
Bölcsészdoktor, a mezôgazdaságtan, az „oeconomia ruralis” elsô elôadója,
tanszékének megszervezôje. Tolnay Sándorral együtt a pesti állatgyógyintézet
megmentôje az oktatás bécsi kitelepítésétôl. 

Mitterpacher Lajos Bellyén (Baranya vármegye, ma Belje, Horvátország) szü-
letett 1734. augusztus 25-én, német nemesi családban. Helyben végzett elemi
és gimnáziumi tanulmányai után 15 éves korában belépett a jezsuita rendbe.
1755-ben a soproni gimnáziumban latint tanított, majd Bécsben matematikát
tanult. 1758-ban a gyôri gimnáziumban retorikát oktatott, egy évvel késôbb a
bécsi Pazmanaeumban teológiát tanult, majd doktorált 1762-ben. Ezt követôen
a Terezianumban hitoktató, és a „nemes ifjak pallérozása közben” filozófiát,
latin nyelvet és mezôgazdaságtant is oktatott. Ettôl kezdve eljegyezte magát
a mezôgazdaságtannal. 1774-ben bölcsészdoktorátust szerzett a Pázmány
Péter alapította nagyszombati egyetemen, amikor a Ratio educationis kiadá-
sával egyidejûleg (1777) Nagyszombatról Budára, majd Pestre helyezték át az
egyetemet.

Mitterpacher Lajost Pesten bízták meg az akkor bevezetett mezôgazdaságtan
oktatásával, és vezetôje lett az „oeconomia ruralis” mezôgazdasági tanszéknek.
Professzorként a természetrajzot és a technológiát is oktatta. Az agrárismeretek 238
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keretében növénytermesztést, állattenyésztéstant és mezôgazdasági termékfel-
dolgozást tanított. Magyar, francia, angol, német, latin, szerb nyelven adott elô
és írta könyveit. A mintegy 50 könyve közül jelentôs az Elementa rei rusticae in
usum academiarum regni Hungariae conscripta (1779–1794) háromkötetes
könyve, amely az állattenyésztést taglaló második kötetében állatgyógyászati
részt is tartalmaz. 1795-ben Pállfy Miklós gróf javasolta, hogy az állatorvoskép-
zést Bécsbe helyezzék. Ezt az orvosi kar Tolnay Sándor és Mitterpacher Lajos
javaslatára elutasította. Ezáltal Tolnay – Mitterpacher segítségével – megmen-
tette a Pesti Egyetem Orvosi Karának állatgyógyászati tanszékét és állatgyógy-
intézetet.

Mitterpacher Lajos érdemeit az egyház és a jezsuita rend apáti kinevezéssel,
az uralkodó „mitternburgi” praedicatum (nemesi elônév) odaítélésével jutalmaz-
ta. A helytartótanács 1785-ben Mitterpacher tanszékét megszüntette, tananyagát
az általános természetrajz és a technológia keretébe utalta. Az új tantárgyakat
továbbra is Mitterpacher oktatta. Az 1806. évi módosított Ratio educationis
Mitterpacher tanszékét újból fölállította, és a Bölcsészeti Karon kötelezôvé tette
a mezôgazdaságtan oktatását. 

Mitterpacher Lajos 1814. május 24-i halálával azonban megszûnt a mezôgaz-
daságtan oktatása.
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