
Mezôgazdasági doktor, fôiskolai nyilvános rendes tanár, a M. kir. Állatorvosi
Fôiskolán 1922-tôl 1924-ig a mezôgazdasági termelés és üzemtan címû tantárgy
elôadója.

Hauser János Nagykanizsán született 1891. november 3-án. Középiskolai
tanulmányait Nagykanizsán, Kôszegen, Brassóban és Pancsován végezte; 1909.
június 3-án gimnáziumi érettségit tett. Felsôfokú tanulmányait a keszthelyi Gaz-
dasági Akadémián kezdte, és 1912-ben végezte. Ezután a budapesti Tudomány-
egyetem Közgazdaságtudományi Karának mezôgazdasági osztályára iratkozott
be, ahol 1928. december 21-én mezôgazdasági doktorrá avatták. 1956-ban a
mezôgazdasági tudományok kandidátusa lett, 1962-ben aranydiplomát kapott.

Pályáját a mezôgazdasági szakoktatásnál kezdte, közben több alkalommal
szolgálattételre rendelték be a Földmûvelésügyi Minisztériumba. 1919-ben lett
gazdasági akadémiai rendkívüli tanár. Az 1922/23-as és az 1923/24-es tanévek-
ben a M. kir. Állatorvosi Fôiskolán a mezôgazdasági termelés és üzemtan tan-
tárgy megbízott elôadója volt. 1924 augusztusában újból áthelyezték a deb-
receni Gazdasági Akadémiára, s ott a növénytermesztéstani tanszék vezetôje
lett. 1927. szeptember 1-jén gazdasági akadémiai rendes tanárrá nevezték ki.
Az 1935–1937-es években tanári mûködése mellett megbízást kapott a debreceni129
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Dohánytermesztési Kísérleti Állomás vezetésére. 1937. szeptember 1-jével a
keszthelyi Gazdasági Akadémia igazgatója, majd az akadémiáknak mezôgaz-
dasági fôiskolákká való átszervezésekor fôiskolai nyilvános rendes tanár lett.

1946. december 1-jétôl a volt Dohányjövedék szolgálatában állt, majd a rész-
vénytársasági formában mûködô Budapesti Dohánybeváltó N. V.-hez került
szakelôadónak. Itt mûködött 1951-ig, amikor áthelyezték a Dohánykutató Inté-
zethez. Kandidátusi értekezését 1956-ban védte meg. 1957-ben ment nyugdíjba.

Szakmai tudását külföldi tanulmányutakon szerzett tapasztalatokkal gyara-
pította. Szakirodalmi munkássága: 19 eredeti vizsgálatokon alapuló értekezés,
5 könyv és 41 eredeti szakközlemény.

Hauser János mint oktató rövid két évig tartotta értékes elôadásait fôisko-
lánkon; ez idô alatt nagy elméleti szakmai tudásával, gazdag gyakorlati tapasz-
talatainak átadásával a mezôgazdasági termelés terén hasznosan egészítette ki
hallgatóink állatorvosi ismereteit. Szerény, kedves modorával mind a hallgatók,
mind a tanári kar rokonszenvét, nagyrabecsülését kiérdemelte.

73 éves korában, 1964-ben hunyt el.
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