
Mezôgazdász-doktor, a mezôgazdasági tudományok kandidátusa, egyetemi
tanár, a mezôgazdasági növénytan tanára, az üzemszervezés és a mezôgazda-
sági termelés elôadója, a mérgezô növények, a takarmánymérgezések, a gyep-
gazdálkodás fejlesztésének kutatója.

Haraszti Ede 1918. május 22-én született Sátoraljaújhelyen. Ott végzett gim-
náziumi tanulmányai után a magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett okleve-
let 1939-ben. Késôbb ugyanott szerezte meg mezôgazdasági fôiskolai oklevelét
is. Kezdetben Alcsúton és Bánkúton növénynemesítô gazdaságokban dolgo-
zott, amit többször katonai szolgálata szakított meg. A hadifogságból 1945 októ-
berében tért haza. Átmeneti kisegítô állást vállalt, és közben, 1948. április 1-jén,
cum laude eredménnyel doktorált a Magyar Agrártudományi Egyetemen. Ezután
öt évig még a mezôgazdasági gyakorlatban dolgozott.

1952-ben tanársegédi kinevezéssel az Állatorvostudományi Fôiskola növény-
tani tanszékének munkatársa lett. Több mint 10 éven át vezette az állatorvos-
tan-hallgatók növénytani gyakorlatait. 1953-ban megbízást kapott a szocialista
mezôgazdasági termelés, majd késôbb a mezôgazdasági üzemek szervezése
tantárgyak programjának elkészítésére és oktatására. 1962-ben áthelyezték az
állathigiéniai tanszékre. Itt a kandidátusi kísérleteit már legelôhigiéniai–állat- 122
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egészségügyi szemléletben végezte. Értekezését 1967-ben védte meg. Kutató-
munkájának szintéziseként jelent meg Az állat és a legelô címû könyve, amely
két kiadást (1973, 1977) ért meg. 1969-tôl ismét a növénytani tanszék dolgo-
zója, majd 1971-tôl 1986-ig a tanszék vezetôje. 1972 és 1980 között „A gyep-
gazdálkodás fejlesztésének komplex kutatása” országos program témafelelôse
az Állatorvostudományi Egyetemen. Népszerûsítô könyve Zsebkönyv a növé-
nyek életérôl címmel 1977-ben jelent meg.

Tudományos munkáját a gyomnövények takarmányértékének, etethetôségé-
nek, esetleges mérgezô és károsító hatásának tisztázása, majd késôbb – a hazai
ipari abraktakarmányok gyártásának megindulásakor – a nagy tömegû kenyér-
és abrakgabona-magvak tisztítási hulladékában összegyûlt gyommagvak mér-
gezô és káros hatásának vizsgálata és takarmányértékük megállapítása és fel-
használási lehetôségük képezték. Vizsgálataikat a Bokori József professzorral
közösen írt, Mérgezô és szennyezô növények a takarmányban címû könyvben
foglalták össze. Késôbb a gyepképzô savanyúfüveket vizsgálta, tekintettel takar-
mányértékükre és betegségközvetítô szerepükre. Eredményeit Savanyúfüvek
címû könyvében összegezte.

Hosszú idôn át részt vett az állatorvosok posztgraduális képzésében, az üzem-
és munkaszervezéstan, valamint a legelôgazdálkodás és növényi mérgezések
témakörök oktatójaként és vizsgáztatójaként.

Haraszti Ede szerény, jó szervezô, szorgalmas kutató ember volt, népszerû
volt elôadói stílusa, jó hangulatú órákat, gyakorlatokat tartott, humánus légkör-
ben vizsgáztatott. 

1990. március 24-én hunyt el Budapesten; április 6-án temették.
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