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DR. SCHANDL JÓZSEF
1885 –1973

Okleveles mezôgazda, állatorvosdoktor, Kossuth-díjas akadémikus, az állat-

tenyésztéstan nyilvános rendes tanára. 1912-tôl 1922-ig a budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának mezôgazdasági szakcsoportja
állattenyésztéstani tanszékének tanszékvezetô tanára. 1919-tôl 1922-ig a mezôgazdasági enciklopédia és késôbb, 1944-ig az állattenyésztéstan elôadója
intézményünkben. Az Országos Gyapjúminôsítô Intézet (1927–1960) és az Állattenyésztési Kutatóintézet igazgatója (1951–1960). Korának kiemelkedô állattenyésztôje, jeles szakíró.
Schandl József Bakonybél községben született, 1885. április 27-én. Itt járt elemi iskolába is. Középiskolai tanulmányait a gyôri fôgimnáziumban végezte, ahol
1903-ban jeles eredménnyel érettségizett. 1904-ben beiratkozott a magyaróvári
Gazdasági Akadémiára. 1906-ban kitûnô minôsítésû oklevelet szerzett. Állami
ösztöndíjasként 1909-ben jeles minôsítéssel okleveles állatorvossá avatták.
Bécsi katonai szolgálata után visszatért az Állatorvosi Fôiskolára, ahol Wellmann Oszkár akadémikus mellett dolgozott, és részt vett e korszak egyik legnagyobb hazai és nemzetközi jelentôségû anyagcsere-kísérletsorozatában. 1911ben gazdasági akadémiai tanársegédi, 1912-ben segédtanári kinevezést kapott.
Hosszabb külföldi tanulmányút után, amelynek során megismerte Ausztria,

292

204-391 Biographia

293

2007.12.04

09:40

Page 293

Németország, Hollandia, Dánia és Svédország állattenyésztését, 1913-ban megbízták a kolozsvári Gazdasági Akadémia állattenyésztéstani tanszékének vezetésével. 1914-ben okleveles állatorvosdoktorrá avatták. Az elsô világháborúban
töltött négyéves katonai szolgálata után, 1919-tôl a magyaróvári Gazdasági Akadémián mint rendkívüli tanár mûködött, ugyanakkor az 1919–1922-es években
az Állatorvosi Fôiskolán elôadta a mezôgazdasági enciklopédia címû tantárgyat.
1924-tôl mint egyetemi nyilvános rendes tanár a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán, késôbb a M. kir. József Nádor
Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Karán,
végül a Magyar Agrártudományi Egyetem Mezôgazdasági Karán az állattenyésztéstani tanszék vezetését látta el 1948-ig. Wellmann Oszkár halálától (1943. május 4.) Csukás Zoltán kinevezéséig (1944. június 21.) az állatorvosi osztályon az
állattenyésztéstan címû tantárgy meghívott elôadója és vizsgáztatója volt. Az állatorvosi alapképzésben betöltött funkcióján kívül részt vett az állatorvosok posztgraduális minôsítésében is, és ennek a tevékenységnek a folytatásaként betöltötte az állatorvosi tisztivizsga-bizottságban az állattenyésztéstan címû tantárgy
egyik kérdezô tanárának tisztét.
1927-tôl – egyetemi tanári tevékenységével szinte párhuzamosan – vezette az
Országos Gyapjúminôsítô Intézetet, amely intézmény kifejlesztésével és a magyarországi juhtörzskönyvezés megszervezésével kimagasló érdemeket szerzett.
1949-tôl az Állattenyésztési Kutatóintézetben tevékenykedett, és fôleg a juhtenyésztés körébe vágó kutatásokkal foglalkozott, majd 1953-tól átvette az intézet igazgatói teendôit, egészen 1960-ban bekövetkezett nyugállományba vonulásáig. Különösen utolsó hivatali beosztásában, egy évtizeden keresztül több
területen irányt szabott az állattenyésztési kutatásoknak.
Schandl József aktív részese és építôje volt a mezôgazdaság átalakításának.
Nevéhez fûzôdik a gyapjútermelésben a relatív termelés elvének a gyakorlatba
való bevezetése, amivel fontos és korszerû szemléleti elemet vitt a tenyésztômunkába. Speciális munkaterületének mindig a juhtenyésztést és a gyapjútermelést tartotta. E szakterületrôl nemcsak jelentôs saját tanulmányai jelentek meg
a hazai és a külföldi szaksajtóban, hanem irányításával nagyszámú doktori értekezés is segített tisztázni jelentôs, nyitott kérdéseket. A magyar fésûsmerinó
kitenyésztése jelentôs tudományos munkájának egyik eredménye. Úttörômunkát végzett a merinóállomány tejelôképességének kifejlesztésében, az országos
juhtörzskönyvezés és a tejelés-ellenôrzés bevezetésében.
Tevékenyen részt vett különféle állami és társadalmi szervezetek munkájában.
Tagja volt az Országos Gazdasági Szakoktatási Tanácsnak, az Országos Állategészségügyi Tanácsnak, a Mezôgazdasági Kísérletügyi Tanácsnak, az Országos
Természettudományi Tanácsnak, a Mezôgazdasági Tudományos Tanácsnak
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és hosszú éveken keresztül elnöke az MTA állattenyésztési bizottságának.
1952-ben az MTA Tudományos Minôsítô Bizottsága a mezôgazdasági tudomány doktorává nyilvánította. 1953-ban az MTA közgyûlése levelezô, 1960-ban
rendes tagjává választotta.
Kiváló oktató és nagyszerû tanár volt; 40 éven át oktatott. Gazdag tapasztalatait és tudását úgy tudta átadni, hogy színes, élvezetes elôadásaival lebilincselte hallgatóit. Egyéniségével, szép magyar stílusával, tudásával és élettapasztalatainak gazdagságával élményt nyújtott hallgatói számára.
Tanári, intézetigazgatói és egyéb sokirányú kötelezettségei mellett tan- és szakkönyvírói tevékenysége emelkedett ki. Tankönyvei: A szarvasmarha tenyésztése
(1920, 1928, 1943, 1947), Az állattenyésztés enciklopédiája (1924), Gyapjúismeret (1924, 1934), Állattenyésztéstan 1. Az állattenyésztés biológiája (1925),
Általános állattenyésztés (1925, 1944, 1948), A sertés tenyésztése (1928, 1933, 1948),
A ló tenyésztése (1928, 1934, 1949), A juh tenyésztése (1928, 1933, 1947, 1949),
Gyapjú-, tej- és hústermelés a juhászatban (1939, 1943, 1952, 1959), Juhtenyésztés (1943, 1951, 1953, 1955, 1960, 1966), Szarvasmarhatenyésztés (1952, 1953,
1955, 1962), Lótenyésztés (1955, 1959). Tankönyvsorozatai nemcsak az egyetemi és fôiskolai hallgatóság oktatását tették teljesebbé és sikeresebbé, hanem
a gyakorlat szakembereinek is évtizedeken keresztül vezérfonalként szolgáltak
felelôsségteljes munkájukban.
Kimagasló tevékenységéért Schandl József ismételten részesült magas állami,
társadalmi és tudományos kitüntetésekben. 1954-ben a Munka Vörös Zászló
Érdemrenddel, ugyanebben az évben Kossuth-díjjal, majd 1960-ban a Munka
Érdemrenddel tüntették ki, tiszteleti doktora a Gödöllôi Agrártudományi Egyetemnek és a berlini Humboldt Egyetemnek.
Schandl József az állattenyésztés kimagasló, iskolateremtô vezéregyénisége.
Nyugodt, bölcs, szerény, közvetlen, segítôkész ember volt.
1973-ban, 88 éves korában, Budapesten halt meg.
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