
Vegyészmérnök, bölcsészdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, a M. kir.
Állatorvosi Fôiskola nyilvános rendes tanára (1934), az Országos Magyar Állat-
élettani és Takarmányozási Kísérleti Állomás asszisztense Tangl Ferenc mellett,
majd igazgatója 1918-tól 1934-ig. A takarmányozástan tantárgy oktatója intéz-
ményünkben 1904-tôl 1938-ig.

Weiser István 1873. január 21-én született Liptószentmiklóson. Édesapja szesz-
fôzô mester, majd fogadós volt. A három fiúgyermekük közül István volt a leg-
fiatalabb. Kassán érettségizett jeles eredménnyel. 1891-ben a M. kir. József Mû-
egyetem Vegyészmérnöki Karán tanult, majd tanulmányait Münchenben folytatta.
Hazatérve vegyészmérnöki oklevelet szerzett, majd a budapesti Tudományegye-
tem Bölcsészeti Karán, Thán Károly professzornál 1895-ben doktorált. 1896-ban
a M. kir. Állatélettani és Takarmányozási Kísérleti Állomáson Tangl Ferenc pro-
fesszor asszisztense lett. Tangl professzor halála után, 1918-tól 1934-ig az állo-
más igazgatója volt.

Közel négy évtizedes kutatói tevékenysége kiterjedt az állatélettan, a takar-
mányozástan és az élelmiszer-kémia legkülönbözôbb területeire. Munkatársá-
val Zajtay (Zaitschek) Artúrral egyetértésben és együttmûködve a gyakorlatot
szolgáló alkalmazott kutatást tartotta elsôdlegesnek. Nevéhez fûzôdik az ipari371
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takarmányok táplálóértékének a megállapítása, a kukoricaolaj-gyártás, a kala-
pácsos lucernaôrlés. Az okszerû és gazdaságos takarmányozás bevezetése és
elterjedése hazánkban Weiser és Zajtay érdeme. Ennek eredményeként a hús-,
zsír- és tejtermelés mennyiségileg és minôségileg is emelkedett. A kukorica-
olaj avasodását gátló új módszert dolgozott ki. Módszerével lehetôvé vált a ku-
koricaszár felhasználása takarmányozási célra is.

Kutatói és kutatásszervezôi munkája mellett bontakozott ki tanári mûködése
is. 1904-ben a M. kir. Állatorvosi Fôiskola magántanárává választotta, a takar-
mány- és tápszerkémia tárgyat oktatta, 1911-ben rendkívüli tanárrá léptették elô.
A budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az élelmiszerek vizsgálata
tárgyból magántanárrá habilitálták a vaj és a méz kémiájának vizsgálata alapján.
1933-ban egyetemi nyilvános rendes tanári címet nyert.

Ismeretterjesztô és szakírói tevékenysége jelentôs. Kutatási eredményeit a
Kísérletügyi Közleményekben, az Állattenyésztôk Lapjában, a Mezôgazdasági
Közlönyben a Molnárok Lapjában és külföldi szaklapokban is közölte. A hazai
takarmányok összetételének és táplálóértékének megállapítására, takarmányo-
zási eljárások kidolgozására 1924-ben Zajtay Artúrral írták meg közösen a Takar-
mányozástan kézikönyvet. Ez volt az elsô hazai viszonyokra alkalmazott szak-
munka, amely az okszerû és a gazdaságos takarmányozást szolgálta. A második
világháború alatt tevékenységétôl megfosztva, szegényen került a Cherité kór-
házba. 1945 nyarán felerôsödve ismét dolgozott, könyvének harmadik kiadá-
sát újból írta, közben megkapta az állatorvos-tudomány kandidátusa címet.

Budapesten, 1957. július 8-án halt meg.
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