gazda, 1 sajt- és vajmester,l gépész, 1 kovács,
1 bognár, 2 tiszti kocsis, 6 kocsis, 5 béres, 4 tehenes, 2 borjas,
70storos, 2 műhelyi segédmunkás, 1 sertésgondozó, 1 csikós
és juhász, 1 irodaszolga. Összesen 36.

Az állattartás ..

A gazdaság foga/os ereje: 10 pár ökör és 10 pár ló. Mezei
munkát azonban csak 9 pár ökör és 6 pár ló teljesít, mert 1 pár
ló a tejszállítás és fuvarozásnál, 1 pár mint gazdasági, 1 pár
mint igazgatósági fogat áll rendelkezésre, míg a tizedik pár ló-
fogat és egy ökörfogat állandóan takarmányt és almot hord.

A gazdaság fogatos erejét az akadémia részére szükséges
fuvarozások is nagy mértékben igénybe veszik. A szántóföldi
területböl a rendelkezésre álló fogatok mellett egy igásfogatra
31'5 kat. hold terület esik. Ezért a gazdaság az igásfogatok
munkaerejének kiegészítése és a tanügyi célok érdekében 1918. év
őszén 1 drb Rába-típusú 5-vasú mótorekét, 1923. évben 1 kettős
Öliver-ekével felszerelt Fordsen-traktort (a traktor a gyár ajándéka),
1926. év nyarán egy "Mávag" rendszerű 3-as Öliver-ekével és

- egy Masey-féle tárcsás boronával ellátott traktort szerzett be,
rnelyekkel főleg a szántási munkálatoknak kellő időben való el-



A tehenek kihajtása a legelőre.

AJ. üszőgulya az akadémiai legelőn,



Termések nagysága az utolsó 10 évben.

Gabonaneműek Gyök- és Szálas takarmányok

]\
\zurnós növények

'<llru >. ~ -o..-.>. = '<ll cd .s '<'3= Jegyzet= :0 •... = <ll = <ll •... N
<ll o "'~ <ll •...
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u --o '" '"ro '" cd cll c':$ cll o~ .- > <ll '" C':$_

N N C. .D = C. •..• .o :::3 N<ll U . .::: - ~:o .:::
'::3 o •... cd <ll ~ c5 ~.D ,Q~ .s 'o ~ ",N o '<llco o::' -< N f- ...J co u...., ::E el:;

m é t e r m á z s a .
1917 10'65 8'0010'39110'01/10'88/206'66 61'42 9'04 17'93 22'5614:28 13'88 47'50* 7'42 15'67 Nagy szárazság,
1918 15'0813'0018'3014'5926'101290'87 109'83 21'22 34'2125'21 - 90'76 2~'84 19'33 * kettős termelés.
191912'2111'6413'53/12'20121'40157'14 60'06 21'56 23'33 31'22 31'50 34'81 76'84 17'66129'33
1920 9'06 9'1412'42/10'80/24'75203'60 144'00 14'04 20'88 54'20 (5'31*127'12 80'50 1600112'99 * egér- és'jagykár.
1921 jI4'82 9'9311'4713'3318'17128'00 56'08 19'41 18'90 32'7721'45* - 61'53 18'26110'581* szárazság miatt.
1922 12'00 7'30 13'65 9'4820'04 183'00 68'85 17'85 13'70 29'07 ..; 11'37 49'20 11'77 10'00
1923 15052

1

14027 13050i 10040 14011191000 41'60 16'57 18'50 30'26- 24'16 58'00 24'1320'35
1924 10'34 5'89 7'77 6'9024'62254'78 17'23 27'90 10'68 40'75 31'34 - 126'00 20'70 15'19
1925 11'55 9'60 9'36 8'81126'38200'00 83'67 14'05 12'46 22'53;- - 86'44 20'82 8'51
1926 10'72 6'87110'00' 10'04. 16'021266'71 142'48126'07 14'47 40'04;- - 126'36 23'22 15'40

Átlag 12'19/ 9'36/12'04/1O'65/20'2~1208'17/ 78'52/118'49117'20/33'7612i'68 122'271 80'31
.
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A 152. számú yorkshirei fajta tenyészkoca 10 malacával. az Akadémia tenyészet éből.

Három hónapos yorkshire! fajta kocasüldők.
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végzését lehet biztositani. Azonban a Rába-m6toreke magas
munkaköltség miatt a kisebb típusú traktorok beszerzése óta
üzemen kívül áll. A traktorok beállítása után bizonytalan munka-
teljesítményük mellett is az egy igásfogatra eső szántóföldi terület
nagysága körülbelül 25 kat. holdra mérséklődött le.

Az .1914. év előtti normális árak mellett 1 munkanap költ-
sége lovaknál 680 K-át, ökröknél 6'90 K-át tett ki. (Föletetett
takarmány és annak előkészítése állat-, eszköztőke és annak
kamatozása, cselédbér stb. beszárnításával.) Ezzel szemben
1926/27. év február haváig az igásfogat munkanap költsége
lovaknál 8'80-9'60, ökröknél 7'20-8'00 pengőbe került.

A traktorok munkaköltsége az igásfogatokéhoz viszonyítva
főleg a mély- és mélyltett szántásoknál alakul kedvezően.

A haszonállatok tartásában a fősúly a tehenészeten és pedig
elsősorban a tejtermelésen és a tenyészállat-eladáson fekszik.

A felzenészet keletkezésének idején 1858. évben egy lavan-
thali és egy magyar fajtabeli törzset állítottak fel, mely utóbbit
részint tisztavérben, részint a lavanthalival keresztezve tenyész-
tették. Azonban sem a magyar, sem a keresztezett tehenek nem
feleltek meg a várakozásnak, s minthogy a tiszta lavanthali
tehenek sem tejeltek elég jól, ezért 1865. évben Rosensteinböl
(Würtemberg) hozattak keresztezés' végett egy bikát. -

Ezen kisérlet sem hozta meg a célzott sikert és ezért
1870-1872. években allgaui tehenek szereztettek be. Ezek teje-
lés tekintetében beváltak ugyan, de a gümőkór rövid idő alatt
megfertőzte az egész állományt. 1893. évben végzett tuberkulin-
oltások eredménye alapján ezen fertőzött allgaui tehén állomány
kimustrálása határoztatott el, annál is inkább, mert ekkor a kör-
nyék köztenyésztése is a pirostarka irányhoz csatlakozott. 1894. év
őszéri 27 drb simmenthali tehenet és hasas üszőt, 1895. év tava-
szán Bonyhád vidékén (Tolnamegye) 21 drb, ősszel pedig
Pinkafőn (Vasrnegye) 20 drb tehenet és üszőt szerzett be a
gazdaság. A simmenthali állomány szaporodásával azonban a
bonyhádi és vasmegyei tehenek fokozatosan kiselejteztettek 'úgy,
hogy ]911-ben már tisztavérű sirnrnenthalí tehenekbő1 állt az
egész tehénállomány. Apaállatokul eleinte simmenthali származású
bikákat Bajorországból importáItak, később meg a bábelnai
ménesbirtokról, a Döry-Iéle leperdi, a Gaál-féle pamuki és vépi,
Vogronits-Iéle nyitraszegi, a Szentiványi-féle bejei, a Téglássy-féle
korláti tenyészetekből vásárolta be telivér simmenthali törzsbikáit

,
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Az Akadémia fries juh fajta nyája, elől a tenyészkossal.

~l

1

Fries anyák bárányaikkal.

~------~~------~--------~
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a gazdaság. Majd Garabosról szerezteteít be' 1 drb hasban im-
portált bika, de időközben a legjobban tejelő tehenekföl leszár-
mazó 'safát bikáit is használta a gazdaság: Jelenleg' egy a' tehe':
neszétben 1926. ev. öszén: 70 millió korona 'költséggel Svájcból
importált tisztavérű .simmerithali 'biká fedez .

. Az' egéSitéhéilállonlány az országos törzskönyvbe vétetett
feI' és 1926. 'év' novernber havában a Oyőrvidéki Szarvasmarha-
tenyésztő-Egyesület ellenőrzése alá lépett be a gazdaság. 1908. év
óta évről-évre rendszeres tuberkulinvizsgálat alatt áll az állomány
ésezenídöóta teljesen . gümökórmentéssé várt az egész állomány.
Összehasonlító kisérletezés végett 1911. év őszén 23 drb vemhes
üszőböl és egy darab egyéves bikából álló" frieslandi törzset
importált a gazdaság, Ezen friesek es keresztezéseik tejelés tekin-
tetében első helyen állottak ugyan, de külsö formájuk nem volt
kifogástalan .. Ezért a frieseket teljesen s a keresztezéseket is
fokozatosan kiküböszölte a gazdaság s így az állomány teli vér
simmenthali.

A simmenthaliak import jának első évében, 1894/95. évben a
tehen ész et átlagos darabonkénti tejelése 1838 kg tej volt. Ezen
kezdő alacsony átlag a következetes tenyészkiválasztás és okszerü
takarmányozás által fokozatosan 3500-3600 kg tej átlagra emel-
kedett.

Kimutatás
az akadémiai simmcnthali tehenészet legjobb tehenei tejelésérőf.

i . A tehén Tejelési eredmény I
.' . ".~

maximum I zsír II I zsí;
tkvi

I
átlag

száma . ne·ve -I~I~II' évre I I~liter

113 Bimbó
"' " 6692 3: 7 - , 4945 .35.

9\ Sári llL 5287 36 6 4163 37
83' Kontesz u.: 5009 37 2 4645 . 34
80' . Zsernlye 5146 36' 6 3894 . 37

269 Zsemlye 5062 36 5 3634 37
267 Zsuzsi .', .'. 4544. 38' 5

.-
4152 , 36 '1..

76
., Hamis II. , 1 4343 . .ít,1 '6 3412 , . 43. , ..

~ gümökór; téljes ' kiküszöbölése ,es a tejelés ' fejlesztése
érdekében '1916-ban' erős 'seléjtezést. kellett végrehajtani s' ~lZéz';
által rnegíogyatkozott :állomáriy részben a Levél községből be-



szerzett 12 drb vemhes üszővel és tehénnel, részben a Svájcból
importált 6 drb tehénnél egészíttetett ki. A svájci importból azon-
ban 5 drb tehén reagált s így azokat ki kellett selejtezni. A levé-
Iieket meg a gazdaság sajátnevelésű tisztavérű sirnmenthali tehenei
szorítják ki. 1925. évben Wenckheirn gróf mosonszentmiklósi
uradaimából 6 drb előhasú simmenthali üszőt szerzett be a gaz-
daság, melyek közül azonban 1 drb reagálás miatt nemsokára

Nagy Noníus igásfogat az akadémiai gazdaságban.
(Saját tenyésztés.)

kiselejteztetett. 1926. év tavaszán a budapesti tenyészállatvásáron
Forster István gazdaságábőt S drb import leszármazásü vemhes
üsző vásároltatott" 1926.' eV; őszéri p~dig a tenyészbikával együtt
2drb előhasú üszőt importált a gazdaság' Svájcból.

A helyi piacon nem értékesíthető felesleges tej az e ,célra
kellően felszerelt tejházban vajjá és ' juhtejjel keverve sajttá dol-
goztatik íel.. a ',lefölözött· tejet,' íröt és savöt pedig a' borjúk és
malacok ísszákmeg, Évenkint 12-20 drb növendékbikát 1400-':
1800 pepgős árban ad 'el tényészcélra a 'gazdaság ..
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- - A sertéstenyésztés alapját a nagy yorkshirei sertések alkotj-ák.
Régebben keresztezési kisérletek és főleg fajtatanulmányozás cél-
jából !inkoln és mangalicatörzsek is állíttattak be, azonban ezek a
tenyészetből nemsokára kiselejteztettek s így a jelenlegi tenyész-
irány tisztavérű yorkshirei sertéstenyésztés. A törzsállomány 16 drb
anyakoca, amelyekre a legkiválóbb hazai tisztavérű yorkshirei
tenyészetekből szereztetnek be az import leszármazású tenyész-
kan ok. A tenyészet a Hússertéstenyésztök Országos Egyesületébe
bejelentetett. Az évi kétszeri maJacozásból származó malacok
részben mint tenyészanyag, részben mint javított 5-6 hónapos
süldők értékesíttetnek.

Lovat régebben nem tenyésztett a gazdaság. Azonban 1912-
ben tanulmányozás és oktatási szempontok miatt a mezőhegyesi
ménesbirtokról és annak környékebeli, németperegi kisgazdáktói
8 drb nagy Nonius vemhes kanca és 1· drb Nonius-mén vásá:"
roltatott, amely a" jelenlegi" gazdasági lótenyésztés alapját vetette

" meg. A hámos kancák kétévenkint felváltva fedeztetésre kerülnek
s a felnevelt csikók kal a kirnustrált öreg igáslovak .pótoltatnak,
Méneket mindig Mezőhegyesről szerez be ~a gaz~aság.

A juhászat kezdetben csak tanulmányozási szempontból
állíttatott fel. A régebben tartott 25 urb merino precose helyett
azonban 1911. év őszén i drb {ries -anya-és-CdiiJ-"kos" "lmpor-
táltatott. Az állomány növelése és vérfrissítés végett 1921. és 1922.
években újabb kosokat és anyajuhokat importált a gazdaság.
Törzsállomány: 1 drb kos és 30 drb anyajuh. A juhok többévi
átlagos darabonkénti tejelése 284 liter, de az anyák között évi
500 liter tejet adó egyed is fordul elő. "

A tejet tisztán, vagy tehéntejjel keverve sajttá dolgozza fel
a gazdaság. Bárányozási eredmény: 190-200%. Ellési súly:
4'70-4'80 kg. Választási súly 2 hónapos korban 28 kg. Kifejlő-
dött anyák súlya 75-85 kg. Gyapjúhozam 3'5-4'0 kg átlagos
C minőséggel és 55-600/0-os rendemente-al. i

" ,
A gazdaság fries juhászata az akadémia állattenyésztésének , 1

aránylagosan egyik legjövedelmezöbb ága. '
Az összes állatállomány (ló, szarvasmarha, sertés, juh)

500 kg-os szamosállatra átszámítva "kereken 180 drbot tesz ki.
A gazdaság összes 471'85 kat. hold szántóföldi területéből tehát
egy számosállatra 2'6 kat. hold esik." Azonban ezen "nagyobb
állatlétszám tartása már csak azért is indokolt, mert a talaj gyen-
gébb minöségénél fogva gyakoribb trágyázást kíván.

9



A fries juhnyáj az Akadémia legelőjén.

Szoptató fries anyajuh két bárányával ; az anya 'évi tejelése több 400 literné!.
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Állatállomány 1927. január l-én.
Lovak:

Tenyészmén .
Herélt hámosló
Hámoskanca .
Kancacsikó
Méncsikó .
Herélt csikó

Ökrök:
Magyar-erdélyi fajta
Pirostarka.

1 drb.
13 "
10 "
9 "
2 "
2 "

7 drb.
13 "

Tényész sitnmenthalí szarvasmarha:
Tenyészbika .
Tehén . . .
Növendékbika
Növendéküsző

2 drb.
51 "
20 "
39 "

"

1 drb.
16 "
99 "

Juhok:
Kos ..
Anya
Bárány.

1 drb.
36 "
8 "

Gazdasági épületek.

Az akadémia gazdaságához tartozó épületek régebben két '
maiorban voltak csoportosítva.

A belső majorban az Akadémia főépületének közv_et1e~.
szomszédságában egy tehén-, egy lóistálló, egy tejház, egy cseléd-
lakóház és egy pajta volt. Ezen belső épületek lebontásuk után
nagyobbrészt a külső major kiépítésénél használtattak fel. Az így
felszabadult tágas helyen épült az új Akadémia épülete.

A másik, most már egyedüli, jóval tágasabb, ú. n. külső
major a földek közvetlen közelében, azoknak majdnem közepén,
az Akadémia Iöépületétől mintegy 1'9 km-nyire fekszik. E major-
részben már megvásárlásakor ott levő régi, majd a fejlődés folya-
mán épült újabb, modernebb épületeket foglalja magában.

9"



Az~Akadémia~-melletti(föhercegi uradalmi allgaur fajta t~henészet belseje.

Fejés az Akadémia melletti főhercegi allgaui fajta tehenészetben.
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A kivánalmak szerint átalakított régebbi épületek közül
jelenleg egy lóistálló, ~egy két részből álló, takarmánykamrával
ellátott ököristálJó,egy magtár és két cselédlakóház áll fenn. Az
újabb okszerűbb épületek a következők: ,

A tehénistálló, központi takarmányelőkészítő helyiséggel
(benzin- és villanyrnótoreröre berendezett gépekkel), a növendék-
marhaistálló, a sertésfiadztató, csikó-; juhistálJó, az. istállókkal
kapcsoJatos kifutók, közp onti trágyatelep, az istállókat a trágya-

Részlet a gazdasági major parkírozottjudvaráről.

teleppel rösszekötö vasúti vágány, a minden kellékkel felszereIt
tejgazdasági épület amerikai 'rendszerű jégveremmel, tengerigóré.

Gép- és eszközszín, amerikai rendszerű szénapajta, 'idjtiiif.
tusi lakás, két ~cselédlakóház. . gazdasági (roda gyakorneki szobá-
~al s a központi ~víztorony 'az egész' majort" ellátó vízvezetékkel.

: A szükséglet 'folytán t 919.: évben": egy téglatalú, eternitíedésü
barakképület "épUlt, amelyben 'az' időszaki munkások elhelyezésére
szolgáló terem, mosdóhelyiséggel, hategyszoba-konyhás cseléd-
lakás, mótorekeszín, gép-, bognár- és kovácsműhely patkoló-."
helyiséggel foglal helyet. A lakások ~ követelrnényeknek teljesen'

-..
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megfelelnek, a műhelyek pedig kellő felszerelésükkel a gazda-
ságnak kiegészítő részét alkotják. A barakklakásokkal kapcsola-
tosan külön-külön sertésól kifutó val, baromfiól, fáskamra és közös
trágyatelep épült, melyek zárt elhelyezésükben úgy a cselédek,
mint a major érdekének megfelelnek.

Ugyancsak 1919. évben a gazdaság épületeinek nagy része
a régen halasztott generális javításon ment keresztül, egyben az
egész major villanyerő és világításra rendeztetett be.

1926. évben egy új cselédlakás, majorkapu és cementkerítés
épült a majorterület egy része körül s a régebbi hideg, magas
sertésól is a kivánalmak szerint átalakíttatott.

Ugyanezen .évben a Heraklit silók magyarországi szabadal-
mának tulajdonosa az akadémiai bemutatás és oktatás céljára
egy Heraklit silót épített a majorban.

A major fejlesztési munkálatainak során tervbe vétetett a
régi nem megfelelő épületeknek újakkal való kicserélése, a major
területének planirozása, csatornázása, további bekeritése és az
épületek átjavításának folytatása.

A gazdaság jövedelme.

A gazdaság az okszerű gazdálkodás bemutatásával kar-
öltve elsősorban főcéljának elérésére: a jövedclmezőségre törek-
szik. A jövedelem túlnyomó része áIIattenyésztésből ered (állat-
tenyésztésre 94%, növény termelésre csak 6% esik). Normális
években abefektetett töke 8-1O%-kal kamatozott. A gazdaság
által 1926-ban mint pénzbevétel beszállíttatott az áIIampénztárba
682,229.653 korona.

* * *
Itt említtetik meg. hogy az akadémia az 1925/26. költség-

vetési évben egy évi bevételként beszállított az állampénztárba
1.218,515.912 koronát.

Az akadémia gazdasága terményeivel és állatjaival, tejtermé-
keivei sok külföldi és hazai kiállításon nyert nagy arany és egyéb
dijakat és kitüntetéseket, amelyek az akadémia trezorjában őriz-
tetnek, míg a kitüntetési oklevelek az akadémia folyosóinak és
gazdasági irodájának falait díszítik.
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Az Akadémia Növény termelési Kisérleti Tere.

A háború utolsó éveiben, valamint a kommunizmus alatt
és az ezt követő esztendőben a kisérleti tér csupán csak okta-
tással foglalkozott, a gyakorlatok és bemutatások eleinte az
oktatószemélyzet egy részének hadbavonulása, majd később a
hallgatók nagy száma miatt csupán a legszükségesebbekre szorít-
kozott. A kisérleti téren érdemleges kutató munka 1919 öszén,
illetve 1.920 tavas!án indult meg újra.

A rodthamstedti kisérletek mintájára a tanszék kisérleti
terén már vagy 2 évtizede folynak vetésforgókisérletek egy-egy
árnyi parcellák on, köztük van egy sorozat, amely beállítás óta
semminemű trágyát nem kapott. Ezen az igényesebb növények
már nagyon gyengén tenyésznek, pl. a takarmányrépa kat. holdra
átszámítva nem szokott 15-25 q.-nál többet teremni. Ezeknek a
vetésforgókisérIeteknek sajnos azonban csak történelmi értékük
van, amennyiben ismétlés nélkül állíttattak be.

A nemesített búza- és rozsfajták összehasonlító kisérleteinek
megfigyelései 1920-ban vették kezdetiiket. Ugyanekkor részben
bemutatás, részben pedig tényleges nernesítöi tevékenység kifejtése
céljából mezőhegyesi és szentmiklósi búzatörzsek és nyíri eredeti
eredetű magyaróvári rozstörzsek vettettek el és figyeltettek meg.
A tavaszi vetésű növények közül összehasonlító termelési kisérlet
állíttatott be tavaszi árpával, tavaszi zabbaI és burgonyával. Külön
kisérletek végzése során tanulmányoztattak a burgonyagumó
vetés elötti különleges előkészítési módjai, úgymint a fonnyasztás, a
daraboJás, a mésztejjel való kezelés, a csírátlanítás stb. Jelen-
tékeny eredmény éretett el a burgonyagumó nagyságának a ter-
mésére gyakorolt befolyásának tanulmányozásával, ugyanis a
sorozatos kisérletek bebizonyították, hogy az apró gumó termésére
való hajlandóság öröklékeny és csak elenyészően kis mértékben
függ a rendelkezésére álló tartaléktáplálékanyag mennyiségétől.
A háromrügyes apró gumó ugyanilyen eket is termett, míg a
középnagy és nagy gumóból kirnctszett háromrügyes és a kis
gumó súlyával megegyező súlyú gumódarabok, - melyek steril
közegben neveltettek - ép és aránylag nagy mennyiségű közép-
nagy- és nagy gumókat termettek. Ugyanebben az esztendőben
kezdödött meg a több évig folytatott mák sortávolsági és fajta-
összehasonlító kisérlet is, melynek kapcsán a különböző mákfej
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alakok (körte, gömb, hosszúkás és lapos)öröklődését, alaktani,
bonctani és egyéb szempontból is vizsgálat alá vétettek, továbbá
több ezer .mérés alapján megállapíttatott, hogyakörtealakú mákfej
a legtöbbet termő kultúrtípus. Az említett gabonanemesítési mun-
kálatok folytak tovább és több évi munka eredményeképen a
szentmiklósi búza továbbszaporításra kiadatott. Folytatólagos
nernesítöi munka eredménye lett az intenzív viszonyokat meg-
követelő tovább nemesített magyaróvári rozs, melynek értékével
viszonyaink között mindmáig a legjobban meg vagyunk elégedve.
Például 1924-ben kisgazda földjén termett kat. holdankint 19-5 q.
szemet.

1921-ben az előző esztendőben végzett kisérletek kibővítve
folytatódtak és a háború első éveiben elhagyott cukor- és száraz-
anyagtartalom vizsgálatra irányuló takarmányrépanemesités ismét
megindult. Ebben az esztendőben úgy, mint a következőkben, több
ezer anya- és magrépa beltartalma határoztatott meg. A Borne-
mann-féle szénsavtrágyázásnak a gyakorlat számára ajánlott
módjait a vezetőség elkezdte kipróbálni és több kutató eredmé-
nyével egybehangzóan azt állapította meg, hogy ezeknek az
eljárásoknak semmi gyakorlati jelentőségük nincsen. Ebben az
évben kezdette meg a növény termelési tanszék sorozatos foszfor-
savtrágya kipróbálását, karöltve az Országos M. Kir. Növény-
termelési Kisérleti Állomással. Kisérleti eredményeivel, amelyeket
részben kisérletterén, részben pedig a szomszédos, ezeken kívül
még az ország különböző részein levő gazdaságokban állapított
meg, nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a szuperfoszfátnál
jelentékenyen kisebb értékű tetrafoszfát, majd a következő években
kipróbált szulfurofoszfát és reform foszfát kiszorultak a hazai
mütrágyapiacról. Nagy nemzetgazdasági jelentöségét ennek a
ténykedésnek fokozta még az is, hogy ilyképen egy hazai nagy
mütrágyagyár, mely szuperfoszfátgyártásra volt és van berendezve,
az újabb, jóval értéktelenebb foszforsavtrágyaszerek gyártására
való átszervezödéstől elállott.

1922-ben ugyancsak az Országos M. Kir. Növény termelési
Kisérleti Állomással karöltve egy újabb, nátriumcianamidot is
tartalmazó mésznitrogénféleséget próbált ki a tanszék a kisérleti
terén és eredményeivel eloszlatta azt az aggodalmat, hogy az
olcsóbb Wicklein-féle gyártási móddal előállított mészn.trogén a
növényekre mérgezőbb hatású volna, mint a közönséges. Ki-
mutatta, hogy a nátriumcianamidot tartalmazó mésznitrogénnel
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egyáltalában nem kell sem a kezelés, sem az alkalmazás terén
óvatosabban bánni, mint a régi eljárás szerint készülttel.

Ezen mésznitrogén-trágyázási kisérletek kapcsán tanul-
mány tárgyává tette az akkor oly nagy mértékben hangoz-
tatott Aereboe- Wrangel trágyázási rendszert is és eredményei
már jókor beigazoIták ennek a trágyázási rendszernek tarthatatlan-
ságát, még abban az időben, amikor az Aereboe-Wrangel-rend-
szemek úgy hazánkban, mint külíöldön számtalan rajongója volt.
Ugyancsak ezzel a mésznitrogénezési kisérletsorozattal kapcsolta
be a tanszék úgy kisérleti terén, mint az akadémia gazdaságában
és egy mosonvármegyei nagy uradalomban végzett fejtrágyázási
kisérleteit, világosan kimutatva azt, hogy a mésznitrogéntöl, mint
fejtrágyátóI távolról sem kell annyira félni, mint azt sokan hir-
dették. Jórészt működésének tudható be az az eredmény, hogy
egyes uradalrnak sokszor több métermázsás holdankénti termés-
többlétüket írhatják a mésznitrogénnel végzett fejtrágyázás javára.

Ebben az esztendőben az ópiumnyerés jelentőségének tisz-
tázásában Is kivette a részét, folytatva kutatásait a következö
évben is. Üzemi adatokkal kimutatta azt, hogy a mezőgazdasági
üzemben, melyben az ópiumnyerést munkásokkal végzik, még a
tökéletesített üzemmódok alkalmazásával sem lehet azt jövedel-
mezően folytatni.

Ennek az esztendőnek őszén, amikor még hazánkban a
Popoff-féle stimulációnak szinte híre sem volt, a kisérleti téren
már állított be a vezető ség 5 ismétIéses mangán, magnéziasókkal
végzett stimulációs kisérletet. A kisérlet eredményei már a követ-
kező év aratásakor kimutatták azt, amire több éves, széleskörű
kutatás és munka vezetett: a Popoff-féle stimuláló eljárásnak
gyakorlati jelentősége nincsen.

Ebben az esztendőben gyűjtötte össze a tanszék a hazai
legértékesebb repcefajtákat, részben a hallgatóságnak való be-
mutatás, részben pedig fajtaösszehasonlító kisérlet és aratási,
illetve betakarítási kisérlet céljaira. A repcekisérlet kapcsán a
viszonyaink között legmegfelelőbb vetési idő és vetési mód tanul-
mányozására is sor kerül. Vizsgálat és bemutatás tárgya volt
továbbá a túlságosan sűrű, valamint a buja repce kezelése. Az
utóbbi vizsgálat terén megállapíttatott az, hogy a kései kaszál-
tatás távolról sem olyari veszélyes, az esetleg bekövetkező fagykár
miatt, amint azt sokan hirdetik. Ezekhez a repcekisérletekhez
járul továbbá a kétséges eredményű mésznitrogénnel végzett fej-
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trágyázás, valamint a repce legtöbbször céltalan töltögetésének
tanulmányozása. Ebben az évben kapcsolódott be a fajtakisérletek
sorába az értékes hazai nemesített őszi árpasorozat ís, amellyel
együtt külíöldről származó őszi árpák is próbáltattak ki. Az őszi
árpakisérletek során kitünt, hogy a kétsoros őszi árpáknak hazai
viszonyaink között nincsen létjogosultságuk, mivel nem eléggé
fagyállók. Ugyanez bizonyosodott az abban az időben vidékenkint
propagált újabb őszi zabokról is. Úgy az őszi árpáról. de külö-
nösen az őszi zabokról megállapíttatott, amit különben egy
szomszédos nagy uradalom is tapasztalt az őszi árpatermesztés
terén, hogy esetleges bö terméseik nem helyezik a tavaszi válto-
zatok elé, mivel több év átlagában rendszerint közel jut termés-
eredményükhöz a tavaszi árpa, illetve zab terméseredménye.

A háború utáni esztendőkben vidékünkön is eléggéáltalá-
nossá vált kis üzemi dohány termesztés maga után akart vonni
néhány nagyobb üzemet is. Dohánykisérleteinkkel arra töreked-
tünk, hogya kérdést tisztázzuk. Ismét beigazolódott a régi tapasz-
talati tény, mely szerint vidékü nk nem dohányvidék. Végeztettek
továbbá kisérletek a különböző gabonafélék vetőmagjának centri-
-lugálásával is, melynek során beigazolódott az, hogy a rozsot
.kivéve, melyből az ablakosság fokozódása miatt a nagy szemeket
nem szabad elvetni, a centrifugálásnak igen szép hatása van, de
,túlzásba menni nem szabad vele, mivel az apró kalászt és nagy
szemeket termő tövek ily módon való' szaporításával a termések
csökkennek. Megpróbáltatott továbbá a keresztezett sorú vetés
js, mely bár gabonánál egyenletesebb tenyésztér biztosítása miatt
szintén bizonyos mértékig termésfokozó, mégsem ajánlható, mert
nagy munkatöbbletet okoz. Lucerna, here és takarrnányozási cél-
ból vetett füveknél ellenben hasznos. A gabona kapálása, töltö-
getése szintén több évig tanulmány tárgya volt 1922 óta, mivel
a már elintézettnek vélt kérdést egyesek újra fölelevenítették.
Eredményeink -' mint az a háború előtt végzett kisérletekböl is
kitűnt már -'- arra a következtetésre késztettek, hogy hazai viszo-

.nyaink . közé ezek a művelésí módok nem valók, amint azokat
eddig sem tartotluk ajánlhatóknak.

1923-ban az Országos M. kir. Növénynemesítő Intézet fel-
kérésére lenfajta összehasonlító kisérletek állíttattak be, amelyek
során a hazai nemesítésű Ilf" leneket hasonlította össze a kisér-
letezés külföldi lenfajtákkal. A parallel végzett kisérletekböl ki-
tűnt az, .hogy az IIF" lenek nemcsak, hogy megállják a versenyt
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a külföldiekkel, hanem néha felül is mulják azokat. Lennel dol-
gozva a tanszék vezetősége nagy propagandát fejtett ki az ezek-
ben az években kiválóan jövedelmező lentermesztés érdekében.
A lengyárosokkal és termelőkkel kapcsolatot véve fel és köztük
kapcsolatot létesítve, jórészt működésének tudható be az az ered-
mény, hogya konjunktúra idején sikerült csonka Mosonvármegye
lennel bevetett területét mintegy 100 kat. holdról 1000 kat. holdra
emelni; Kisérleti terén a fajtaösszehasonlító kisérleteken kívül
tanulmányozta a len viselkedését erősen meszes, mintegy 24-
26% szénsavas meszet tartalmazó talajon. Ily módon hozzájárult
annak az igen fontos kérdésnek tisztázásához, hogy a len nem
szereti a meszes talajt, rajta rossz minöségű rostot terem és
rohamosan degenerál. A hollandi íehérvírágú, kitünő minőségű
len a kisérleti téren annak ellenére, hogy egyedi kiválasztással
igyekezett a vezetőség a fajta értékét fenntartani, ez nem sikerült
még így sem és három esztendő alatt a hollandi fehérvirágú len
teljes mértékben degenerált, a vadlenhez hasonló rövidszárú, el-
ágazó, robusztus növénnyé változott.

Ebben az évben kezdette meg a tanszék nagyobb arányú
mütrágyapropaganda kisérleteit a vidéken és Mosonvármegye
több községében állított be a műtrágyagyáraktóI kisérleti célra
ingyen szerzett és ingyen kiadott műtrágyákkal kisérleteket. Ezek
köiött a kisérletek között különösen egy repcekisérlet volt igen
tanulságos, amelyen műtrágyázással és pedig főként szuperfosz-
fáttal sikerüIt a magtermést megkétszerezni. Ennek a kisérletnek
megbecsülhetetlen oktató hatása volt, mely a környék kevés
szám ú kételkedő gazdáját is meggyőzte a műtrágyázás jövedel-
mezőségéről. Ugyancsak 1923-ban tanulmányozta a vidéken leg-
kiterjedtebb mértékben termesztett páduai tengerinek és a bán-
kúti símaszemű tengerinek legmegfelelőbb tenyészterületét. Kisér-
letet tett a tengeririek, valamint a burgonyának sülyesztett vetésével
és kimutatta, hogy ezzel a kérdéssel nem érdemes a gyakorlatban
foglalkozni. Sorozatos kisérletet kezdett a trágyalé sor közt való
alkalmazásával. Eleinte primitíven, kapával húzott barázdába
öntöztette atrágyalevet és ugyancsak kapával takartatta be,
később azután megszerezte a kézivontatásra szerkesztett Plath-
féle jauchedriIl-t és kisérleteit ezzel folytatta. Kisérletei során
kimutatta, hogy a trágyalé és húgylé ilyképen való alkalmazásá-
nak különösen a takarmányrépánál .és a későn érő burgonyánál,
továbbá a tengeri trágyázása terén van jelentősége. Tapasztalatai



140

szerint - melynek hangsúlyozására minden alkalmat megraga-
dott ,- a trágyalé és húgylé helyes időben és adagban való
használatának a termésminőség rontása és az érés késleltetése
nélkül nagy gyakorlati jelentősége van.

Hazánk egyik legfontosabb takarmánynövényévei, a lucerná-
val ebben az évben kezdett sortávolsági és tenyészterület kisér-
leteket, melyek során kitűnt, hogya takarmánytermesztésnek leg-
alkalmasabb sűrű sorú vetést tökéletesíteni lehet olyképen, hogy
a vetőmag egyik felét egy, másikat erre keresztirányba vetjük el.
Magtermesztés céljaira úgy a magtermés nagysága, valamint a
mag abszolutsúlya szempontjából is kedvező hatású a rendesnél
nagyobb tenyészterület. A kipróbált hatféle tenyészteriilet között
a mfntegyátmeneti12-24 cin-es sortávolság igen jó eredményű
volt, 'takarmány éppen. annyi termett az így vetett parcelIán, mint
a' sűrű sorún, mag több; nagyobb abszolutsúlyú. Azt az előnyt
'azonban csak addig tapasztalta, amíg a 24 cin-es sorközöket
-tavasszal, "minden kaszálás után ősszel alaposan megkapáltatta.

1924 óta a régebben beallltott .és folytatott kisérleteken
.k{vÜI a Popoff-féle stimulációnak részletesebb tanulmányozása
és a kérdésnek végleges eldöntéséhez való hozzájárulása képezte
a kisérletezés egyik legfontosabb feladatát. A stimuláció kérdésé-
.nek. tisztázása kapcsán. kipróbálta a mesterségesen nagy mérték-
.ben fertőzött köüszögös búzával a forgalomban levő legáltaláno-
-sabban használt csávázószereket. A, rézgálic. ellen indított táma-
dások késztettek ennek a csávázószernek is alapos kipróbálására.
Négy isrnétléses szabadföldi kisérlettel, továbbá csírázóképességi
"vizsgálattal, valarnint a kelési energia megfigyelésévei sikerült
"eldönteni, miszerint a gyakorlatban használatos koncentrációjú
rezgálicoldit a legjobban bevált Linhart-Iéle mosás mellett szinte
teljesen ártalmatlannak minösíthetö, üszögölő hatása pedig teljesen
kielégitő. A sorozatban sz ereplö porcsávákkal együtt a nedves
csávázószerek egyike sem volt ú. n. stimuláló hatású. A nedves
csávák közt akadtak a kelési energiát és az első fejlődést rontók.
Spóraölő hatás tekintetében azonban mutatkoztak különbségek.
Akadt a használatos csávázószerek köz ött több, a rézgálicnál
tetemesen rosszabb. Végeredményben - amennyiben erről a még
folyamatban levő és még több esztendőre tervezett csávázási
kisérleteknél szó lehet - megállapítható, hogya rézgálic távolról
sem" rossz csávázószer, .akad ugyan nálánál kevéssel jobb, de
mind jóval drágább. Stimuláló hatása egynek sem volt. A por-



141'

csávák ugyan jó szolgálatot tesznek, de a' nedves 'csávákaF semmi
esetre sem szorítják ki, azokat teljes mértékben nem pótolják.
A búzával beállított öt isrnétléses Popoff-féle bistimulációs kisérlet
is azt eredményezte, hogya stimuláció, mint termésfokozó eljárás
a gyakorlat számára semmi körülmények közt sem ajánlható. Az
említett kísérlet egyáltalában nem mutatott terrnésfokozó hatást.
A háború után ismét felszínre került vetőmagoltás kérdésének
tanulmányozására állított be a tanszék kisérleteket. A legnagyobb
pontossággal végrehajtott kisérletek hozzájárultak ahhoz a külön-

Részlet a gazdasági major udvaráról.

ben már régebben megállapított igazsághoz, hogy a vetőmag-
oltásnak csupán pillangósvirágúak termesztése körében van jelen-
tősége és csak abban az esetben, hogyha a kisérleti, illetve
szántóföldi talajon az illető piIlangós még nem élt s így speciálls
gyökérgumóbaktériumai nincsenek meg a talajban. Nempillangósok
magoltása sem fejlődésbeli különbséget, sem pedig terméstöbb-
letet nem idézett elő.

Az 1926-ban végzett és már fent részben leírt, 1925 őszérÍ
beállított kisérleteken kívül, valamint .a már évek óta folytatott és
fentebb leírt kisérletek mellett jelentékenyebb volt a 6 fajtával vég':'
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iett3 ismétléses cukorrépakisérlet, az 5 fajtával végzett 5 ismét-
léses cukorrépa, sakktáblaszerűert elhelyezett parcellákori takarmány-
répakisérlet és a 15 fajtával végrehajtott 3 ismétIéses tengerifajta
összehasonlító kisérlet. Ezek a kisérletek a jövőben még tovább
tartanak és mivel egy év eredményéből végleges következtetés
nem vonható le, az elért eredmények még nem ~közölhetők, A
már második esztendeje beállított· tengeri sortrágyázási kisérlet
eredményéből az a következtetés vonható le, hogy különösen a
szuperfoszfát alkalmazásának van ily módon .gyakorlati jelentő-
sége. Különbcn ezt a kérdést sem tarthat juk még teljesen tisztá-
zottnak és a vele való munkát a jövőben folytatnunk kell. Annyi
bizonyos, hogyaszuperfoszfát tengeri alá sorba való alkalma-
zásával kevésbé kell óvatosaknak lennünk, mint a már 40-45

. kilograrnmos mennyiségű chilisalétrom és 40%-os kálisó adagolása
es etén. Ha ezekből a mütrágyákból ennyit adunk, a kelésre hát-
rányos hatásúak lesznek.

Évek óta végeztetnek mésznitrogén fejtrágyázási kisérletek
őszi kalászosokkal és réten is. Az elért eredmények a legjobbak.
Ezen eljárás bevezettetett az akadémia gazdaságába is és egy
itteni nagy uradalomba is, mely a múlt évben több száz holdon
igen nagy jövedelemmel alkalmazta. A mésznitrogén alkalmazá-
sának egy ú] módja kezdeteit meg, ugyanis a már fejlődésben
levő, utoljára feltöltött burgonya és az éppen megegyezett
takarmányrépa sorai közé hintetett el a barázdába és takartatott
be a mésznitrogén. Ezen eljárásnak elég kecsegtető eredménye
volt, azonban - mivel a kérdés még tisztázatlan - ezen alkal-
mazási mód általánosítása még nem ajánlható. A megfigyelések
főleg arra irányultak, hogy a sorba alkalmazott mésznitrogén a
növényeknek nem árt-eo Az eredmények azt mutatják, hogy nem.
A jövő feladata a jövedelmező út keresése.

. .

Az elsorolt és vázlatosan leirt kisérleteken kívül a kisérleti
téren tisztára demonstráló kisérletek is végeztetnek, amelyek a
különböző növények eltérő időben többször ismételt vetésének,
különböző vetőmag előkészítési és kezelési eljárások hatásának
stb.-nek demonstrálására szolgálnak. A kisérleti téren vagy a vidéken
nagyban nem termesztett növények bemutatásra néhány m2-es
parcelIán termeltetnek. Úgyszólván minden esztendőben van kül-
földi származású, nálunk nem termesztett növény, igy például, -
kisérletek történnek a feteritával, miloval, különböz ö ázsiai gabo-
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nákkal, Amerikából származó néhány növénnyel. Ezeknek a ter-
mesztése amellett, hogy esetleges beválásuk is vizsgálat tárgya,
főképen a hallgatóknak való bemutatást célozza.

Téli kép az Akadémia melletti parkról.
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, Az Akadémia kertje és szölötelepe.

Az akadémia főépületei mögött levő főhercegi park és
Magyaróvár városához tartozó úgynevezett "Majorok" között van
az akadémia kertje és szölötelepe.

A kert és szölőtelep a tan célt .szolgálja, mint t-ilyen annak
megfelelőert rendeztetett be. A kert is, mint más egyéb üzemi ág
többször szenvedett változást, azonban a háborús éveket kivéve,
mindenkor a tan ügy magasabb szempontjai és követelményeihez
mérten. Maga a kert és annak üzerne a háborús évek alatt
sokat szenvedett, erősen hanyatlott 1920. évig, mely évben kez-
detét vette _a kert rekonstruálása. Amíg a kert a háború elötti
évek alatt tisztán a tancéIt szolgálhatta, addig a háború utáni
időben a rekonstruálásnál az ország nehéz anyagi viszonyai hoz
kellett simuini s a tanügy szemelőtt tartásával oly változást kellett
eszközöini üzemében, hogy az jövedelmező is legyen. A kert
alapjában kiheverte a háborús évek alatti hanyatlást s a kul-
túrának azt a képét mutatja, melyet annak előtte.

Éghajlat, fekvés, talaj tekintetében teljesen a gazdaság
viszonyaival egyezik meg. -

A kert területe 14 - kat. . hold, mely az alábbiak szerint
oszlik meg:

Belsőség ,
Konyhakert .
Faiskola , .
Gyümölcsös .
Díszfa, diszcserje, arboretum ,
Udvarok, utak . .

Összesen

O-34 kat. hold.

200" "
2'07" "
3'13" "
5'42" "
1'04" "

14'00 kat. hold.

Eszerint a tulajdonképeni haszonkert, t. i. a konyhakert,
faiskola, gyümölcsös 7'20 kat. hold.

A konyhakerti részben a különíéle zöldségfélék termesztése
van bemutatva, a házikert méreteit meghaladva, olyan rend szerint,
mely nagyobb gazdasági üzemhez is beállítható. A terület inten-
zívebb kihasználása végett a zöldségfélék a konyhakerti hármas
vetöforgó szerint termeltetnek. miért is az e célt szolgáló terület
utak által négy szakaszra van osztva és minden szakasz három
táblára. Három szakaszon, vagyis 9 táblán egy- és kétéves zöld-
ségfélék és egy szakaszon, 3 táblán részben évelő és fűszer-
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növények termesztetnek, részben kisérleti célra szolgál, amely
területen nemcsak az évenkint felmerülő ujdonságok termesztetnek
és mutattatnak be, hanem különféle trágyázási, magtermelési,
védekezési kisérletek is.

A faiskolák gyümölcsfák, gyümölcstermő bokrok, cserjék,
valamint a gazdasági fák, díszbokrok, gyümölcsfa vadcsemeték
szaporítására, nevelésére szolgálnak. Itt nyernek bemutatást a külön-
böző szaporítási-, oltási-, telepítési- és nevelési eljárások.

A gyümölcs- és díszfaiskolában előállított fák és cserjék a
m. kir. földmívelésügyi minisztérium által évről-évre megállapított
árban adatnak el s ez alkalommal jut a hallgatóság előttbernuta-
tásra a fák, cserjék stb. faiskolai terrnények kiszedése, elverrne-
lése, szakszerű csomagolása, szállítása s az ez alá való elő-
készítésük.

A gyümölcsösben különböző törzsű gyümölcsfáknak, külön-
bözö mívelési, ápolási, fentartási módjai - különös súlyt helyezve
a minőségi termelésre - mutattatnak be. Egyúttal kisérleti és
fajtaismereti tanulmányi célt is szolgál. Itt lesznek kipróbálva a
forgalomba hozandó és hozott újabb védőszerek és az e célra
szolgáló gépek, melyekről nemcsak a hallgatóság vesz tudomást,
hanem szakközlemények útján szaklapokból a közönség is.

Úgy a termelt gyümölcs, vala,mint a zöldségfélék is leszedés-,
illetve felszedés-, eltartás- és a m. kir. földmívelésügyi minísz-
térium által javasolt, illetve meghonosító szakszerű csomagolás
bemutatása, esetleg feldolgozás után értékesíttetnek.

Az akadémia kertjéhez tartozó épületek közvetlen a kert
bejáratánál vannak csoportosítva, amelyek a belsőséget és az
udvart alkotják.

Itt van a kert vezetője részére a tisztilak felépítve, melynek
környéke egyszerűen, de ízlésesen van parkírozva, továbbá a
cserepes virágzó- és virágtalan dísznövények részére három üveg-
ház és 70 ablakos melegágy, amelyek egyúttal a téli oltások,
hajtások, különféle szaporítási eljárások és palántanevelés céljaira
is szolgálnak. Ezeken kívül itt vannak felépítve: gép- és eszköz-
tár, szerszámkarnra, iroda és gyűjteménytár előadóteremmel, istálló,
csomagolószín, ezek közül kimagaslik a 4000 hl ürtartalmú, 10-12
méter magas, hatalmas, impozáns központi víztorony, melyhez
jobbra és balra· vannak hozzáépítve az egy emeletes altiszti
lakások. A víz kitermelését és felnyomatását 2 méter átmérőjű,
bővizű kútból villamos erőre berendezett mótor végzi. A köz-

10
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ponti víztoronyból indul ki az egész telepet vízzel ellátó föld-
alatti vascsövízhálózat s a víz hydránsok, víztömlők segélyével
használtatik öntözésre, főleg a konyhakertben.

A díszfa, díszcserje, arboretum (dendrológía) a kert külön
részét képezi, melynek felülete egyenetlen, talaja sovány, silány
kavicsos, érdemesebb kultúrára teljesen alkalmatlan. Gazdag
díszfa-, díszcserje-gyűjtemény szolgálja itt a dendrológiai ismeret-
szerzést s egyben ez szolgál a díszfa-, díszeserjeiskolák és szapo-
rítók anyatelepéül. Ez a része a kertnek mutatja, hogy célszerű
parkírozással, fásítás sal hogyan lehet hasznavehetetlen területeket
nemcsak kihasználni, hanem ízlésesen, kevés költséggel hasznossá
tenni. Ez a része a kertnek felújítás és rendezés alatt áll.

A szölötelep. Az akadémia szőlőtelepe közvetlen a dendro-
lógiai kert mellett 1898. évben létesíttetett, mintegy 1'8 kat. hold
területen.

A telep célja, valamint a kerté is az, hogy okmutatásúl és
kisérletül szolgáljon, miért is úgy van berendezve, hogy egy-
részt mindazt, ami taníttatik, lehetőleg be is lehessen mutatni;
másrészt, hogy fontosabb szőlészeti tudományos és gyakorlati
kérdések megoldásához alkalmas kisérleti tárgyúl is szolgálhasson.

Tekintettel, hogy a szőlő 28 évvel ezelőtt telepíttetett, rész-
ben különféle amerikai alany ú oltvány és részben európai szőlő-
vel: ezek egy része pusztulásnak indult, mely arra késztetett,
hogy a szőlő egy része kiirtassék s az így felszabadult föld
néhány évig pihenjen, majd újból betelepíttessék, Csak ily foko-
zatos felújítás mellett kerülhető el a gyakorlatok bemutatásának
a megszakítása.

Ugyancsak az akadémia kertjében van a méhes is.
A méhészeti előadások gyakorlati kiegészítéséhez és ok-

mutatásához három méhesház áll rendelkezésre; amelyek egyiké-
ben a különféle szerkezetíí és alakú kaptárok, kasok gyűjteménye
található, azok előnyeinek és hátrányainak bemutatása végett. A
méhcsaládok száma jelen évben 5. .

A kert és szölötelep az 1925/26. évi költségvetési évben
54,844.120 korona pénzbevételt szállított be az állampénztárba.



VÉGSZÓ.

Amikor az Akadémiánkról szóló könyvet átadom a
magyar gazdasági szakoktatás iránt érdeklődőknek, vala-
mint azoknak, akik intézményünk ősi falai között szerez-
ték meg a gazdasági tudást, kérem őket, fogadják azon
szeretettel az Akadémiánk történetétől és működéséről
szóló ismertetést, mint azt a százados múltra visszatekintő
ősi Alma Mater megérdemli. A könyv túllépi a hasonló
intézményekről írni szokott évkönyvek vagy értesítők hatá-
rait, ennek oka az, hogy vele emléket állítok az Akadémia
több mint 100 évet betöltő és Magyarország mezőgazda-
ságára korszakot alkotó működésének, valamint a nemes-
lelkű alapítóknak, pártfogóknak és azon nagy férfiaknak,
akik mint hazánk első gazdasági főiskolájának vezetői és
tanárai megalapozták a magyar mezőgazdasági tudomá-
nyosságot és szakirodalmat. Szükségét láttam intézetünk
történetének és a reávonatkozó adatoknak, valamint újabb
fejlődésének és jelenlegi állapotának írásban és képekben
való megörökítését azért is, mert Akadémiánk életében
huszonnyolc évre terjedő tanárkodásommal a régiek közül
már csak magam vagyok, aki ismeri az Akadémia minden
vonatkozású ügyeit és így megörökíthettem annak 108 évre
terjedő történetét, másrészben a német, francia és angol
nyelvre áttett rövid összefoglalással ellátott példányokkal
viszonozhatók a külföldi és amerikai hasonló intézmények-
nek az Akadémia részére megküldött évkönyveik s végül
pedig az egykori tanítványoknak, akik hazánk elszakított
részeiben is igen nagy számmal élnek, sőt számosan kül-
országokban nagyobbítják a magyar gazdának jó nevét,
emlékül küldhetek egy-egy könyvet azon falak közül, ahol
ifjúságuknak legszebb idejét töltötték. -

10*
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Amikor a jelen ismertető könyvet útnak bocsájtorn,
teszem ezt azon hö óhajjal, hogy ősi gazdasági főisko-
lánk: a Magyaróvári m. kir. Gazdasági Akadémia még
sok századon át teljesíthesse áldott hivatását s neveljen
kiváló "gazdákat, akik Isten dicsőítésére munkálkodjanak
és az O segítségével érjék el minden magyar embernek
azon leghőbb óhaját, hogy mielőbb régi határaink között
művelhessük hazánk szent földjét.

Magyaróvár, 1927. [unius 15.

Bánvárth Sándor.
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