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Kedves Olvasó!
Elsősorban tanulmányait most kezdő fiatal balek barátom!

 Beléptél azon a kapun, amelyen belül lassan 200 éve 
megkezdődött valami, amit nevezhetünk Alma Maternek,  
Akadémiának, de nem a megnevezése, hanem leginkább a szellemisége 
számít. Ez később, sárgulásod után elkísér majd egész életedben.
 Tiszteld a családod, amely most rátette kezét válladra, tiszteld 
a tudományt, amelyet igyekezzél legjobb tudásod szerint elsajátítani, 
hogy amikor újra a csodálatos Aulában majd az esküdet mondod, 
tudd, hogy érdemes vagy a feladatra. 
 Értsél szót idegenben, hogy egész emberré válhass, hogy 
vihesd és növelhesd messze földön is az Óvári Gazdászok tekintélyét. 
 A szakma, melyet megszerezhetsz, biztosítani fogja magad 
és családod megélhetését és boldogulását a szerteágazó ismeretek 
által.
 Ne feledd, azok a boldog idők most vannak! 
 A himnuszunk is útmutatást ad: a letett vizsgák után ott is 
létra bor és a szerte udvarlás következik.
 Érezzétek magatokat igazán jól nálunk, vegyetek aktívan részt 
az egyetem és a szövetség munkájában. 

Sikeres és boldog itt töltött éveket kívánok!

Mosonmagyaróvár, 2016. szeptember 2.

                                                          Fazekas Imre
az Óvári Gazdászok Szövetsége elnöke

                                                                      c. egyetemi docens



Kedves Elsőéves Hallgató!

 Először is, hadd gratuláljunk sikeres felvételidhez. Bízunk 

benne, hogy az elkövetkezendő néhány év meghatározó része lesz 

életednek, felejthetetlen élményekben lesz részed. Engedd meg, 

hogy útravalóként Rád bízzuk a Gazdász hagyományokat, hogy viseld, 

becsüld meg azokat, tiszteld elődeidet, oktatóidat és végül – de nem 

utolsó sorban – az ősi Alma Matert.

Kis inspiráció és történelem

 A megszólító gondolatokban már történt utalás az 

elkövetkezendő egyetemi évek bizonyosan felejthetetlen élményeire, 

amelyek meghatározó részei lesznek életednek.  Az ősi Alma Mater 

közel kétszáz esztendejének történései – Európa, és talán a világ 

legrégebbi, folyamatosan működő 

agrár-felsőoktatási intézményének 

lettél hallgatója –, az itt végzett 8-9 

generáció tapasztalatai mindenképp 

ezt mutatják. Reméljük, ahogy 

elődeid, úgy Te sem fogsz csalatkozni, és nem csak ebben, hanem 

későbbi életpályád gyümölcsözővé tételében is példaként követed 

majd őket. Akadtak köztük kiválóak, akik maguk is továbbfejlesztették 
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a tudományt, aztán szintén voltak nagyon szorgalmasak, akik a 

gyakorlatban, az életben is jelesre vizsgáztak, valamint olyanok is, akik 

kisebb posztokon, de becsülettel teljesítették kötelességüket.

 Előbbiek közé sorolhatjuk Magyarország agrárkutatásának 

megteremtőit, akik Magyaróvárt a hazai 

mezőgazdaság-tudomány bölcsőjévé és fellegvárává 

tették az 1800/1900-as évek fordulóján. Elég 

csak Cserháti Sándort, a magyar tudományos 

növénytermesztés és -nemesítés megalapozóját, 

vagy Ujhelyi Imrét, a hazai modern állattenyésztés 

úttörőjét megemlíteni. Továbblépve Magyarország 

határain, elődeid között találsz olyanokat, akik aztán 

a világ tudományos életének fő irányát alakították, 

mint például az USA-ban letelepedett Rédei György 

Pál, a növénygenetikai kutatások világszerte 

egyik legelismertebb szaktekintélye. Ő szinte 

egyedül kezdte munkásságát tudományterületén, 

ma pedig világszerte közel 

16.000 laboratórium használja 

módszereit. E sorba illeszkedik Jókay-Ihász Lajos, 

aki az amerikai hadsereg élelmiszer-kísérleti 
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intézetének kutatójaként megalkotta az első amerikai űrhajósok 

számára kifejlesztett, világűrben fogyasztható élelmiszereket.

 A második csoportot alkotó szakmai kiválóságokról 

nem megfeledkezve, teljesen szubjektív módon 

megemlíthetjük akár a legendás hírű zoológus 

Anghy Csabát, a Fővárosi Állatkert nemzetközileg 

elismert tudós igazgatóját, annak európai 

színvonalúvá fejlesztőjét, de akár a Mezőhegyesi Ménesbirtokot 

felvirágoztató Gluzek Gyulát, akinek irányítása 

alatt Európa egyik legkorszerűbb mezőgazdasági 

nagyüzemévé vált a birtok.

 Az Óváron kapott útravaló, a hajdani diákok 

tehetsége és szorgalma érdekes módon nem csak 

az agrárium területén kamatozott. A magyaróvári felsőoktatás közel 

200 éve alatt rengeteg érdekes, olykor meglepő és páratlan életutat 

befutó hallgató került ki az intézmény kötelékei közül. Neveiket hallva, 

azok ismerősen csenghetnek akár a sport, a művészetek, a pénzügyek, 

vagy akár a politika területéről is. Egy-egy híresebb személy esetében 

nem is sejtve, hogy városunkban folytatta tanulmányait és öregbítette 

Alma Materünk és Mosonmagyaróvár hírnevét a világban – „akiket 

szerteszét sodort az élet, de az Alma Mater összeköti őket.” – 
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idézve kiváló tanárunk, Prof. Dr. habil. Nagy Frigyes, nyugalmazott 

földművelésügyi miniszter, az Óvári Gazdászok Szövetsége tiszteletbeli 

elnöke szavait.

  Ilyen volt Bauer Rudolf, a párizsi olimpia 

aranyérmes bajnoka, a diszkoszvetés új, napjainkban 

is használt technikájának kifejlesztője, illetve 

Esterházy Antal herceg, a technikai sportok egyik 

világviszonylatban is 

legelső képviselője. Ő 1926-ban Almásy 

Lászlóval – élettörténetére épült a 9 

Oscar-díjjal jutalmazott Az angol beteg 

című játékfilm – a világon elsőként 

autóval, 3000 kilométert megtéve, szelte át a Núbiai-sivatagot. 

A művészlelkek között kell említést tennünk 

id. Bartók Béláról, a világhírű zeneszerző és 

zenetudós apjáról, akit fia visszaemlékezéseiben 

kiváló zenészként írt le – szerves részét képezve 

egykoron a hallgatók társadalmi 

életének, szórakozásának –, de 

e tábort erősíti a XX. századi magyar irodalom két 

legolvasottabb írója, Fekete István és Wass Albert, 

valamint a modern magyar festészet megteremtője, 
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Ferenczy Károly is. 

  A pénzügyek és a politika területére evezve 

megemlíthetjük Goldschmied Lászlót, aki az 

Egyesült Államokba letelepedve Leslie Gonda néven 

kiemelkedő életutat futott be – azon három magyar 

származású személy közt szerepelt, akik bekerültek a Forbes magazin 

világ leggazdagabb embereit számba vevő listájára. 

Habsburg Albert főherceg is e sorba illeszkedik, 

őt a két világháború között egyes politikai körök V. 

Béla néven szerettek volna Magyarország királyává 

koronázni. Kortársai voltak gróf 

Bethlen István és gróf Teleki Pál miniszterelnökök, 

Rubinek Gyula, Purgly Emil és Teleki Mihály gróf 

agrárminiszterek, valamint Gaál Gaszton és gróf 

Széchenyi Bertalan, a Magyar 

Országgyűlés Képviselőháznak, illetve Felsőházának 

egykori elnökei.

 Mindannyian Magyaróvárott végzett 

egykori diákok, gazdászok, akiknek színes visszaemlékezéseit 

lapozgatva, lebilincselő történeteiket hallgatva egyértelművé válik 

mindenki számára, hogy a Vár ódon falai között eltöltött időszak, az itt 
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született emberi kapcsolatok, barátságok kitörölhetetlenül rányomták 

bélyegüket későbbi életükre. A sok különböző életút ellenére azonban 

valamiben mindannyian egyformák voltak: az Alma Mater iránti 

tiszteletben és hálában – a jeles tudománytörténész Walleshausent 

idézve – amelyhez „foghatót kevés felsőoktatási intézmény tud 

felmutatni.”

  Kívánjuk nektek, hogy legyen 

részetek minden jóban az itt eltöltött 

éveitek alatt, és az előzőekben felsorolt 

néhány hajdani hallgató életpályája 

szolgáljon számotokra példaként. 

Az önbizalmatokat növelve, reméljük ezzel is erősítettük bennetek 

azt a tudatot, hogy – ha különböző pozíciókban is, de – Ti fogjátok 

alkotni a következő generáció vezető, értelmiségi rétegét. Azonban 

ne feledjétek: „a nemesség egyben kötelez!” Az óvári gazdászok nagy 

családjához fogtok tartozni. Kívánjuk, hogy ebben a szellemben, és 

az elődök nagyságához méltó módon 

folytassátok tanulmányaitokat, majd az 

itt megszerzett tudásra és kapcsolatokra 

építve álljátok meg helyetek az életben 

is! Az ódon intézmény - melynek rövid 
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történetével alább ismerkedhetsz meg - két jelmondatával búcsúzva:

 „Vivat, crescat et floreat Academia! Vivant Professores!”

Azaz éljen, növekedjék és virágozzák az ősi Akadémia, és éljenek 

nagyszerű tanáraink!

Az Alma Mater rövid története

 A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kara, illetve annak jogelődje a Magyaróvári 

Gazdasági Felsőbb Magántanintézet 1818-ban Magyaróváron alapított 

mezőgazdasági felsőoktatási intézmény.

Európa első, folyamatosan működő agrár-felsőoktatási 

tanintézetének alapítása és megszervezése denglázi Wittmann 

Antal lovag reformkori tudós mezőgazdász és Albert Kázmér szász–

tescheni herceg nevéhez fűződik.  Az intézmény 1818-tól Magyaróvári 

Gazdasági Felsőbb Magántanintézet (1818-1850) néven működött, 

Albert Kázmér szász–tescheni herceg hatalmas – a mai Magyarország, 
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Ausztria, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Horvátország 

területére is kiterjedő – birtokai számára képzett kiváló elméleti és 

gyakorlati tudással felvértezett mezőgazdászokat. 

 Az iskola elnevezése ellenére minden tanulni vágyó fiatal előtt 

nyitva állt. Az oktatás nyelve kezdetben latin, majd – mint az ország 

hivatalos nyelve – a német volt. 

 Ezt a korszakot az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

zárja, amelyben fontos részt vállaltak az intézmény hallgatói is.

 A jogelőd intézet néhány évtized alatt magas presztízst vívott 

ki magának az ország életében. Ennek, és kiemelt stratégiai szerepének 

köszönhetően 1850-ben megszűnt magániskolai jellege: Magyaróvári 

Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet (1850-1869) néven 
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az intézmény minisztériumi (császári) kezelés alá került. Magyaróvár 

így a 35 milliós Habsburg Birodalom 

egyetlen agrár - felsőoktatási 

tanintézeteként működött, kihatva 

egész Közép-Európa mezőgazdaságára 

és annak fejlődésére.

 A kiegyezést követően, 1869-től Magyaróvári Magyar Királyi 

Gazdasági Felsőbb Tanintézet (1869-1874) 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 külföldi hallgató okán.  Nemzetközi 

elismertségét jelezte, 

hogy Európa szinte 

minden országából 

– Franciaországtól 

kezdve az egykori 

német és osztrák tartományokon át egészen Törökországgal bezárólag 

–  a kontinens minden sarkából érkeztek hallgatók Magyaróvárra.  

(Az ELTE és az MTA közös kiadványa szerint Magyaróvár az előkelő 

harmadik helyet foglalja el az 1919-ig Magyarországon tanulmányokat 

folytató külföldi diákok létszámát tekintve.) Magyaróvár tudományos 
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téren betöltött vezető szerepét illusztrálja a századfordulón 

megrendezett párizsi világkiállítás is, ahonnét az ún. „Óvári Nagy 

Tanári Kar” tagjai – Cserháti, Kosutány, Linhart és Thallmayer – hét 

aranyéremmel tértek haza, nem beszélve a további elismerésekről.

 Óvár magyar minisztériumi 

kezelés alá kerülésével a Lajtán túli 

osztrák szakoktatásnak is szüksége 

volt egy kifejezetten felsőfokú 

képzést nyújtó agrár-szakoktatási 

intézményre. Így, 1872-ben a magyaróvári Alma Materből vált ki a bécsi 

mezőgazdasági főiskola (Universität für Bodenkultur, Wien, röviden 

BOKU – vagy nemzetközi nevén University of 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, köztük a 

szója európai meghonosítóját, Haberlandt Frigyest, illtetve Hecke  

Vencelt – az európai agrár-közgazdaságtan egyik kiválóságát –, 

Schwackhöfer Ferencet – akinek jelenleg is nevét viseli Ausztria első 

számú biotechnológiai és élelmiszeripari díja, illetve a bécsi egyetem 

egyik épületkomplexuma – valamint Sedlmayr Ernőt, az Osztrák-

Magyar Monarchia egyik legkiválóbb mezőgazdászát.
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 Az időközben alapított hasonló magyar intézetek mellett 

(Keszthely – 1865; Debrecen – 1868; Kolozsvár – 1869, majd Kassa – 

1875) elsőként emelték akadémiai rangra a magyaróvári kar jogelődjét 

1874-ben. Hivatalos elnevezése Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági 

Akadémia (1874-1942) lett, amely Magyarország egyetlen agrár-

felsőoktatási tanintézete volt egészen 1906-ig. 1884-ben a német 

nyelvű évfolyamok megszüntetésével lezárult a két tannyelvű képzés 

a tanintézetben, azóta az oktatás nyelve kizárólag a magyar – ennek 

ellenére továbbra is számos külföldi hallgató látogatta az iskolát.

 Az Akadémia mellett a századforduló időszakában létesülő, 

gomba módra szaporodó különböző kutatóintézetek jelentették a 

mai magyar agrárkutatás igazi 

megindulását, így Magyaróvár „a 

hazai mezőgazdasági tudományos 

kutatás bölcsőjévé”, igazi 

fellegvárává vált. A kutatóhelyek 

jogutódjai közül a mai napig városunkban található az 1903-ban 

létrehozott Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet – a híres Óvári 

és Pannónia sajtok szülőhelye, Európa egyike első ilyen jellegű 

intézménye. A soha nem látott fejlődés következtében adták át 

1912-ben az akadémia új, valamint a következő évben az Országos 
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Növénynemesítő Intézet épületét is, amelyet még Cserháti Sándor 

alapított 1909-ben, illetve a szintén kiváló tudós, Grabner Emil vezetett 

hosszú időn át (A mai „B” és „C” épületek).

 A trianoni békediktátum, illetve az I. világháborút követő 

vészterhes időszak alatt az intézménynek lehetőségeihez mérten 

sikerült megőrizni vezető pozícióját és presztízsét. 1919-ben, ugyan 

csak átmeneti jelleggel, még Főiskola elnevezést is kapott az amúgy 

is felsőfokú szakképesítést adó Gazdasági Akadémia.  A kisváros 

életében érdekes színfoltként 

tűntek fel az 1920-as években a 

török nemzetiségű hallgatók, 

mivel Kemal Atatürk, a modern 

Törökország atyja, a török 

agrárium korszerűsítéséhez itt képeztetett szakembereket országa 

mezőgazdaságának vezetésére.

 Az említett trianoni békediktátum ellen fegyvert fogó, az I. 

Felkelő Hadsereg 110-120 magyaróvári gazdászából álló csoportja 

(„Ronygyos Gárda”) alakulatának legerősebb rohamzászlóaljaként 

kiemelkedően fontos szerepet játszott Sopron és környékének 

visszacsatolásában a Nyugat-magyarországi Felkelésben. Közülük, és 

a két világháborúban részt vettek közül sajnos nagyon sokan nem 
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tértek vissza a harcmezőkről. Számukra állít mementót többek közt az 

1937-ben átadott, és a közelmúltban az Óvári Gazdászok Szövetsége 

által felújított emlékmű is, illetve 

szintén a Szövetség támogatásával 

kaptak emléktáblát a Sopron 

visszaszerzéséért harcoló 

rohamzászlóalj elesettjei is.

 Alapításának 125. évében, az 1942. évi tanévet 

Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Főiskola (1942-1945) elnevezéssel 

kezdte meg a tanintézet. A hazai szakoktatás fehér hollójaként, 

egészen ezen időszakig Európa-szerte elismert és elfogadott volt a 

Magyaróvárott szerzett képesítés. (A magyaróvári diploma sokáig azon 

kevés hazai oklevelek közé tartozott, amelyet különbözeti vizsga nélkül 

Nyugat-Európa számos országában elfogadtak.) A II. világháborút 

követő központosításnak köszönhetően a frissen létrehozott Magyar 

Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Osztálya (1945-1949) 

néven egyetemi képzést nyújtott az Alma Mater. A kommunista 

hatalomátvétel után működését ideiglenes felfüggesztették, az 

épületeiben felsőfokú mezőgazdasági technikum üzemelt.
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 1954-ben az újjászervezett egyetemi jellegű intézmény 

Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia (1954-1962) néven 

kezdte meg tevékenységét a magyaróvári tradícióknak megfelelően. E 

korszakban következett be a tanintézet történelmének legszomorúbb 

és leggyászosabb napja: 1956. október 26. A helyi ellenállás élére 

állva, az akadémia hallgatói kulcsfontosságú szerepet játszottak a 

forradalmi eseményekben, amelyek aztán a fegyvertelen tömegre 

leadott véres sortűzbe torkolltak, rengeteg vértanút és sérültet 

áldozva a szabadságharc oltárán az egyetemisták és a városlakók 

soraiból egyaránt.

 1962-ben az egyetemi jellegű Mezőgazdasági Akadémia 

nevét Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolára (1962-

1970), majd Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári 

Mezőgazdaságtudományi Karára (1970-1989) változtatták. A 

rendszerváltozás környéki integrációk során az Alma Mater elnevezése 

többször is módosult: előbb a Pannon Agrártudományi Egyetem 
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Mezőgazdaságtudományi Kar (1989-2000) elnevezés alatt működött, 

majd a Nyugat-magyarországi Egyetemből (2000-2015) kiválva, 

2016. január 1-től a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Karaként folytatja tevékenységét.

 A névváltoztatások ellenére az Alma Mater jelenleg is a 

nagy elődök emlékéhez méltóan, de a mai kor követelményeinek 

teljes egészében megfelelve képzi történelmének immár nyolcadik -

kilencedik nemzedékét, amelynek Ti is szerves részét képezitek, 

reményeink szerint tovább öregbítve tanintézetünk közel két 

évszázados hírnevét.  

 

 

 

 

 

 A továbbiakban térjünk rá azon, akár apró dolgokra, amelyekről 

a magyaróvári gazdász igazából megismerszik, életét meghatározzák.

1. Köszönés, tiszteletadás 

 Lehet, hogy számotokra közhelyként hangzik, de illendő 

megtisztelni az oktatókat, az idősebb hallgatókat, valamint a 

dolgozókat azzal, hogy napszaknak, nemnek, kornak megfelelően 
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köszöntitek őket, bárhol is találkozzatok velük. Higgyétek el, apró 

dologról van szó, de mások számára ez mégis kardinális kérdés.

 Ha már tiszteletadásról 

beszélünk, akkor meg kell emlí-

tenünk azokat a koszorúzásokat, 

melyek során az országos, valamint 

mosonmagyaróvári hősök, jeles 

személyek és események emléke előtt hajtunk fejet, és amelyeken 

a hallgatóság aktív részvétele elengedhetetlen. Így óvári éveid alatt 

feltétlenül számítunk a Te megjelenésedre is. 

2. Balektábor

 Gazdásszá válásotok első állomása a Balektábor. Itt 

ismerkedhedtek meg a bulik és a szórakozás közepette azokkal az 

emberekkel, akik az évfolyamtársaitok lesznek három és fél (+ két) évig. 

Ezen időszak alatt olyan barátságokat köthetsz, amelyek talán majd 

végigkísérik az egész életedet. Hidd el, ha elkezditek az egyetemet, 

nagyon jó lesz ismerős arcokkal találkozni, beszélgetni! És ahogy a 

régi rendszerben is működött, az itt is igaz: minél több az ismeretség, 

annál könnyebben boldogulsz az egyetemen, főleg vizsgaidőszakban. 
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 Egy rövid megjegyzés: az élet igazolni fogja az Óvárott kapott 

alapot és tudást, melyre nagyon jól lehet építkezni. Egyben egy 

olyan családnak lesztek tagjai, akik a kapcsolati tőkéjüknek 

köszönhetően még sikeresebben tudják majd űzni választott 

hivatásukat a diplomaszerzést követően – Óvár hatalmas előnye a 

többi egyetemmel szemben pont a családias hangulatának 

köszönhető: mindenki ismer mindenkit! Továbbá a Balektáborban 

első kézből kaphattok hasznos információkat a jelenlegi rendszerről, 

tanrendről, az aktuális szabályokról, azok betartásáról és a 

„kiskapukról”. Ezáltal sokkal könnyebben fogsz boldogulni a „nehéz 

kezdetek” idején. A későbbiekben – mikor Ti alkotjátok a végzős 

évfolyamot, és Ti vezetitek be az életbe az ifjú Gazdász-jelölteket – Ti 

váltok Firmákká, és adjátok át az instrukciókat a Balekoknak.

3. Parasztolimpia

 A minden évben megrendezendő Parasztolimpia a Hallgatói 

Önkormányzat és a Kollégiumi Diákbizottság által közösen szervezett 
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vetélkedő program. Társaitokkal csapatokat alkotva ennek Ti is 

részesei lehettek. A városunkban nagy hagyománynak és hírnévnek 

örvendő rendezvény során különféle feladatokban mérhetitek 

össze tudásotokat, mint például petrencerúd-tartás, asszonycipelés, 

traktorhúzás, magfelismerés, stb.

4. Balekindex

 A Balekbál előeseménye az ún. Balekindex. Az elsős évfolyam 

számára a II. évfolyam által szervezett feladatok hibátlan elvégzéséért 

kapott érdemjegyekkel váltható ki a belépő a Balekbálra.

5. Balekbál

 A II. évfolyam által szervezett bálon az I. évfolyamos hallgatók 

a Balekeskü elmondásával válnak Gazdász hallgatókká.

6. Dalárda

 Hagyományőrző jelleggel a hallgatók 

havonta összeülnek és eléneklik az 

ún. Gazdász nótákat. A nótázgatástól 

kiszáradt torkokat fröccsel „nedvesítik 

meg” a hallgatók. Az ifjú és „öreg” 
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gazdászok találkozási lehetőségét más fórumok mellett az Óvári 

Gazdász Dalárda teremti meg: a Dalárda estek vidám beszélgetéssel, 

tánccal és a hagyományos gazdásznóták dalolásával telnek.

 Magyarországon a legelsők egyikeként tartják számon az 

Óvári Gazdász Dalárda jogelődjét, amelyet Prof. Dr. Masch Antal, az 

akkori magyaróvári császári és királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézet 

igazgatója keltett életre több mint 150 éve, 1861-ben (ennek 

azonban már az intézet alapításakor, az 1800-as évek elején voltak 

előzményei). Ebből a korszakból származik az elhíresült kettős jelszó 

is: „Studia et Allotria!”, azaz tanulmányok(!) és bohóságok, amely az 

óvári gazdászlét jelmondatává vált.

7. Dalárdabál

  „Nótaszó nélkül nem élet 

a gazdászélet” – írja Csarnóy Pál 

gazdasági akadémiai hallgató, 

a  Gazdásznóták című füzetke 

összeállítója 1935-ben. A Dalárdák 

alapjára épülő bál a Gazdász lét egyik legkiemelkedőbb eseménye. 

A hagyományos nótázás kiegészül báli elemekkel, s ez teszi 

felejthetetlenné a nótázást, mely során az „öreg” gazdászok is 

megjelennek, és együtt elevenítik fel a hagyományokat. 
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8. Szalagavató

 A végzős évfolyam tagjai, a 

középiskolai szalagavatóhoz hasonlóan, 

megkapják szalagjukat, mely jelzi, hogy 

tanulmányaik a végső stádiumhoz 

érkeztek. A szalagavató gondtalan 

lebonyolításáért a II. évfolyam tagjai a felelősek.

9. Felező

 A tanulmányok felénél, az évfolyam tagjai összegyűlnek, és 

egy közös vacsorával, bulival köszöntik a Gazdász tanulmányaik felét 

jelző időszakot.

10. GazdászBajnokság

 A minden évben megrendezésre kerülő két napos verseny 

a Hallgatói Önkormányzat és a Gazdász Klub közös szervezésében 

valósul meg. Az ország számos agár-felsőoktatási intézményéből 

érkeznek hozzánk csapatok, akik különféle területeken méretik össze 

magukat: agrártudományi vetélkedő, sorfeladatok, szépségkirály/

királynő választás és egyéb versenyszámok várják a résztvevőket. A 

versenyen Karunk számos hallgatója vesz részt előkelő helyezéseket 

elérve.
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11. Kollégiumi Napok

 A szintén évente megszervezett vetélkedő házigazdái a 

Hallgatói Önkormányzat és a Kollégiumi Diákbizottság. A kezdetek 

során elsősorban a kollégistákat megszólító rendezvény az évek 

múlásával kibővült, jelenleg minden hallgatót vár, hogy összemérjék 

tudásukat a különböző feladatokban: parasztkoktél, csocsó, darts, 

képkeresés, kisfilm, Cserháti Tour, stb.

12. Valétálás/Ballagás

 A ballagás valószínűleg egyik legszebb és legemlékezetesebb 

pillanata lesz életeteknek. A kétnapos eseménysorozat során részt 

vesztek egy egyetemi ballagáson, melyen elbúcsúztok az ősi Alma 

Matertől, majd egy újabb ballagáson, mely során a várostól köszöntök 

el. A városi ballagás kezdetén 

egy trombitás adja meg a jelet, 

elfújva az indulót. A ballagtató 

II. évfolyam tagjai fáklyákkal 

állnak sorfalat számotokra, 

míg Ti végigvonultok a kijelölt 

útvonalon. A menetet lovas bandérium vezeti fel. Amíg eléritek 

a városházát, Gazdász nótákat énekeltek. A Városháza erkélyéről 

Mosonmagyaróvár város polgármestere, valamint egy társatok mond 

beszédet. Ezután a menet a Várudvarra siet, ahol a trombitás elfújja a 

takarodót. Ez jelzi a ballagás első napjának végét.
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 Második napon lovas kocsikkal, énekelve körbejárjátok a 

várost. Az út során a fogatok érintik a Lajta-Hanság Zrt. központját, 

a Tangazdaságot, és végül a kollégiumot. Mindhárom helyen kisebb 

fogadással köszöntenek Benneteket. Ezután a kollégium udvarán egy 

Gazdász (évfolyam) fát ültettek el.

 A nap zárásaként kerül 

megrendezésre a Valétabál, mely 

során engedélyt kértek Dékán Úrtól a 

szalagok levételére. A szalag levétele 

után önfeledt bálozás veszi kezdetét 

kifulladásig.

13. Gazdászöltözet

 A gazdászok ünnepi viselete a gazdászöltöny, melyet a 
gazdászjelvény és a gazdászgyűrű egészít ki.

                Gazdászzakó          Gazdászgyűrű
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Gazdászjelvény régen (1961-es tablón) és napjainkban

14. Óvári Gazdászok Szövetsége

 A diplomaszerzést követő időszak, azaz az „öregdiák” 

korszak legfontosabb hagyományőrző és kapcsolattartó egyesülete. 

Az Óvári Gazdászok Szövetsége 2008-ban 

egyesült az idestova ötven éves Mezőgazdasági 

Szakember Klubbal, új távlatokat nyitva a 

gazdász hagyományok ápolásban, egymás 

tájékoztatásában, a segítő együttműködésben, 

amelyek a Szövetség fő feladatai közé tartoznak a különböző programok 

szervezése mellett (agrárbál, agrármajális, szakmai tanulmányutak, 

családias rendezvények, stb).

 Gazdásszá válásotok után lehetőségetek nyílik csatlakozni a 

szövetség népes táborához, amely megalakulása óta nélkülözhetetlen 

szereplője gazdászéltünknek: Dr. Nagy Frigyes elnöklete alatt 
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kezdeményezésükre a vár bejáratánál szobrot kaptak alapítóink: 

Albert Kázmér és Wittmann Antal; Iváncsics János egykori rektorunk 

nevét emléktábla őrzi; és a szövetségnek köszönhetően több egyéb 

emléktábla és emlékmű került restaurálásra, illetve felavatásra 

(többek között a magyaróvári temetőben a Wittmann és Linhart 

síremlékeket is felújítatták). Emlékérmet alapítottak Albert Kázmér, 

és Wittmann Antal tiszteletére, ezeket adományozzák minden 

évben az életművükkel, munkásságukkal arra alkalmas kevés számú 

kiválasztott számára, akik aztán 

büszkén viselik a Wittmann- 

vagy Albert Kázmér-díjas 

agrármérnök címet. Rengeteg 

szakmai és ismeretterjesztő 

előadást, programot szereznek, amelyeken szívesen látják a kar 

hallgatóit is. Az egyetem elvégzése után egyben presztízst is jelent 

ezen szervezet tagjává válni, és támogatni azon nemes célokat, 

amelyek megvalósulását az egyesület zászlójára tűzi.

 A Gazdászbál, az Alma 

Mater egykori hallgatóinak 

talán legjelentősebb társadalmi 

eseménye, egyben évfolyamokon 
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átívelő találkozási lehetősége, amelyet hagyományosan minden év 

január hónapjának utolsó szombatján rendez meg a Szövetség.

 Az óvári gazdász hagyományoknak megfelelően a 

Gazdászmajálison régi szokás szerint 

bográcsokban készül az ízletes ebéd, 

amelyet kiváló italokkal öblítenek le 

a Szövetség tagjai, szimpatizánsai és 

családtagjaik. 

 A minden esztendő zárásaként szervezett Gyertyafényes 

vacsorán a Szövetség elnöke búcsúztatja el az óévet és beszámol 

az adott esztendőben elvégzett 

munkáról, illetve köszönetét fejezi 

azon személyek felé, akik ebben 

segédkeztek. A rendezvény nevéhez 

méltóan vacsorával és hajnalig tartó 

zenés-táncos mulatsággal folytatódik.

15. Óvári Gazdász néptáncegyüttes 

 Az Óvári Gazdász amatőr néptáncegyüttes 

1957-ben alakult, az akkori Mosonmagyaróvári 

Mezőgazdasági Akadémia néptáncot kedvelő 

hallgatóiból. A Széchenyi István Egyetem 
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mosonmagyaróvári karának közel 50 fős együttese napjainkban 

több különböző korosztályú csoportból áll. A táncegyüttes kitűnő 

koreográfusok bevonásával teszi közkinccsé a magyar népi 

hagyományokat. Az elmúlt évtizedekben a tánccsoport és kísérő 

zenekara sok hazai és külföldi fesztiválon szerepelt. Tevékenységüket 

számos díjjal jutalmazták.

16. MOGAAC

 A Mosonmagyaróvári Gazdászok Atlétikai Clubja, az ország 

egyik legrégebbi hallgatói sportklubja. Eredetileg 1881-ben Magyar-

Óvári Torna és Vívó Egylet néven jött létre és 1899-

ben alakult át, illetve vette fel a Magyar-Óvári 

Gazdasági Akadémiai Atlétikai Club (MOGAAC) nevet. 

Leghíresebb tagja Bauer Rudolf, a párizsi olimpia 

diszkoszvető bajnoka volt, tanár-elnöke pedig Ejury 

Lajos az Akadémia kémiatanára, aki az első, 1897. évi Balaton-átúszó 

verseny győztese volt.

27



28



Hitschmann Hugó (1838-1904) - egykori óvári gazdász és 
tanár, az osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtője 
- írta az első „történelminek” tekinthető, az Alma Mater 
egykori professzorairól és hallgatóiról szóló visszatekintést. 
Összeállításában számba vette az 1818 és 1864 között 
tanulmányaikat Magyaróvárott folytató közel 2000 hallgatót. 
Könyvéhez három hatalmas fényképalbum tartozik, amelyek 
egyedülállóak a maguk nemében: közel 600 egykori gazdászról 
rejtenek korabeli fényképeket. Hitschmann kezdeményezése 
is valószínűleg páratlan volta a maga nemében és idejében 
(akkoriban még egyáltalán nem volt elterjedt a fotótechnológia), 
ismereteink szerint egyedülálló, hogy egy oktatási intézmény 
ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű kollekcióval rendelkezzen.



Ahol remegtek a fák,
Ha fáztak a zúzmarától,
Ahol sírtak a jégcsapok

Amint a tél a tavaszba táncolt.

Ahol szikrázott a nap
A nyíló hóvirágon és

Szerettük egymást
Oly sok, szép délutánon.

Ahol csobbant a víz
Amikor eveztünk,

Ahol boldogok voltunk,
Sírtunk és nevettünk,

S ahol sétáltunk
Az öreg vár tövében,

Amely ringatott,
Mint anya az ölében...

Óvár nekünk …

Ez mind te voltál, Óvár,
S talán leszel is örökké,
Ha megőriz az emlék és
Nem válik majd köddé!

Csontos Károly

ESKÜTÉTEL

Én, …………………………… esküszöm, hogy Magyarország 
Alaptörvényét, alkotmányos jogszabályait megtartom. Hazámhoz 
és nemzetemhez hű leszek. A Széchenyi István Egyetem rektora 
és tanárai iránt mindenkor illő tiszteletet tanúsítok. Az Óvári 
Gazdász hagyományokhoz méltó magatartást tanúsítok.

Az Egyetem szabályait és szokásait megtartom. Minden 
erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat a tőlem telhető 
legjobb eredménnyel végezzem, a tudományban képzett, művelt 
emberré váljak, ezzel választott hivatásomra felkészüljek.


