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= A Széchenyi István Egyetem I\/ezőgazdaság- és ÉIelmiszertudományi Kara,

illetve annak jogelődje, a Magyaróvári Gazdasági Fe|sőbb Magántanintézet

1 B'1 B - ban Magyaróváron alapított mezőgazdaság i felsőoktatási

intézmény. Európa - és talán a világ - első, íolyamatosan műkö-

dő agrár-felsőoktatási tanintézetének alapítása és megszervezé-

se Albert Kázmér szász{escheni herceg és denglázi Wittmann

Antal lovag reformkori tudós mezőgazdász nevéhez íűződik. Az

intézmény 1BlB-tól Magyaróvári Gazdasági Felsőbb Magántan-

intézet (1BlB-lB50) néven működött, a herceg hatalmas - a mai

Magyarország, Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia

és Horvátország területére is kiterjedő - birtokai számára kép-

zett kiváIó elméleti és gyakorlati tudással íelvértezett mezőgaz-

dászokat, Az oktatás nyelve kezdetben latin, mald - mint az ország hivatalos _...:..' ....,..

nyelve - a német volt Az iskola elnevezése ellenére minden tanulni vágyó

íiatal előtt nyitva állt

+ A magán tanintézeti korszakot az 1B4B 49-es forradalom és szabadság

harc zárla, amelyben íontos részt vá||altak az intézmény hallgatói is, A jogelőd

iirtézmény néhány évtized alatt magas presztízst vívoit ki magának az ország

életében, Ennek és kiemelt stratégiai szerepének köszönhetően ]B5O-ben

megszűnt magániskolai jellege: Magyaróvári Császári és Királyi Gazdasági

Felsőbb Tanintézet (1B50 ]869) néven az intézmény minisztériumi (császári)

kezelés alá kerü|t. Magyaróvár így a 35 milliós Habsburg Birodalom egyet|en

agrár-íelsőoktatási tanintézeteként működött, kihatva egész Közép-Európa 
=

mezőgazdaságára és annak fejlődésére.



€A kiegyezést követően, 1869-től Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasá-

gi Felsőbb Tanintézet (1869-]B74) elnevezéssel funkcionált az iskola, ekkor

kezdődött meg a magyar tannyelv bevezetése. Az oktatás párhuzamosan két

évfolyamon, egy magyar és egy német nyelvű tanszakon folyt a nagyszámú

külíöldi hallgató okán. Nemzetközi elismertségét jelezte, hogy Európa szinte

minden országából, Franciaországtól kezdve az egykori némei és osztrák tar-

tományokon át egészen Törökországgal bezárólag, a kontinens minden sar-

kából érkeztek hallgatók Magyaróvárra. Az ELTE és az MTA közös kiadványa

szerint Magyaróuár az előkelő harmadik helyet foglalja el az i919-ig Magyar-

országon ianulmányokat folytató külíöldi diákok létszámát tekintve.

€ Magyaróvár magyar minisztériumi kezelés alá kerülésével a Lajtán túli oszt-

rák szakoktatásnak is szüksége volt egy kifejezetten íelsőfokú képzést nyújtó

agrár-szakoktatási intézményre, Így 1}72-ben a magyaróvári alma maierből

vált ki a bécsi mezőgazdasági főiskola (Universitát für Bodenkultur, Wien, rö-

viden BOKU - vagy nemzetközi nevén University oí Natural Resources and

Life Sciences, Vienna), amely a mai napig anyaintézményeként tartja számon

a mosonmagyaróvári egyetemi kart. Az osztrák mezőgazdasági felsőoktatás

számára Óvár négy hírneves rektort is adott.

ffi Az időközben alapított hasonló magyar intézetek mellett (Keszthely - '1865;

Debrecen --]868; Kolozsvár - 
,1869, 

majd Kassa - 1B75) elsőkéni emelték

akadémiai rangra a magyaróvárikar jogelődjét 1B74-ben. Hivaialos elnevezé-

se Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia (1874-1942) lett, amely

Magyarország egyetlen agrár-íelsőoktatási tanintézete volt egészen 1906-ig,
'1B84-ben a német nyelvű évfolyamok megszüntetésével lezárulí a két tan-

nyelvű képzés a tanintézetben, azóla az oktatás hivatalos nyelve kizárólag

a magyar. Ennek ellenére továbbra is számos külíöldi hallgató látogatta az

iskolát.

§ Az ezen időszak jellemzésére használt ún. ,,Fénykorszak" kifejezés össze-
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forrott az előző századíorduló környékén kialakult proíesszori közösséggel,

az úgynevezett Óvári Nagy Tanári Karral. Megalapozása Masch Anial akadé-

miai igazgató tevékenységéhez kötődött, működésének kiboniakozása pedig

az ]B84-ben kinevezett Balás Árpád nevéhez íűződött. Tagjai nemzetközileg

elismert tudósok, egy-egy tudományterület hazai úttörői, megalapozói voltak,

akik révén Európa legjobb agráregyetemei között tartották számon a magyar

óvári alma matert, Balás vezetésével az intézmény oktatói tevékeny részeseivé

váltak a mezőgazdasággal foglalkozó millenniumi kiáIlításrész összeállításá-

nak, Ebbőljött létre a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, amelynek első igaz-

gatójává Balás Árpádot nevezték ki. Magyaróvár tudományos téren betöltött

vezető szerepét illusztrálja a századfordulón megrendezett párizsi világkiállítás

is, ahonnét az un, Óvári Nagy Tanári Kar tagjai - köztük Cserháti, Kosutány,

Linhart és Thallmayer - hét aranyéremmel tértek haza, nem beszélve a továb-

bi elismerésekről.

ffi Az akadémia mellett a századíorduló időszakában létesülő, gomba mód-

ra szaporodó különböző kutatóintézetek - Meteorológiai Állomás (1B40);

M, kir Eszköz és Gépkísérleti A||omás (1B69); M. kir, Vegykísérleti Állomás

(1B72),, M. kir Vetőmagvizsgá|ó Áttomás (1B/B); M. kir. Növényiermelési Kí

sérletiÁllomás (]B9]);ÁllatgyógyászatiÁllomás (]89]); M. kir Növényélet- és

Kórtanj Állomás (]B97); M. kir. Tejkísérleti Állomás (1903); 0rszágos m. kir

Növénynemesítö lntézet (1909) karöltve a Gazdasági (Szak)tanácsadó Bi-

zottsággal - jelentették a mai magyar agrárkutatás igazi megincíuiásái, íg,;

Magyaróvár ,,a hazai mezőgazdasági tudományos kutatás bölcsőjévé", igazi

íellegvárává vált

= 
Az l, világháborút lezáró trianoni békediktátum ellen fegyvert fogó, az l,

Felkelő Hadsereg ]]0-120 magyaróvári gazdászából álló csoportja (,,Rongyos

Gárda') alakulatának legerősebb rohamzászióaljaként kiemeIkedően fon-

tos szerepet játszott Sopron és környékének visszacsatolásában a Nyugat-

i**:e*th Átt§E*

2Sü ér,*s *e

+L,=jé-:i*

- b3s!E€EiJ-+ii-9*F.

":"a EE§"s9áíc"€§r!

agiá+;*isf;*kt*t*s

ÉEjEj tU=**: :

;{i=*,éáí H5íéilr

TsiL-i+4rleÉiéúlrl:JvE !:+:!

j<



ú l!!s-j*-!:Je*r !

-r!i Hl-:+!+:9i5Bg E *l *=

magyarországi Felkelésben. Alapításának i25, évében, az 1942, évi tanóvet

Mosonmagyaróuári Mezőgazdasági Főiskola (19 42-1945) elnevezéssel kezdte

meg a tanintézet. A hazai szakoktatás fehér hollójaként, egészen ezen idő-

szakig Európa-szerte elismert és elfogadott volt a Magyaróvárott szerzett ké-

pesítés,

€ A ll. világháborút követően a Magyar Agrártudományi Egyetem Mosonma-

gyaróvári Osztályaként (1945-1949) működött az alma mater. A kommunista

hatalomátvétel után tevékenységét ideiglenes felfüggesztették. 1954-ben az

újjászervezett egyetemi jellegű intézmény Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági

Akadémia (]954-1962) néven indította újra a képzést. E korszakban követ-

kezett be a tanintézet történelmének legszomorúbb és leggyászosabb napja:

1956. október 26. A helyi ellenállás élére állva az akadémia hallgatói kulcs-

fontosságú szerepet játszottak a forradalmi eseményekben, amelyek azIán a

fegyvertelen tömegre íeadott véres sortűzbe torkolltak, rengeteg vórtanút és

sérültet áldozva a szabadságharc oltárán az egyetemisták és a városlakók

soraiból egyaránt.

§ 1962-ben nevét Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára (1962-

1970), majd Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság-

tudományi Karára (197019B9) változtatták. Az enyhülés időszakát talán

az intézmény fennállásának 150. évfordulója hozta el. A vasíüggönyön túli,

nyugati irányú nemzetközi összeköttetések ekkor kezdtek ismét éledezni, töb-

bek között sikerült újra felvenni a kapcsolatot a bécsi agráregyetemmel is. A
jubileum alkalmából az egykori óvári diák, Fekete lstván, az egyik legolvasot-

tabb magyar író az akkor megjelenő ,,Barangolások" c. könyvét ajánlotta az

ünneplő alma maternek.

ffi A rendszerváltozás környéki integrációk során az alma mater elnevezése

többször is módosult: előbb a Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazda-

ságtudományi Kar (19B9l999), majd a NyugalMagyarországi Egyeiem Me-

zőgazdaságtudományi Kar, később Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Kar elnevezés alatt működött, A 2016. január 1-én hatályba lépett legutóbbi

egyetemi integráció során - a győri egyetemhez csatlakozva - a Széchenyi

lstván Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar nevet kapta. A

névváltoztatások ellenére az alma mater jelenleg is a nagy elődök emlékéhez

méltóan, de a mai kor követelményeinek teljes egészében megfelelve képezi

történelmének immár nyolcadik-kilencedik nemzedékét, tovább öregbítve tan-

intézetünk két évszázados hírnevét.


