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A  Kassai  mezőgazdasági  Akadémia  diákjai  18751918 

Az  elmúlt  évtizedekben  számos  tanulmány,  monográfia,  forráskiadvány 
született  a mezőgazdasági  szakképzés  történetének  témakörében.  A legtöbb nagy 
múltú,  ma  már  egyetemi  rangú  intézmény    melyeket  egyegy  város  neve 
fémjelez  (Mosonmagyaróvár,  Keszthely,  Gödöllő,  Debrecen);  a  Budapesten 
működő  Állatorvosi  és  Kertészeti  Egyetem  jelentetett  meg  kerek  évfordulóira 
emlékkönyvet,  történeti  Összefoglalót.1  Van  viszont  két  "elfeledett"  agrár
felsőoktatási  intézmény,  melyek  történetének  feldolgozására  még  nem  került 
sor.  Ezek  közül  az  egyik,  a  Kassai  magyar  királyi  Gazdasági  Tanintézet,  1906
tól  Akadémia  történetének  vázlatos  ismertetése  volt  célom  dolgozatom  első 
részében.  Mivel  az  intézet  a  mai  országhatárokon  kívül  működött, 
Magyarországon  iratanyagából  csak  az  anyakönyvek  találhatóak  meg.  Ezért 
forrásként  elsősorban  az  intézet  anyakönyveit,  értesítőit,  évkönyveit2,  egyéb 
kiadványait  használtam,  kiegészítve  egyes  kérdések  esetében  a  Földmüvelés, 
Ipar  és  Kereskedelemügyi  Minisztérium  mezőgazdasági  szakoktatásra 
vonatkozó  iratanyagával.3 

Fehér  György:  A  keszthelyi  agrárfelsőoktatás.  In:  Georgikon  200.  I.  köt.  Emlékkönyv  a 
Georgikon  alapításának  200.  évfordulójára.  Keszthely,  1996.  131291.  1.;  A  debreceni 
agrárfelsöoktatás  100 éve.  Szerk.: Komoróczy  György.  Bp.,  1968. 799.  1.; Georgikon  175. Szerk.: 
Sági  Károly.  Bp.,1972.  73136.  1.; Walleshausen  Gyula: A magyaróvári  agrárfelsöoktatás  175 éve. 
Magyaróvár,  1993. 28100 1. 

A m.  kir.  kormány  ....  évi  működéséről  és az ország  közállapotairól  szóló jelentés  és  statisztikai 
évkönyv.  Budapest,  ....  1898  ...1922.  A  levéltári  források,  értesítők  és  éves  statisztikák  adatai 
részletesen  a diákság elemzésénél. 
3 Buday  Barna:  Szakoktatásügyi  kérdések.  Bp.,1918.  127.  1; A Kassai  magyar  királyi  10. Rákóczi 
Ferenc  középfokú  Gazdasági  Tanintézet  és  mezőgazdasági  szaktanácsadó  állomás  értesítője  1939
40.  évről.  Kassa,  1940.  1112.  1.,  3842.  I.;  Emlékkönyv  a  kassai  m.  kir.  gazdasági  tanintézet 
huszonöt  éves fennállásának  alkalmából.  Szerk.:  Kovácsy  Béla.  Kassa,  1900. 96 1.; Gróf Széchényi 
Pál  földmivelés,  ipar és kereskedelemügyi  miniszter jelentése  a gazdasági  tanintézetek  állásáról  az 
188283.  tanévben.  Bp,.1883.  88  1.;  Emlékkönyv.  Magyarország  mezőgazdasági  szakoktatási 
intézményei  1896.  Szerk.:  Bálás  Árpád.  Magyaróvár,  1897.  243  1.; Magyarország  mezőgazdasági 
szakoktatásának  évkönyve  1902.  évre.  Szerk.:  Keller  Gyula.  Bp.,1903.  220  1.;  Magyarország 
mezőgazdasági  szakoktatásának  évkönyve.  1909. Szerk.:  Dubravszky  Róbert.  Bp.,  1909. 61219 1.; 
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Az intézményt  a leendő gazdatisztek,  birtokosok  (azaz a mezőgazdasági 
termelés  későbbi  vezetői,  irányítói)  kiképzésére  hozták  létre,  hogy 
megszerezhessék  mindazt  az  ismeretanyagot,  mely  képessé  tesz  megfelelni  a 
tőkés  mezőgazdaság  új  kihívásainak.  Dolgozatom  második  része  ezekről  a 
hallgatókról  szól.  Az  anyakönyvi  adatok  elemzése  során  megkísérlek  átfogó 
képet  alkotni  a  diákságról.  A  kérdések,  melyre  választ  keresek:  mennyire  volt 
képes  az  intézmény  megfelelni  a  társadalmi  igényeknek  és  elvárásoknak, 
mennyire  tudta  betölteni  kijelölt  szerepét,  és  ez  mennyiben  szűrhető  le  az 
anyakönyvi  adatokból. 

A Kassai Magyar Királyi Gazdasági  Tanintézet, 1906tól Akadémia  története 

A  FelsőMagyarországon  felállítandó  gazdasági  tanintézet  eszméjével 
már  az  1850es  évek  elején  is  foglalkoztak.  Az  OMGE  1850ben  felterjesztett 
javaslatában  Kassát  is mezőgazdasági  tanintézet  felállítására  alkalmas  helyként 
említi.  1863ban,  amikor  a  helytartótanács  javaslatokat  kért  az  Országos 
Gazdasági  Egyesülettől  a  Felvidéki  Tanintézet  létesítési  helyének  ügyében, 
Kassa  város  azonnal  jelentkezett,  és  tájékoztatást  kért  a  felállítás 
szükségleteiről,  1864ben  pedig  feliratban  jelezte,  kész az  intézmény  alapjainak 
megteremtésére. 

Kassa és a vármegye értelmisége  lelkesen  támogatta a tervet:  Korponay 
János  az Abaujvármegye  monographiája  szerzője  könyvében  így  ír a  megyében 
tapasztalható  mezőgazdasági  viszonyokról:  "...a  gazdászat  kellő  értelmiséggel 
sincs  kezelve...kitetszik  abból  is:  hogy  a  100200  000  frt  oszt.  értékű  birtokok 
tulajdonosai  sincsenek  szakilag  kiképezve."  Ezért  szükséges  lenne  egy 
gazdászati  intézet  és  " A míg  ilyen  létre  nem jő,  mindodáig  a megye  területén 
virágzó  mezőgazdászat  s  gazdászati  ipar  nem  képzelhető."  A  Felvidék  más 
városai  is jelentkeztek,  Rimaszombat  és  Igló  szintén  szerették  volna,  ha  náluk 
jön  létre  a  gazdasági  tanintézet.  De  a  60as  években  a  Felvidéki  Tanintézet 
alapítására  nem  került  sor,  viszont  létrehoztak  intézeteket  Keszthelyen, 
Debrecenben  és  Kolozsmonostoron.  A  másik  három  nagy  tájegység  egyikén,  a 
Dunántúlon  az  1860as évek végétől  egyszerre két helyen  is folyt  magyar nyelvű 
gazdászképzés,  Keszthelyen  és  Magyaróváron,  éppen  ezért  a  képviselőházban 
1871ben  elhangzott,  hogy  a  jobb  térbeli  elosztás  érdekében  a  keszthelyi 
intézetet egyszerűen helyezzék át Kassára. 

A  minisztérium  a  debreceni  alapításhoz  hasonlóan,  az  intézményhez 
szükséges  földterületet  a  várossal  biztosíttatta.  A  konkrét  tárgyalásokat  Szlávy 

4 Korponay  János: Abaujvármegye  monographiája.  I. köt. Kassa,  18661870. 311312. 1. 
5  Keszthely...  162.  1.  (Természetesen  a  keszthelyiek  tiltakoztak  a  felvetés  ellen,  de  maga  a/, 
elképzelés  is jelzi, hogy az igazán nagy problémát  a tanár és  pénzhiányjelentette.) 
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miniszter  indította  meg,  leiratában  610  hold  major  és  épülettelek,  300  hold 
szántó  és  rétterület  biztosítására  kért  ajánlatot  a  várostól.  A  korszakbeli 
mezőgazdasági  szakemberek  ugyan  ennél jóval  többet,  legalább 400500  holdat 
tartottak  a  tangazdaság  céljaira  szükségesnek6,  de  ezt  Mosonmagyaróváron, 
Keszthelyen  nem  voltak  képesek  megvalósítani7,  viszont  az  újabb  alapítású 
intézeteknél,  Debrecenben  és  Kolozsmonostoron  már  ügyeltek  a  megfelelő 
méretű  gazdaság  biztosítására  (előbbi  609,  utóbbi  755  hold  terület  felett 
rendelkezett).  Kassa  1871es válaszában  felajánlott  földterületet,  illetve a város 
erdőségeinek  oktatási  célra  szabad  használatát  a  minisztérium  elfogadta,  sőt  a 
város  módosító  indítványa  ellenére  ragaszkodott  az  elsőként  meghatározott 
földterületekhez.  A  problémát  az  okozta,  hogy  a  felajánlott  területek 
magánkézben  voltak,  és a város nehezen  tudott megegyezni  az 59 birtokossal. A 
lassú  felvásárlás  eredményeképp viszont a miniszter hiába szánt már az  1872es 
költségvetésben  a  felvidéki  felsőbb  tanintézet  felállítására  100  000  forintot,  a 
képviselőház  pénzügyi  bizottsága    mivel  nem  látta  a  területet  biztosítottnak  
javasolta  annak  későbbre  halasztását.  De  Kassa  konkurense,  Szabadka  is 
megpróbálta az intézetet megszerezni, Rodiczky Jenő szerint a két  polgármesteri 
küldöttség között  " valóságos  licitátió  folyt"  1871 decemberében  a  földmívelés, 
ipar  és  kereskedelemügyi  minisztériumban,  de  végül  a  kassai  küldöttség 
jelenthette  be  a  közgyűlésnek  a  kedvező  döntést.  (A  város  áldozatvállalására 
jellemző,  hogy  az  u.n.  Kastélydűlőben  egy  hold  földért  akár  500  forintot  is 
fizetett.)  1872 június  4én  kötötték  meg a szerződést  a város és a  minisztérium 
között,  melynek  értelmében  a város 272 hold  földterületet  és 200 hold  erdőt ad 
egy  felsőbb  gazdasági  tanintézet  céljaira  bérmentes  örökbérlet  formájában 
korlátlan  használati  joggal,  fát  és  egyéb  építési  anyagokat  az  épületekhez.  A 
szerződésben  kikötötték,  hogy  az  oktatás  magyar  nyelvű  legyen,  de  ha  olyan 
kitűnő  szakember  adódik,  aki  magyarul  nem  tud,  azt  is  alkalmazni  fogják.  A 
kassai  illetőségű hallgatók a szerződés értelmében tandíjmentességet  élveztek9 

Bár  a  miniszter  már  1873ban  tervezte  az  intézet  megnyitását,  az 
építkezések  elhúzódása  miatt  ez  csak  1875ben  valósult  meg.  (Ez  volt  a 
szerencsésebb  megoldás,  nem  úgy  mint  Kolozsmonostoron,  ahol  az  intézetet  a 
tulajdonképpeni  épületek  elkészülte  előtt  ideiglenes  körülmények  között  is 
megnyitották.)  Az  első  évnyitóig    a  szakoktatás  átalakításának 
eredményeképpen   az  is  tisztázódott,  hogy  nem  felsőbb  (tehát  keszthelyi  vagy 
debreceni  mintájú)  tanintézet nyílik meg, hanem a Kolozsmonostori  mintára  (a 

6 Keszthely...  200...  140.1. 
7 Magyaróváron  1883ban  300 hold, Keszthelyen  200 hold  földterületen  feküdt  a 

tangazdaság.  Jelentés ...1883.881. 
8 Rodiczky Jenő: Adalékok...Évkönyv...  1889. 111.1. 
9 Szakoktatás...  1909.210. 1. 
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bajorországi  weyhenstephani  intézet  volt  a  példa)10  eleve  3  éves  középfokú 
végzettséget  adó  tanfolyam.  A  módosítás  ellen  a  város  tiltakozott,  de  végül  is 
kénytelen  volt  belenyugodni.  Az  1875ös  megnyitásnál  már  a  második 
igazgatója  volt  az  intézetnek,  mivel  a  tapasztalt,  ügybuzgó  Barkassy  Kálmán 
magyaróvári  tanár  személyi  ellentétek  miatt  egy  év  után  lemondott.  Helyét 
Lakner József vette át, aki Kolozsmonostoron  már  igazgatóként  bizonyított.11 

A  tanintézet  ünnepélyes  megnyitására  1875.  október  16án  délelőtt 
került  sor.  Bárczay  Albert  főispán  mondott  beszédet  a  kormány  nevében,  az 
eseményen  részt  vett  Perger  János  püspök,  Kassa  polgármestere,  a  megyei 
tisztviselők,  a többi kassai tanintézet  igazgatói is.12 

Az  intézet  alapszabályai  csak  1876  szeptemberében  készültek  el, 
(Trefort  1877 március  19én hagyta jóvá  azokat)  az oktatás  az első  évfolyamon 
22  hallgatóval,  3 tanárral  (köztük  az  igazgató),  intézővel  és  főkertésszel  már az 
187576os  tanévben  megindult.  Az  első  évben  csak  a  legszükségesebb 
feltételek  voltak  biztosítva.  A  hiányos  felszerelést  és  állatállományt 
folyamatosan  igyekeztek  kiegészíteni.  Mivel  a  tanintézetbe  kevesen 
jelentkeztek,  a minisztériumban  olyan  határozat  született,  hogy ne  indítsák  be a 
2. évfolyamot.  Kassa  tiltakozott  a tervezett  intézkedés ellen, de Trefort  Ágoston 
biztosította  (megbízott  földmívelési  miniszterként)  a  város  vezetőit,  hogy  erre 
nem  kerül  sor.  A  második  tanévnyitóra  egy  újabb  rendes  és  két  segéd  tanárral 
bővült  a  tanári  kar,  és  a  minisztérium  4300  forintot  adott  a  felszerelés 
kiegészítésére.  Bővült  az  állatállomány  is,  sertéseket  és  juhokat  vásároltak. 
1878tól  megindult  a  rétmesteri  iskola,  18791885  között  pedig  a  tanítóképző 
növendékei  számára  is tartottak  előadásokat. 

1877.  szeptember  8án  neves  látogatója  volt  az  alig  kétéves  iskolának. 
Ferenc  József  kíséretével    amelyben  a  miniszterelnök  és  a  főispán,  valamint 
számos  fontos  személyiség  volt    tekintette  meg  a  tanintézetet.  1880ban 
Kemény  Gábor,  1883ban  pedig  Széchenyi  Pál  földmívelés,  ipar  és 
kereskedelmi  miniszter tett  látogatást  Kassán. 

Az  alapítástól  eltelt  8  év  nem  hozta  meg  a  remélt  eredményeket.  A 
tanulók  száma  csökkent,  inkább  a  jobban  felszerelt  vagy  nagyobb  hírnevű 
intézeteket  keresték  fel  a  felvidéki  hallgatók  is. A  szegényebb  sorsúakat  pedig 
távol  tartotta  az  ösztöndíjak  kis  száma  és  a  konviktus  hiánya.  Széchenyi  Pál 
látogatása  után  a  gondok  megoldására  először  is  az  igazgatót  cserélte  le. 
Rodiczky  Jenő  korábbi  magyaróvári  tanár nemcsak  végrehajtotta  és felügyelte  a 
minisztérium  fejlesztéseit,  nagy tudása,  lelkiismeretessége,  sokszínű  egyénisége 
nagyban  hozzájárult  a  tanintézet  megszilárdulásához  és  fejlődéséhez.  A 

10 Bálás...  101.1. 
11 Évkönyv...  1889. 1111. 
12 Évkönyv... 1889.1-11.1. 
13 Uo. 
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rétmesteri  iskolát  önálló  épületbe  költöztették,  a  főépületben  pedig  konviktust 
alakítottak  ki.  Megszűnt  a  rendkívüli  hallgató  státusa  (ez  lehetővé  tette  az 
alacsonyabb  végzettséggel  való  bekerülést),  a  gazdaságot  pedig  szeszgyárral 
szerelték  fel,  a  korábban  szinte  teljesen  hiányzó  legelőterületet    ami  miatt 
nehezen  fejlődött  az  állatállomány   bérléssel  pótolták.  A tanári  kart  is  sikerült 
nagytudású  szakemberekkel  kiegészíteni,  a  következő  két  igazgatót  már  nem 
kellett  más  tanintézetből  áthelyezni. A kutatómunkát  segítette  a magvizsgáló  és 
vegykísérleti,  valamint  vízrajzi  és  csapadékmérő  állomás  létrejötte.  A 
hallgatóság  száma  is  örvendetes  emelkedésnek  indult,  a  80as  90es  évek 
fordulója  körül  tartósan  meghaladta  a 90  főt  az évi  hallgatószám. Növekedett  a 
végbizonyítványt  nyertek  száma  is. Az emelkedés egészen  1906ig, az akadémia 
létrehozásáig tartott,  190203ban  egyszerre  148 fő tanult az  intézményben. 

Az  intézmény  hasznosságát  a  megye  gazdái  közvetlenül  is 
tapasztalhatták.  "AbaujTorna  vármegye  gazdasági  fellendülésére  a  kassai  m. 
kir.  gazdasági  tanintézet  is  kedvező  befolyással  van,  egyrészt  azáltal,  hogy  a 
mezőgazdasági  tudományokat  terjeszti  és  mintagazdaságot  tart  fenn,  másrészt 
pedig  hogy  tenyészanyagot,  vetőmagvakat  jutányos  áron  bocsát  a 
gazdaközönség  rendelkezésére."  írja  elismerően  a szerző az  1896ban  megjelent 
megyei  monográfiában.14 

1892ben  Rodiczky  minisztériumi  feladatokkal  való  megbízása  után 
Kovácsy  Béla  rendes tanár kapta meg az  igazgatói  funkciót,  amit egészen  1906
ig viselt.  Igazgatósága  alatt készült  el az önálló konviktusi  épület, megkezdték a 
szeszfőzői  tanfolyamok  tartását,  1900ban  pedig  megünnepelték  az  intézmény 
fennállásának  25.  évfordulóját. 

Az  intézmény  életébe  az  1906os  év  hozott  döntő  változást.  A  neves 
vegyész, a szeszgyár  és a szeszkísérleti  állomás vezetője, Zalka Zsigmond  került 
az  igazgatói  székbe.  A  tanintézeteket  országosan  akadémiai  rangra  emelték, 
mely  eredményeképpen  megváltozott  a  felvétel  követelménye,  ezután  csak 
érettségivel  lehetett  bekerülni.  Sajnos  a  rangemelést  nem  követte  nagyobb 
volumenű  fejlesztés,  a tanári  gárdát  is csak  lassan bővítették. A kassai  akadémia 
  mint  társai    a  hallgatóság  jelentős  csökkenését  volt  kénytelen  tudomásul 
venni.  A  beiratkozott  hallgatók  száma  egyetlen  évben  sem  érte  már  el  a  80at. 
De  1906ban  Kassán  megnyílt  egy  új  gazdasági  tanintézet  is.  A női  gazdasági 
tanintézetben  17 tanár  és  53  hallgató  volt  már  1909ben!15  Az  iskolát  a  kassai 
Orsolyarend  működtette,  külön  tanfolyamot  tartottak  a  tanítónők  számára.16 

(Nők felvételét  a gazdasági  akadémiákra csak  1918ban  engedélyezték.) 

AbaujTorna  és Kassa.(Magyarország  vármegyéi  és városai. I. köt.) 
Szerk.: Borovszky Samu.  1896. Bp. , 412  .1. 

15 Statisztika...  1909 9294 1. 
16 Walleshausen  Gyula nyomán 
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Az  intézmény  stagnálása  a  közvetlenül  a  világháború  előtt  és  alatt  is 
folytatódott.  1917ig  még  minden  évben  megjelent  az  értesítő,  életjelt  adva  az 
intézmény működéséről. A háború alatt hosszabb rövidebb  ideig bezárta kapuit a 
keszthelyi,  a  kolozsmonostori,  a  debreceni  akadémia  egyaránt,  mivel 
hallgatóságuk,  fiatalabb  tanáraik  nagy  része  bevonult,  az  intézmények  épületeit 
(Kassán  is)  részben,  vagy  teljesen  hadikórházként  hasznosították  .  A  háború 
alatt  Kassán  is  megjelentek  a  török  hallgatók,  1918ban  pedig  megkezdték  a 
minisztériumi  rendelet  alapján  a  12 hetes  tanfolyamok  tartását.  Ennek  lényege, 
hogy  1 év arcvonalbeli  szolgálat  után  12 hetes tanulmányi  szabadságot  kaptak a 
jelentkezők, és ez idő alatt az akadémiai  anyag egy teljes  évét végezték el, szinte 
oklevélgyárakká  alakítva  a  még  működő  intézményeket.  A  kassai  anyakönyv 
bejegyzései  szerint  1918ban 430 fő  iratkozott be! 

Az anyakönyv  és a gödöllői  levéltári  anyag  szolgál  útmutatásul  abban a 
vitatott  kérdésben  is, mikor  szűnt  meg az  intézmény.  Ez alapján  megállapítható, 
hogy  a cseh  megszállás  után, ha nem  is nagy  számban,  még  1919ben  is vettek 
föl  hallgatókat,  1920ban  pedig  egészen  augusztus  27ig  tettek  záróvizsgát  itt 
hallgatók.  Mihálik  János  1920. augusztus  23án  keltezett  oklevele  mellett  még 
egy  szeptember  9i  segédtiszti  kinevezést  is  őriznek  Gödöllőn.  A  további 
kutatások  eredményei  még jobban  pontosíthatják  a  megszűnés  időpontját,  de a 
korábban  meghatározott  1918as időpont bizonyosan  megdőlt. A cseh  megszálló 
hatalom  a  trianoni  döntés  után  az  Akadémia  épületében  középfokú  gazdasági 
intézetet  hozott  létre, a korábbi  tanárok és hallgatók  szétszóródtak,  a megmaradt 
akadémiákon  folytatták  a  tanítást,  a  tanulást.  Zalka,  a  Kassai  Gazdasági 
Akadémia utolsó  igazgatója,  Magyaróvárra  ment,18  onnan  vonult  nyugdíjba 
1922 ben. Az Akadémia 45 évi működés után megszűnt  . 

17 Statisztika...  1914.146147.1. 
18Walleshausen...  100 1.. 
19 A Felvidék  visszacsatolása  után  1939ben  újra  felmerült  az akadémia  megnyitásának  gondolata, 
de a minisztérium  végül  is úgy határozott,  hogy akadémia helyett  inkább egy középfokú  gazdasági 
tanintézetet  hoznak  létre  a középbirtokosok  gyermekei  számára.  Az  intézet  1939. szeptember  24
én  nyílt  meg  a  régi  akadémiai  épületben  és  felszereléssel,  egyenlőre  két  évfolyamon  (4  éves  a 
képzési  idő); és a Kassai M. Kir.  II. Rákóczi Ferenc középfokú  Gazdasági Tanintézet nevet viselte. 
Az  intézet  felavatási  ünnepségén  Teleki  Pál  akkori  földmüvelésügyi  és  felvidéki  miniszter  is részt 
vett.  A tanintézet  évkönyvei  az épületek,  a tangazdaság  lepusztult  állapotáról  számolnak  be, de az 
oktatás  egyértelműen  a  régi,  gazdag  szertári  anyagokra  alapult.  Az  iskola  mellett  1942ben 
Gazdasági  Tanárképző  Szaktanfolyam  létesült.  Szervezését  a  csupán  mezőgazdasági  főiskolai 
képesítésű  gazdasági  tanárok  ill.  tanárjelöltek  továbbképzése  tette  szükségessé.  A  szaktanári 
képesítéssel  nem  rendelkező,  közép  és  alsófokú  szakoktatási  intézmények  tanárait  iskolázták  be 
ide.  és  csak  a  bizonyítvány  megszerzése  után  véglegesítették  őket.  A  6  hónapos  tanfolyamon 
gazdasági  gyakorlat  és  pedagógiai  képzés  folyt  (Csiki  László:  Mezőgazdasági  szakoktatásunk 
kialakulása,  fejlődése  és mai helyzete.  II. kiadás. Budapest,  1943.  138147.1) 
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A Tanintézet és az Akadémia  hallgatói 

A  gazdasági  tanintézetek  hallgatóságára  vonatkozó  számos 
információval  szolgálnak  a  magyaróvári,  keszthelyi,  debreceni  intézményeket 
bemutató  monográfiák  szerzői  is. Az alábbiakban  ezt a vázlatos  képet  kívánom 
kiegészíteni,  árnyalni  a  kassai  intézet  anyakönyvei  alapján.  Az  anyakönyvek 
nagy  forrásértéke  abban  rejlik,  hogy egyegy  időszakra vonatkozóan  valamennyi 
hallgató adatait tartalmazzák, és mind a hallgatóság összetételére, mind az iskola 
eredményességi  mutatóira  egyedülállóan  részletes  és  árnyalt,  de  mégis 
összefüggő  képet  nyújtanak.  (A  dualizmus  időszakában  számos  statisztika, 
kimutatás  készült  az agrároktatásról,  s ezen belül a kassai  tanintézetről.  De ezek 
segítségével  nehéz  összefüggő  képet  alkotni,  mivel  legtöbbjüket  nem  kíséri 
elemzés, részletesebb vizsgálat.) 

A feldolgozás  anyaga és módja 

A  hallgatóság  vizsgálatához  tehát  elsősorban  a tanintézeti  és  akadémiai 
anyakönyvek  adatait  dolgoztam  fel.20  A  feldolgozás  a  Microsoft  Access 
adatbáziskezelő  program  segítségével  készült.21  Az  anyakönyv  gazdag  forrás: 
rovatai  tartalmazzák  a diák nevét, vallását,  születési  évét;  születési,  illetőségi  és 
lakóhelyét;  szülője  vagy  gyámja  foglalkozását,  a  beiratkozás  évét,  a jelentkező 
iskolai  végzettségét,  hallgatói  minőségét,  az  itt  elvégzett  évek  számát,  a 
végbizonyítvány  vagy  oklevél  megszerzésének  tényét,  és  idejét;  a  korábbi 
szakmai  gyakorlat  során,  esetleg  a  más  gazdasági  akadémián  eltöltött  időt. 
Rovatos  bejegyzései  magyar  nyelvűek,  viszonylag  jól  olvashatóak.22  Mivel  a 
tanintézeti  anyakönyvi  anyag  nem  fedi  le  a  teljes  időszakot  (csak  1883tól 
találhatóak  meg)  az  adatbázist  kiegészítettem  az  első  nyolc  év  (18751883 
közötti  időszak) diákjainak  fellelhető  adataival  (név, születési hely, 

Az anyakönyvek  ma  a Szent  István  Egyetem  Gödöllői  Levéltárában  találhatóak  meg.  A Kassai 
magyar királyi Gazdasági  Tanintézet Anyakönyvei.  18831908. 4 kötet. (Gödöllői  Agrártudományi 
Egyetem  Levéltára,  141. f.);  A  Kassai  magyar  királyi  Gazdasági  Akadémia  Anyakönyvei.  1906
1920. 7 kötet. (Gödöllői Agrártudományi  Egyetem Levéltára,  141. f.); A Kolozsvári magyar királyi 
Gazdasági  Akadémia  Anyakönyve.  19061918.  1  kötet.  (Gödöllői  Agrártudományi  Egyetem 
Levéltára,  140. f.) 
21 Köszönet  illeti Horvát Ákost, aki sokat segített az adatbázis  megtervezésében. 
"  A tanintézeti  anyakönyvek  vezetése  kevésbé  alapos,  főként  az apa  foglalkozását  illetően  (nincs 
adat  54 esetben),  és egyes kötetek  sérültek  (tépett  oldalak  692704.  szám  között,  a 2.  kötetben  az 
1898as  beiratkozok  nevei  az  újrakötés  során  megsérültek,  ezért  a  neveket  az  azévi  Értesítő 
névsorából  rekonstruáltam.) 
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a  beiratkozás  éve,  szerzette  végbizonyítványt)  melyek  a  tanintézet  25  éves 
fennállásának  évfordulójára  kiadott emlékkönyv névsorában  maradtak  fenn. 

A  teljes  adatbázis  a  kassai  intézmény  18751916  között  beiratkozott 
1543  hallgatójának  adatait  tartalmazza.  Az  adatbevitel  és  az  elemzés  során  az 
adatállományt három részre osztottam. 

  1.: A korai  időszakot, mivel  anyakönyvi  anyag nincs, és mert  az 1883
ig tartó  időszakot  a kezdeti,  alapozó  korszaknak  tekinthetjük,  (összesen 
127 fő) 
 2.: A tanintézet virágkorát, ez az  18831906 közötti  időszak. (1071  fő) 
  3.:  Az  akadémiai  korszakot,  mivel  az  intézmény  minőségi  változását 
jelentette.24(345  fő) 
Bizonyos  kérdésekre  nem  találunk  választ  az  anyakönyvekben  sem 

(nemzetiség,  a  végzettség  megszerzése  utáni  elhelyezkedés  stb.).  Ezekben  az 
esetekben  és ellenőrző, összehasonlító  célzattal  a korabeli  hivatalos  statisztikák, 
kimutatások  (egyegy év, egyes  időszakok) adatait  is figyelembe  vettem.~ 

"Emlékkönyv...  6572.1. 
24  az  anyakönyveket  1920ig  vezették,  de  az  1917től  bevezetett  u.n.  "12  hetes  tanfolyam"  olyan 
hallgatói  dömpinget  jelentett,  mely  az  alapos  képzést  nem  tette  lehetővé.  (  1918.  Évi  70780  sz. 
min.  rendelet  alapján)  Ezért,  hogy  az  arányszámok  ne  torzuljanak,  az  utolsó  3  év  hallgatóinak 
adatai  a részletes elemzésbe most nem kerültek be. 
25  Részben  az  intézet  által  megjelentetett  évkönyvekben,  értesítőkben,  illetve  a minisztérium  által 
kiadott  éves  kimutatásokban  található  statisztikákat.:  A  Kassai  magyar  királyi  Gazdasági 
Tanintézet  Értesítője  évről.  187677,187778,  188182,  188283,188384,188586,  188687, 
188889.  189192,  18991900,  190001,  190102,  190203,  190304,  190405; A  Kassai  magyar 
királyi  Gazdasági  Akadémia  Értesítője  évről.  190607,  190708,  190809,  190910.  191112, 
191314,  191617.  191718; A Kassai  magyar  királyi  Gazdasági  Tanintézet  Évkönyve  évről. 
1889,  1890,  1891.  1892,  1893,  1896.  1897,  1898; A m.  kir.  kormány  ....  évi  működéséről  és az 
ország  közállapotairól  szóló  jelentés  és  statisztikai  évkönyv.  Budapest  1898.  év  354356.  1., 
1899.  év 403405.  1..  1900. év 412414.  1.,  1901. év 7375. 1.,  1902. év 9395. 1.,  1903. év 8890. 
1„  1904. év 9092.  1„ 1905. év  8089.  1.,  1906. év  8991.  1.,  1907. év 9294.  1.,  1908. év 9294. 1., 
1909. év 9294.  L  1910. év 8082. 1.. 1911. év 8486. 1., 1912. év 9193.  L,.  1913. év  114115. 1., 
1914. év  111112.  I„  191518. év  110111.  1., 19191922. év 
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A hallgatói  létszám változásai, a végzés és a lemorzsolódás arányai 

A  hazai  szakoktatási  ágak  közül  mind  az  ipari,  mind  a  kereskedelmi 
fejlettségéhez  képest  feltűnő  volt a mezőgazdasági  elmaradottsága.26  Még  1910
ben  is a foglalkoztatottak  közel 60%a, (több, mint 4 és fél millió fő) dolgozott a 
mezőgazdaságban27,  de  19051909  között  évente  alig  23002500  fő  járt 
valamilyen  gazdasági  szakoktatási  intézménybe.28(  Bár még ez a  szám  is  nagy 
előrelépés  volt  a korábbi  adatokhoz képest: A kiegyezés évében  alig 300,  1882
ben  már  971  volt  a  különböző  gazdasági  szakiskolák  hallgatóinak  száma)29 

Főként  az  alsófokú  képzés  volt  aránytalanul  elhanyagolt,  az  irányítók,  vezetők 
képzésére  hivatott  közép  és  felsőfokú  intézetek  kielégítették  a  jelentkező 
igényeket.(  A  mezőgazdasági  szakoktatásban  1910ben  2408  fő  tanult,  ebből  a 
Gazdasági Főiskolákon  856 fő.30) 

Elsőrendű  kérdés,  hogy  a  vizsgált  intézmény  látogatottsága  hogyan 
hullámzott,  mekkora  volt  az  érdeklődés,  és  hogyan  változott  a  vizsgált 
időszakban.  A  számadatok  mutatják,  hogy  a  kassai  tanintézet  kezdetben  nem 
váltotta be a hozzá  fűzött  reményeket, hiába szánták egy meghatározott  régió  a 
Felvidék    szakemberellátására,  amíg  a  80as  évek  közepéig  nem  sikerült  a 
felszerelés  hiányosságait  pótolni,  és az  intézményt  stabilizálni,  a diákok  inkább 
elkerülték  az  intézetet.  (  A  grafikonon  feltüntetett  keszthelyi  adatokon  látszik, 
hogy  ez a  stagnálás  nem  az összes  tanintézetre jellemző.)  A 80as  évek  végétől 
viszont a beiratkozok  számának  hullámzása  a másik 3 intézetet  is érintette, mint 
ahogy a századforduló  növekvő érdeklődése  is31. A kassai  tanintézet  is az  1899
1906 közötti  időszakban  volt  a  legnépszerűbb,  a beiratkozok  száma  tartósan  50 
fölé  került  (5272).  Egyegy  évben  110150  diák  is  tanult  itt.  Az  akadémiává 
alakulás első éve után   ami még jó  eredményeket  produkált   a hallgatók  száma 
jelentősen  visszaesett,  és a világháború  első évében volt a legalacsonyabb (16  fő 
iratkozott  be, és összesen  40 hallgatója volt abban az évben az  intézménynek)32. 
A  háború  második  felében  viszont  radikális  emelkedést  tapasztalhatunk,  a  12 
hetes  tanfolyamokon  (1  éves  frontszolgálat  után  12  hét  alatt  sajátíthatták  el  a 
hallgatók  egy  év  anyagát)  1917ben  kiugróan  sokan,  430an  vettek  részt!  De 
magas maradt a hallgatók száma a következő két évben  is. 

Katus  László    Vörös  Antal:  Magyarország  gazdasági  fejlődése  (18901914)  /az  általános 
fejezetek  és  a  mezőgazdaságra  vonatkozó  rész/  In.:  Mo.  története.  18901918.  4.  fejezet  Bp 
1983. 284.1. 
27 Mo. története... 18901918 282.  1. 
28 Statisztika... 190910 7.1. 
29 Jelentés... 87.1. 
30 Statisztika...  191011 8485.  1. 

Ez  részben  az  1900/XXVII.as  törvény  következménye,  mely  megfelelő  szakképzetségü 
gazdatisztek  alkalmazására kötelezte a birtokosokat. 

Ezt a korosztályt az elsők között vonultatták be 
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Az oktatás eredményessége, az iskola színvonala szempontjából  fontos a 
lemorzsolódók  és a végzők  számarányának  megállapítása.  A korai  időszakban  a 
beiratkozóknak  alig 40%a,  a tanintézet  stabilizálódása  után  viszont  már  60%a 
szerzett  hosszabb,  rövidebb  időn  belül  végbizonyítványt.  Az  akadémiára 
beiratkozok  oklevélszerzési  aránya  alig  37%os,  bár  ha  a  háború  időszaka  alá 
eső  (az  arányt  negatív  irányba  befolyásoló)  hallgatókat  kivesszük  a  számítás 
köréből, és csak a "békeidő" t nézzük, akkor az arány 50%ra javul. 

A  beiratkozások  számának  századfordulón  bekövetkező  emelkedését 
viszont  nem  követte  a  végbizonyítványok  számának  ugrásszerű  növekedése,  a 
második  grafikon  jóval  kiegyenlítettebb.  Az  1897  és  1914  közötti  időszak 
áttekintése  is azt  igazolja,  hogy a századforduló  után beiratkozó, növekvő  számú 
hallgató  érdeklődése  sok  esetben  csak  rövid  ideig  tartott,  sokan  távoztak  tanév 
közben.  A  második  tanintézeti  korszak  (18831906)  adatai  szerint  a 
lemorzsolódó  diákok  nagy  része  hamar  távozott  az  intézetből  (46%uk  egy 
félévet,  további  30%uk  egy  évet  járt  összesen).  Az  akadémiai  korszakban  az 
egyetlen  évet  sem  végzők  száma  kevesebb,  mint  30%os.  Ettől  függetlenül 
elmondható,  hogy viszonylag  nagy a  lemorzsolódás,  és a  legkevésbé kitartóak a 
frissen  beiratkozó  diákok.  A  lemorzsolódók  között  magasabb  az  érettségizettek 
aránya  mint  az  összes  hallgatók  között  (16%    10%),  ez  arra  enged 
következtetni,  hogy  hiába  könnyebb  egy  magasabb  iskolai  végzettséggel 
rendelkező  számára  a  nagyobb  ismeretanyagra  alapozni,  ezekben  az  esetekben 
inkább az igény hiányozhatott  a végbizonyítvány  megszerzésére. 

A  létszám,  és  lemorzsolódási  adatokból  leszűrhető  az,  hogy  a  kassai 
intézet  a  gazdászbizonyítvány,  mint  törvényben  előírt  alkalmazási  feltétel 
bevezetése  után,  azaz  a  századfordulón  bírt  a  legnagyobb  vonzóerővel,  de  a 
beiratkozó  diákok  jó  részének  nem  volt  meg  az  elvégzéséhez  szükséges 
ismeretanyaga,  kitartása.  Tehát  teljesen  jogos  a  kassai  tanári  kar,  a  felvételi 
tanulmányi  feltételek  szigorítására  vonatkozó  véleménye"    amit  a  többi 
gazdasági  tanintézet  tanári  kara  is hangoztatott.  De a felvétel  szigorítása  éppen 
az intézeti oktatást jobban  igénylők körét zárta ki az  intézményből. 

A  diákság  magasabb  tanulmányi  színvonalát  kívánták  biztosítani  az 
érettségizettek,  vagy  a  már  a  mezőgazdasági  szakoktatási  rendszerben 
tanulmányokat  folytatóknak  adott  időkedvezményekkel.  Számos hallgató végzett 
a 3 éves tanulmányi  időn belül, a végbizonyítványt  szerzők  15%a két évet,  6%
uk  csak  egyetlen  évet  töltött  a  kassai  tanintézetben.  Ennek  oka  részben  az 
érettségi  + szakmai gyakorlat  után adott évkedvezményben  rejlik.  A tanintézeti 

"Emlékkönyv  ...22 1. 
,4Az első év elvégzése  alól  az csak  azok  kaphattak  felmentést,  akik elvégezték  a reáliskola,  vagy a 
gimnázium  mind  a  8  osztályát,  és  tudtak  egy  év  szakmai  gyakorlatot  igazolni,  őket  eleve  a  2. 
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időszakban  a  diákok  6%a  élt  is  ezzel  a  lehetőséggel.  De  természetesen 
beleszámították  a tanulmányi  időbe  a más tanintézetben  már  elvégzett  éveket  is. 

A  tanulók  felvételének  rendes  ideje  a  téli  félév  kezdete  volt,  a  nyári 
félév  kezdetén  csak  külön  engedéllyel  vettek  fel  hallgatókat.  Viszont  nagyon 
fontos,  hogy  a többi  tanintézetből  átjelentkezni  kívánó  hallgatókat  egyszerűsített 
eljárással  vették  át.36  (  Számos  példát  találunk  a  tanintézeti  anyakönyvekben 
erre,  főleg  abban  az  esetben,  ha  a  hallgató  nem  teljes  évet  végzett  valamely 
másik  tanintézetben.) 

A  teljesen  azonos  felépítésű,  oktatási  rendű  intézmények  között 
adminisztrációs  szempontból  viszonylag  könnyű  volt  az  iskolaváltoztatás. 
Korábban  az  iskolák  közti  átjárási  lehetőség  tényével,  mértékével  egyetlen 
monográfia  sem  foglalkozik.  Az  erre  vonatkozó  adatok  csak  az  anyakönyvek 
bejegyzéseiben  szerepelnek,  hivatalos  kimutatás  nem  készült  a  mobilitásról.  De 
a  különböző  anyakönyvi  bejegyzések  alapján  (nemcsak  a  kassai,  hanem  a 
Gödöllőn  fellelhető  debreceni  anyakönyveket  és  a  keszthelyi  névmutatót  is 
felhasználtam)  kimutatható,  hogy  a  kassai  tanintézet  diákjainak  közel  20%a 
fordult  meg  egy  másik,  vagy  esetleg  több  tanintézetben  is!  Sajnos,  az 
anyakönyvekben  mindig  csak  azt jegyezték  be, hogy  a  hallgató  honnan jött,  azt, 
hogy  távozása  után  esetleg  valamely  más  tanintézetbe  mente  át,  már  nem.  így  a 
más  intézetbe  távozókra  vonatkozó  adataim  hézagosságuk  miatt  inkább  csak 
tájékoztató  jellegűek. 

Mind  a  tanintézet,  mind  az  akadémia  hallgatóságának  13%a  jött  más 
tanintézetből.37  Meglepő,  hogy  a  tanintézeti  időszakban  a  legtöbben 
Keszthelyről  érkeztek,  nem  a  közelben  lévő  Debrecenből.  Nagyobb  részük  egy 
évet  végzett  máshol.  Ezek  a  tények  számos  új  kérdést  vetnek  fel,  melyekre  csak 
a  többi  intézet  mobilitási  mutatóinak  összeállításával  kaphatunk  választ.  (Milyen 
irányú  a vándorlás,  intézményenként  mekkora  a mértéke,  mennyiben  csökkenti  a 
lemorzsolódás  nagyságát  összességében  az,  hogy  a  hallgatók  egy  részéről 
kiderül,  hogy  egy  másik  intézetben,  korábbi  tanulmányait  beszámítva, 
végzettséget  szerez,  a  hallgatók  mely  csoportja  hajlamos  a  vándorlásra, 
mennyire  függ  a vándorlás  iránya  előmeneteltől,  lakóhelytől...) 

igazolni,  őket  eleve  a 2. évfolyamba  vették  fel.  (Az anyakönyvek  bejegyzései  szerint  ez 
még  az  akadémiai  időszak  elején  is  élő  gyakorlat  volt,  1910ig  30  fő  igazolt  előzetes 
gyakorlatot,  és egy kivételével  mindegyikük  összevontan   azaz egy év alatt   végezhette 
el az első két évet.) 
36  1896tól már bizonyos esetekben min. engedélyhez kötik. Bálás... 1896. 49.1. 
31  A  Kolozsvári  Akadémia  teljes    19061918  közötti  anyakönyvi  anyaga  is 
rendelkezésemre  állt.  A 400  hallgató  közül  36  fő  (9%) járt  valamely  más  akadémián  is: 
1414  fő  Kassán  illetve  Debrecenben,  7en  Magyaróváron:,  és  1 fő  Keszthelyen.  Ebben 
az esetben tehát a földrajzi  közelség dominált. 
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A hallgatók  előképzettsége 

A hallgatók előképzettségének  szintje  erőteljesen  befolyásolta  a hallgató 
tanulmányi előmenetelének  lehetőségeit, a magasabb  iskolai végzettség,  illetve a 
reáliskolai tanulmányok nagy előnyt jelentettek az új  ismeretek  elsajátításában37 

A három  periódus  nyers  számai  alapján  a következő  kép  bontakozik  ki 
előttünk:  Az  első,  kezdeti  időszakban  a  hallgatók  átlagosan  46%a  az  előírt  6 
osztálynál  kevesebbel  rendelkezett!  Ennek  magyarázata,  hogy  a  70es  évek 
végén  még  volt  lehetőség  arra   hogyha  nincs  meg a 6  középiskolai  osztály  ( a 
rendes hallgatóság alapfeltétele)   a diákok  bizonyos tárgyakból  felvételi  vizsgát 
téve kerüljenek  be, mint  rendes hallgatók.38  A 80as évek közepén  szűnt meg ez 
a  lehetőség  a  rendkívüli  hallgatói  státusz  eltörlésével39.  Viszont  viszonylag 
magas volt  (25%)  az  érettségivel,  vagy  78  középiskolai  osztállyal  rendelkezők 
száma is. 

A  második  korszakban  (18831906)  viszont  a  6  középiskolai  osztály 
dominál  79%ával, jelentősen  csökken  a magasabb  iskolai  végzettségűek  száma 
(15%).  A  korszakban  lehetőség  nyílt  a  felvételre  a  földmívesiskolát  végzettek 
számára  is40, de arányuk nem vált jelentősebbé (5%). 

A  harmadik,  akadémiai  korszakban    az  érettségi  vált  előírássá    azt 
vizsgálhatjuk,  hogy  milyenek  az  arányok  az  egyes  iskolatípusok  között.  A 
domináns gimnáziumi   inkább humán jellegű   végzettséggel  szemben  (77,4%), 
a  reáliskola  háttérbe  szorul  (12,2%).  (Az  iskolatípusok  közötti  megoszlás 
szempontjából  a  második  korszak  is  hasonló  adatokat  mutat:  a  reáliskolai 
végzettség (7,2%)  itt a gimnáziummal  (42,1%) és a polgárival  (31,6%)  szemben 
is  lemarad.  )  Ez  hátrányos  volt  az  oktatás  szempontjából,  mert  a  reáliskolai 
előtanulmányok  jobban  biztosíthatták  a  megfelelő  természettudományos 
alapismereteket.41 

37 Évkönyv  ... 1889 1722. 1. Elemzés a különböző végzettségű  hallgatók  előmeneteléről. 
38  A  rendes  hallgatóvá  válás  feltétele  a  mennyiségtani,  természettani,  vegytani  és  természetrajz 
vizsga  jó  eredménnyel  való  letétele,  valamint  a  gyakorlati  évben  tanúsított  szorgalom  volt. 
(Értesítő... 187778. 5.1.) 
39 Rendkívüli  hallgató  az  lehetett,  aki megfelelő  végzettséggel  nem  rendelkezett,  de vizsgázni  sem 
kívánt,  vagy  mint  nagykorú  önálló  férfi  több  éves  gyakorlati  alkalmazásban  állt  (a  hat  osztályt 
viszont  nem  végezte  el.).  Ezt  a  státuszt  1882ben  szüntették  meg  (Évkönyv... 1889.  8.1.),  majd 
1906ban újra bevezetik nagykorúak  és más főiskolák  hallgatói számára (Értesítő  ... 190607. 6.1.) 
40 Évkönyv... 1889.  1722. 1. 1903ban megszűnik ez a lehetőség 
41  Évkönyv... 1889.  1722.  1.  A  rövid  elemzés  bebizonyítja,  hogy  a  reáliskolai  végzettségű 
hallgatók  tanulmányi  előmenetele  a legjobb  az  intézményben. 
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A  hallgatóság  színvonalának  emelésére,  1903ban  átmeneti  felvételi 
szigorítások  léptek  életbe:  előírták  a  legalább  7  gimnáziumi,  reál  vagy 
felsőkereskedelmi  osztály, mint  feltétel  fokozatos  bevezetését.  Megvalósítására, 
legalábbis  Kassán  nem  került  sor,  mivel  a  következő  években  továbbra  is  a 6 
osztály elvégzése volt az általános a beiratkozok körében  ! (Nagy volt a polgárit 
végzettek  száma  is,  annak  ellenére,  hogy  az  1900as  évek  elejétől  csak  akkor 
vehették fel őket, ha a 6. osztályt  legalább általános jóval  végezték.) 

1906ban  az  akadémiává  válás  együtt  járt  a  követelmények 
emelkedésével  is: a már felsőfokú  végzettséget  adó intézményben  megvalósult a 
tanári  kar  régi  álma:  az érettségi  előfeltétellé  válásával.42 A hallgatók  számának 
drasztikus  csökkenése  viszont  engedményekre  kényszeríttette  a  minisztériumot. 
Ideiglenes  hallgatóként  felvételt  nyerhettek  azok  az  ifjak,  akik  reál,  vagy 
gimnáziumi  érettségijüket  "nem  kielégítő" eredménnyel  tették.  (De a naptári  év 
végéig köteles volt a hallgató megszerezni  a hiányzó előképzettséget!) Nem volt 
egyenrangú  minden  fajta  érettségi,  a  kereskedelmi  végzettség  csak  jó  rendű 
bizonyítvány esetében bizonyult elegendőnek43  (A hallgatók 6,6%a). 

Egyéb felvételi  előírások, hallgatói  státuszok 

Az intézet  létrejöttekor  háromféle  hallgatói  státuszt különböztettek  meg: 
rendes,  rendkívüli,  vendéghallgató44.  A  diákok  több,  mint  90%a  a  rendes 
hallgató kategóriájába  tartozott, a más minőségű hallgatók száma elenyésző volt. 

A rendes hallgatóság feltétele  volt még a tanulmányi  előírásokon túl a jó 
erkölcs,  1888ban  már  egészségügyi  feltételeket  is  szabtak:  egészséges  és  ép 
testalkat, valamint  a himlőoltás  is feltétellé  vált.45 Az  iskola, főként  a gyakorlati 
év elvégzéséhez szükség volt megfelelő  állóképességre,  fizikai  erőre. 

Az  intézmény vonzáskörzete4   hallgatók származási  helye és vallása 

A  gazdasági  tanintézetek    akadémiák  létrehozására  területi  alapon 
került  sor.  Lássuk  hát,  mennyire  alakult  a  kassai  intézet  vonzáskörzete  a 
létrehozók  szándéka szerint.  Kassa a Felvidék mezőgazdasági  tanintézeteként 
indult.  Az első  időszak  hallgatói  nagyrészt  ÉszakMagyarországról  származtak, 

Értesítő  ...190607  6§.  Az  ennél  gyengébbet  csak  külön  elbírálás  alapján,  miniszteri  külön 
engedéllyel  fogadták  csak el. 
43 Értesítő...  190708 5.1.Az anyakönyvekben  ezek státusa: feltételes  hallgató. 
44  A  vendég  hallgatók  csak  egyes  tárgyakat  hallgattak,  és  az  1880as  évek  közepétől  előfeltétellé 
vált a nagykorúság. 
45 Értesítő  ...188889 19.1. 
46 A városi  települések  és a megyék beosztását  a következő  munka  alapján  készítettem:  A magyar 
korona országainak Helységnévtára.  Szerk.: Jekelfalussy  József. Bp.  1892.1012 1. 
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közel  egyharmaduk  Abaújtorna  megyéből  (27,6%),  sokan  érkeztek  a 
szomszédos megyékből  is. De jöttek néhányan az Alföldről,  illetve külföldről  . 

A második  időszak beiratkozol  közül  már csak  15% az Abaúj  megyében 
születettek  száma,  de  még  mindig  ÉszakMagyarországi  a  hallgatóság  jóval 
több, mint fele  (60%). (A felvidéki  megyék közül elsősorban  az  AbaújTornával 
szomszédosak,  illetve  délebbre  eső,  inkább  magyar  többségűek  dominálnak.  A 
hegyes  peremvidékek  szegényebb,  szlovák,  ukrán,  román  nemzetiségi 
területeiről  kevesebben  származtak,  mint  az  Alföld,  vagy  a  Dunántúl  egyes 
megyéiből.)  Meglepő  viszont,  hogy  milyen  sokan  születtek  távolabbi 
országrészben,  vagy  külföldön  (38,5%)!  Kiemelkedő  Pest  megye  (9%), és  két 
másik  magyarországi  tájegység:  az  Alföld  (14%)  illetve  a  Dunántúl  (12%). 
Erdélyben  a hallgatók  2%a,  külföldön  (elsősorban  a Monarchia  más  területein) 
1,5%a született. 

Ezt  a  viszonylag  szórt  vonzáskörzetet  részben  módosítja  a 
lakhelyváltoztatások  figyelembevétele.  Ebben  a  korszakban  a  vizsgált  1071  fő 
közül  287nek  (27%) van születési  helyétől  eltérő  illetőségi, vagy  lakhelye.47 Ez 
alapján  már  a  hallgatók  18%a  abaújtornai,  és  65%a  északmagyarországi 
lakhelyű, és ezzel arányosan csökken a többi terület  részesedése. 

A hallgatók  nagyobb  része  tehát  ténylegesen  a kijelölt  vonzáskörzethez 
tartozott,  de  Erdély  kivételével  szinte  Magyarország  minden  területéről    de 
főként  a  magyar  többségű  középső  részekről    érkeztek  nagyobb  számban 
hallgatók. 

A  3.  időszak  hallgatói  közül  viszont  alig  5%  született  Abaúj ban, 
kevesebben,  mint  Pest  megyében  !  Az  északmagyarországiak  aránya  éppen 
csak,  hogy  meghaladja  az 50%ot  (51%), Megnőtt  viszont  az alföldiek  18%, és 
az  ország  középső  részének  részesedése;  valamint  Erdély  (4%), és  a  külföldön 
születettek  (3,5%)48 aránya  is. A hallgatók  a korábbinál jóval  nagyobb  arányban 
változtatták  lakóhelyüket  a  beiratkozás  előtt  (38%)  és  a  vándorlás  iránya  is 
részben  megváltozott,  Abaúj  megyén  kívül  elsősorban  Pest  megyébe.  Az 
akadémiai  időszakban  tehát jóval  kevésbé számít a kassai  intézmény 

47  A korabeli  országos  adatok  is hasonló  belső  vándorlási  arányokat  mutatnak:  188090  között  a 
lakosság  26,6%át  írták  össze  a  népszámlálások  születési  helyétől  távol.  Katus  László:  A 
népesedés  és  a  társadalmi  szerkezet  változásai.  In.:Mo.  története...  18481890.  4.  fejezet.  Bp., 
1979.  1133.  1. 
48  A  világháború  alatt  sok  hallgató  jött  nemzetközi  szerződések  alapján  Törökországból,  ők 
módosították  elsősorban  a  korábbi  arányokat.  ...  Jelentés  és  statisztikai  évkönyv... 1915
18..110.1. 
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felvidékinek,  az  arány  erőteljesen  az  ország  középső  része  felé  tolódott.  A 
vonzáskörzet  viszont  továbbra  is  nagy,  szinte  az  ország  egész  területére 
kiterjedt. 

Ez  a  nagy  vonzáskörzet  nemcsak  a  kassai  intézetre  volt  jellemző. 
Hasonlóan  átfogó  a  Debreceni  gazdasági  tanintézet  vonzáskörzete  is. 
Természetesen  itt  is  elsősorban  a  szomszédos  megyék  dominálnak,  de  a 
kassaihoz  hasonlóan  ide  is  sokan  jöttek  Pest  megyéből.  A  két  intézmény 
viszonylag  közel  volt  egymáshoz,  így  részben  egymásba  nyúlik  az  a  terület, 
ahonnan  hallgatóik  verbuválódtak.  Mindkét  intézményre  jellemző  az  is,  hogy 
viszonylag  kis  számú  az  Erdélyből  jövő  diákok  száma.  (Erre  talán  az  szolgál 
magyarázatul,  hogy  az  ottani,  Kolozsmonostori  tanintézetben  nagyobb  számú 
ösztöndíjas  konviktusi hely állt az erdélyi hallgatók  rendelkezésére.) 

Mindhárom  időszakban,  nagy volt a települések  szerinti  szóródás. Az 1. 
időszakban  a  127  fő  98  különböző  településen  született,  egyetlen  település, 
Kassa volt csak nagyobb számú hallgató születési helye (18 fő). A 2.  időszakban 
az  1071  fő  717 település  között  oszlott  meg, Kassán  kívül  elsősorban  Budapest 
adott  nagyobb  számú  diákságot.  A  kassai  születésű  hallgatók  számára  a 
tandíjmentesség  is nagy vonzóerőt  gyakorolt. A 3. időszakban  viszont  Budapest 
 meglepő módon  már megelőzte Kassát a születési  helyek  számában! 

Mivel  a  gazdatiszti  pálya  nem  a  nagy  városi  központokhoz  kötődött49, 
fontos  kérdés,  hogy  milyen  típusú  településekről  származtak  elsősorban  a 
diákok,  és  mennyire  jellemző  rájuk  a  városokba  áramlás.  A  kapott  adatokból 
látható, hogy  mindhárom  időszakban  az országos  átlagnál  (1890  16,1%)50 jóval 
magasabb  a városokban  élők aránya  (30% felett),  sőt, ez az arány  folyamatosan 
növekedik,  nem  kis  mértékben  a  főváros javára.  Viszont  a diákok  többsége,  ha 
csökkenő mértékben  is, de végig elsősorban kistelepülésekről  származik. 

A  vallási  arányszámok  szoros  összefüggésbe  hozhatóak  a  diákság 
területi megoszlásával. A hallgatóság többsége katolikus vallású  (6258,5%). (A 
lakosság  katolikus  része  főként  az  ország  középső  és  északi  területén  lakott.) 
Mivel  a  hallgatók  nagy  arányban  származnak  az  északmagyarországi 
területekről,  az  országos  átlagnál51  (7,8%)  jóval  magasabb  az  evangélikusok 
aránya  (1413%).  Elenyésző  az  ország  keleti,  illetve  déli  területén  élő 
nemzetiségi  lakosság körében jellemző ortodoxok, görögkatolikusok  száma. A 

Azt  mindenképpen  figyelembe  kell  venni,  hogy  még  a nagyobb  városokban  is élt  a  dualizmus 
korszakában  2030%nyi mezőgazdaságban  foglalkoztatott!  Mo. története.  ... 18481890.  1143.  1. 
50 Mo. története.  ...18481890.  1143.1. 
51 Az országos adatok  1890ből: Mo. története...  18481890.  1162.  1. 
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reformátusok  aránya  (15%)  közel  azonos  az  országos  arányokkal  (14,6%), 
zsidóságé  (7%7,5%)  viszont  magasabb  az  átlagnál  (4,7%).  Ők  nagyrészt  a 
városokból  érkeztek. 

A hallgatók  társadalmi összetétele  (nemzetiség, foglalkozás)52 

A  felvétel  előírt  feltétele  volt  a megfelelő  életkoron  (a  16. év,  1886tól 
pedig a  17. év betöltése) és iskolai végzettségen  túl kiskorúak esetében az eltartó 
nyilatkozata  is,  melyben  vállalta  az  iskoláztatás  költségeit.53  Mely  réteg  volt 
képes vállalni ezeket a sokszor  igen magas költségeket ? 

A szülők, gyámok foglalkozását  áttekintve az adatsor mind a tanintézeti, 
mind  az  akadémiai  időszakban  egyértelműen  a  középosztály  túlsúlyát  mutatja, 
alig néhány  kisegzisztenciát  találni  (pl.: földműves  ). 39,6%os  illetve 47,5%os 
arányukkal  egyértelműen  a  legérdekesebbek,  az  agrárszektorba  tartozó 
birtokosok,  bérlők  és  gazdatisztek  gyermekei  dominálnak,  bár  nem  alkotják  a 
többséget. Természetesen  elsősorban  a gazdaság  irányítói  számára  lenne  fontos, 
hogy  leszármazottaik    főként  ha  később  ők  irányítják  a  családi  birtokot  
megfelelő  ismeretekkel  rendelkezzenek.  A három korszakot összevetve  szemmel 
látható  az  eltartók  körében  a  gazdatisztek  arányának  határozott  visszaszorulása 
(23%,  11,5%,  8,4%),  és  a  földbirtokos  réteg  előretörése  (17,4%, 22% 28,4%). 
Kiemelkedően  magas  még  a  köztisztviselők,  és  az  un.  értelmiségi  pályák 
egyharmados aránya (36% 27% 30%). Ez az a réteg, mely részben  szoros baráti, 
rokoni  szálakkal  kapcsolódik a földbirtokossághoz, s mely nagyrészt  ugyanolyan 
nemesi  ősöket  képes  felmutatni,  vagy  legalábbis  mintaként,  sokszor  elérendő 
célként  tekint a földbirtokosságra.  5% körül képviselteti  magát egyaránt  a bánya 
és  iparos,  a  kereskedelem  és  hitel,  valamint  a  nyugdíjasok,  önállók  csoportja. 
Még kisebb  arányú   3% körül  van   a közlekedésben  és távközlésben  dolgozók 
részesedése.54 

52  A  kategorizációt  az  1900.  évi  népszámlálás  foglalkozási  listája  alapján  készítettem.  (Magyar 
Statisztikai  Közlemények.  Új  sorozat.  2.  kötet.  (Az  1900.  évi  népszámlálás  2.  kötet.  Budapest, 
1904.) 
53  Azok,  akik  a  szükséges  tandíjat,  a  kötelező  konviktus  és  az  egyéb  járulékos  (kirándulás, 
biztosítás,  labordíjak)  költségeit  nem  voltak  képesek  fedezni,  ha kassai  illetőségűek  voltak,  illetve 
az összes  hallgató  15%a  szegénysége  és  szorgalma  alapján  kaphatott  tandíjmentességet.  Néhány 
ösztöndíj  is megpályázható  volt, bár ezek összege  nem volt elegendő a költségek  teljes  fedezésére. 
(A költségek változásaira és az ösztöndíjakra  lásd az értesítőket és évkönyveket) 
í4  Sajnos,  a 2. időszak anyakönyvi  anyagában  hiányzik a foglalkozás  bejegyzés  az esetek 
10%ában ! 
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Sajnos,  az  anyakönyvekben  a  nemzetiségre  vonatkozó  adat  nincsen, 
ezért az  1909es Szakoktatási  évkönyv55 eredményeire támaszkodva jelenthetem 
ki,  hogy  a  tanintézeti  diákok  alig  23%a  volt  nem  magyar  nemzetiségű.  Az 
elsöprő  magyar  többség  nemcsak  kassai  jellegzetesség,  hanem  valamennyi 
tanintézet  esetében  érvényes. A hallgatók  eltartóinak  foglalkozási  struktúrájából 
és származási  körzetéből adódik, hogy elsősorban  a magyar nemzetiség dominál. 
Azokban  a  rétegekben,  melyek  gyermekei  a  mezőgazdasági  tanintézetekbe, 
akadémiákra  jártak,  elsősorban  a  magyar  etnikum  dominanciája  érvényesült:  a 
birtokos  réteg  73% magyar,  kisbirtokosok  50%, a  tisztviselő,  értelmiségi 81%
a  . Illetve ebben a népességben volt a legnagyobb az asszimiláció. 

Végzett gazdászok   az elhelyezkedés  lehetőségei 

Az  1900as jubileumi  évforduló  alkalmából  a kassai  tanintézet  felhívást 
intézett  a  volt  hallgatókhoz    arra  kérve  őket,  jelentkezzenek,  írják  meg  az 
iskolának,  hogy  jelenleg  mivel  foglalkoznak.57  A  (810  végzettből)  210 
jelentkező  között  39  földbirtokos,  4  haszonbérlő,  138  gazdatiszt,  17  állami, 
megyei,  városi  tisztviselő,  9  katona,  2  magánzó,  1 sörgyáros  található.  Tehát 
elsősorban  azok  a gazdatisztek jelentkeztek,  akik  a Kassán  szerzett  ismereteket 
későbbi  életükben  napi  gyakorlatként  alkalmazták.  Nem  szerepel  a jelentkezők 
között egyetlen  gazdasági  szakoktatásban  dolgozó, bár ha lettek volna  ilyenek, a 
tanári gárda mindenképpen  nyilvántartotta volna őket. 

A  végbizonyítványt,  oklevelet  szerzők  elhelyezkedésére  ad  még 
információt  az  éves  statisztikai  összefoglalás.58  Ezek  alapján  megállapítható, 
hogy  a  tényleges  végzettséget  szerzők  többsége,  54%a  az  oklevél,  vagy 
végbizonyítvány  megszerzése  után  közvetlenül  azt  az  életpályát  választotta, 
melyre  képesítést  szerzett,  azaz  vagy  saját  birtokára  tért  vissza  gazdálkodni, 
vagy gazdatisztként helyezkedett el. 

Egy  iskola  eredményességét  az  ott  végzettek  későbbi  életpályája  is 
jellemzi.  A  gazdászati  tanintézetek,  akadémiák  végzett  hallgatóit  nem  könnyű 
megfogni, mivel a gazdatisztekről országos címtárak, mutatók nem készültek. A 

55 Szakoktatás... 1909. 9799.  1. 
56 Hanák Péter:  Magyarország  társadalma  a századforduló  idején.  In.: Mo. története...  18901918. 
4. fejezet.  Bp.,  1983. 403467. 1., 1910es Társadalmi  foglalkozási  struktúra 428430.1. 
"Emlékkönyv  ...32. 1. 
58 Statisztika  ...18981915  közötti évek 
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hallgatók  egy  része,  amennyiben  1911ben  már  saját  birtokán  gazdálkodott, 
megtalálható az azévi  Gazdacímtárban.60 

A  magyar  mezőgazdaság  átalakításának  folyamatában,  az  új 
szakismeretek  átadásában  elévülhetetlen  érdemei  vannak  a  mezőgazdasági 
szakoktatási  intézményeknek,  és  tanári  gárdájuknak.  A  kassai  intézmény 
betöltötte  vállalt  feladatát,  egy  új  agrárgazdaságivezető  réteg  kiképzésén  túl  a 
mezőgazdasági  ismeretek terjesztője  volt a környező  lakosság számára is. 

A  kassai  tanintézet  a  vidéki  elit,  a  későbbi  birtokvezetők,  irányítók 
számára  adott  lehetőséget  olyan  szakirányú  végzettség  szerzésére,  melynek 
tudásanyagát  a  birtokigazgatásban  jól  hasznosíthatták.  A  tanintézeti  hallgatók 
számának  növekedése  jelzi,  hogy  a  középfokú  intézmény  betöltötte  célját,  az 
érettségit  (és  az  áhított jogi  végzettséget)  megszerezni  nem  képes,  a  történelmi 
középosztályból  származó  fiatalok  számára  elérhető  volt,  és  olyan  képesítést 
adott,  melyre  társadalmi  igény  is  mutatkozott.  De  ez  az  igény  nem  társult 
megfelelő  ismeretanyaggal,  tudásvággyal. A nagy  lemorzsolódás oka  elsősorban 
a tanulók gyenge felkészültségében  rejlett. 

Az  akadémiává  nyilvánítás  után  elvesztette  az  intézmény  korábbi 
vonzóerejét.  A  társadalmi  igény  jóval  kisebb  volt  a  felsőfokú,  mint  a 
középfokú  gazdászvégzettségre.  A  földbirtokosok,  köztisztviselők, 
értelmiségiek,  gazdatisztek;  az  un.  "úri  középosztály"  érettségizett  gyermekei 
számára  a  felsőfokú  gazdászvégzettség  megszerzése  már  nem volt olyan  vonzó, 
mint  a  középfokú  gazdászbizonyítványé,  vagy  nem  voltak  képesek  az 
előfeltételnek  számító  érettségit  teljesíteni.  Az  érettségizettek  körében  viszont, 
ha  már  a  továbbtanulást  választotta    a  társadalom  uralkodó  értékrendszerének 
megfelelően    népszerűbb  volt  a  jogászvégzettség  megszerzése.  (1914ben  a 
főiskolai  hallgatók  41%a jogász,  vagy  teológus,  és  csak  23%a  műszaki,  vagy 
gazdasági  intézmény  hallgatója.)62  A  háború  előtti  években  az  akadémia  egy 
szűkebb  kör  számára  volt  képes  a  korábbinál  alaposabb,  elmélyültebb  tudást 
biztosítani. 

Dolgozatom  számos  kérdést  nyitva  hagy.  A  kutatások  folytatása 
mindenképpen  fontos  a  Kassai  Gazdasági  Tanintézet   Akadémia  történetének 
részletesebb  feldolgozásához,  elsősorban  a  helyi,  azaz  Kassán  fennmaradhatott 
iratanyag  felderítésében,  illetve  a  MOL  gazdasági  szakoktatásra  vonatkozó 

A  jelen  dolgozatban  a  vizsgált  hallgatók  nagy  száma  miatt  karrierpályákat  nem 
elemzek. 
jl  Az  intézményrendszer  átalakításával  egészen  a húszas  évekig  szünetelt  a  középfokú 
gazdászképzés ! 
62 Mo. története...  18901918 284.1. 
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iratanyagában.  De számos kérdés megválaszolatlan  a gazdászhallgatók  esetében 
is.  Itt  elsősorban  a  többi  tanintézet  anyakönyvi  anyagának,  illetve  a  hallgatók 
közül minél nagyobb számú karrierpálya  feldolgozása  hozhat új  eredményeket. 



Táblázatok 

Az  akadémiára  beiratkozok  évi megoszlása 
(19061920) 

beiratkozás éve  ß 
190607  69 
190708  16 
190809  29 
190910  35 
191011  27 
191112  38 
191213  30 
191314  31 
191415  16 
191516  23 
191617  31 
191718  41+430  !  * 
191819  104* 
191920  105 * 
összesen  1025 

*  12 hetes tanfolyam 

A beiratkozott hallgatók minőség szerinti  megoszlása 

(18831916) 

minőség  2.  időszak  3. időszak 

rendes  980  326 
rendes és 
vendég 

2 

vendég és 
rendes 

16 

vendég  65 
honosítás  8 
rendkívüli  17 
feltételes  2 
összesen  1071  345 
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A kassai tanintézet és akadémia hallgatóinak vallási arányai 

18831916 

vallás  2. időszak  3. időszak 
ismeretlen  5  2 
evangélikus  146  45 
g. katolikus  15  6 
g. keleti  4  4 
izraelita  73  26 
katolikus  663  202 
református  162  52 
unitárius  3  1 
muzulmán  7 
összesen  1071  345 
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A hallgatók  év eleji és év végi száma  közötti különbség  az 1897/98 
tanév tol az 1914/15ös  tanévig 

(Az értesítők évi statisztikái  alapján) 

Ev  év eleje  év vége  különbség 
1897-98 91 84 1 
1898-99 97 93 4 

1899-900 114 100 14 

1900-01 123 107 16 

1901-02 133 115 18 

1902-03 148 104 44 

1903-04 144 118 26 

1904-05 121 102 19 

1905-06 112 89 23 

1906-07 136 124 12 

1907-08 100 82 18 

1908-09 66 46 20 

1909-10 63 54 9 

1910-11 61 53 8 

1911-12 78 

1912-13 72 

1913-14 78 66 12 

1914-15 40 23 17 
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A hallgatók iskolai végzettségének aránya a tanintézeti  időszakban 

érettségi vagy 
78 

középiskolai 
osztály 

6 
középiskolai 

osztály 

54 
középiskolai 

osztály 

földmíves 
iskola 

egyéb 

1. 
időszak63 

25%  29%  46% 

2. 
időszak 

15%  79%  5%  1% 

A 2. tanintézeti  időszak hallgatóinak  száma  iskolai  végzettség  szerint 

iskola  ß 
érettségi  96 
kereskedelmi 
érettségi 

24 

gimnáziumi  451 
reáliskolai  77 
polgári  338 
kereskedelmi  8 
földművesiskola  47 
más gazdasági 
tanintézet 

11* 

hadapród  iskola  6 
egyéb közép és 
alsófokú isk. 

8 

nincs adat  5 
Összesen  1071 

* főként külföldi akadémiák 

öí  Értesítő  1901''02 37.1. A hallgatók  előképzettsége  százalékokban  (éves összesítés) 
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A 3. időszak hallgatóinak  száma  iskolai  végzettség szerint 

iskolai  végzettség 
gimnáziumi  érettségi  267 
kereskedelmi  érettségi  23 
reálérettségi  42 
hadapródiskola  1 
gimnázium  7 
erdészeti  oklevél  1 
nincs  adat  4 
Összesen  345 

A hallgatók  iskolai  végzettségének  megoszlása  az anyakönyvi  adatok 
alapján 

a 
beiratkozás 

éve 

6 
középiskolai 

osztály 

7 
középiskolai 

osztály 

8 
középiskolai 

osztály 

érettségi  egyéb  összese« 

1903  47  1  3  13  3  67 

1904  37  1  5  10  0  53 

1905  35  4  5  10  57 

1906  4  1  3  3  4  15 

összesen  123  7  16  36  /0  192 

64%  4%  8%  19%  5%  100% 
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A hallgatók  születési  és származási  helye főbb  tájegységenként 

1. 
időszak 

szül. 
hely 

2. 
időszak 

szül. hely 

2. 
időszak 

lakóhely 

3. 
időszak 

szül. hely 

3. 
időszak 

lakóhely 

a  debreceni 
ak.  lakóhely 
(18681908) 

Abaújtorna  28%  15%  18%  5%  6,5%  

Észak
Magyarország 

59%  40%  47%  46%  45%  41% 

Pest megye  9%  9%  12,5%  15%  9,6% 

Alföld  10%  14%  12%  18%  16%  39% 

Dunántúl  12%  11%  11%  10%  7,4% 

Erdély  2%  2%  4%  4,5%  3% 

Külföld  3%  1,4%  1%  3,5%  3%  0,4% 

Ismeretlen  1,6% 

Összesen  100%  100%  100%  100%  100% 

A hallgatók  születési  és származási  helyeinek  megoszlása 
telep  üléstípusonként 

/.  időszak 
szül. hely 

2.  időszak 
szül. hely 

2. időszak 
lakhely 

3. időszak 
szül. hely 

3. időszak 
lakhely 

Törvény
hatósági 
jogú 
városok 

16,5%  19,6%  24,2%  19,7%  24,6% 

rendezett 
tanácsú 
városok 

14,9%  14,8%  15,6%  16,7%  20% 

összesen 
városok 

31,4%  34,4%  39,8%  36,4%  44,6% 

egyéb  68,6%  65,6%  60,2%  63,6  55,4% 
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Az  L  időszak  hallgatói  eltartóinak foglalkozási  arányai 

foglalkozás 
birtokos  17,4% 
gazdatiszt  23% 
egyéb  mezőgazdasági  10% 
ipar  4,6% 
szabadfoglakozású 
értelmiségi 

11% 

tisztviselő  25% 
egyéb  9% 
Összesen  100% 

A  végbizonyítványt  szerzők  megoszlása  az iskola  befejezése  után 

Ev  Szülői 
vagy 
saját 
birtok 

felsőbb  gazd 
tanint, külf 

tan. út 

gazda
tiszt 

tanári 
pálya 

kat szolg  ismeretlen  összese« 

1898  2  9  5  6  22 
1899  3  4  2  9  7  25 
1900  3  2  13  7  1  26 
1901  2  10  1  10  3  26 
1902  2  6  7  9  24 
1903  6  2  11  1  7  4  31 
1904  4  13  8  5  30 
1905  5  1  12  10  8  36 
1906  2  1  9  12  4  28 
1907  4  2  9  4  4  23 
1908  5  2  17  1  14  39 
1909  3  1  6  12  22 
1910  3  1  7  1  12 
1911  2  7  9 
1912  6  8  2  16 
1913  5  4  4  1  14 
1914  6  10  16 
1915  1  5  6 
Összesen  64  13  6  153  9  79  81  405 

16%  3%  1%  38%  2%  20%  20%  100%o 

ЪА  Йrtesítő... 1897. 10. I. A hallgatók  szüleinek  polgári  állása,  (táblázat) 
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A  hallgatók  eltartóinak  foglalkozási  megoszlása 

2. időszak  3. időszak 
birtokos  236  98 
gazdatiszt  124  29 
egyéb mezőgazdasági  és 
erdészeti 

64  37 

ipar és bánya  68  17 
(tulajdonos  v. tisztviselő)*  (19)* 
vendéglős, kocsmáros  12  1 
kereskedelem és hitel  48  19 
közlekedés  30  10 
értelmiségi  és köztisztviselő  259  89 
(közigazgatás)*  (95)*  (27)* 
(tanár, tanító)*  (35)*  (22)* 
(ügyvéd)*  (41)* 
hivatalnok  30  14 
katona  13  6 
nyugdíjas, magánzó, 
háztulajdonos 

59  16 

egyéb  4  2 
özvegy, gyám  57 
önálló  13 
nincs adat  54  7 
Összesen  1071  345 

* kiemelt részadatok,  az összesítésbe külön nem kerültek be 
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A kassai és a keszthelyi  tanintézetbe és a kassai  akadémiára 
újonnan  beiratkozok évi megoszlása 

( 1 8 7 5  1 9 1 6 )  / A keszthelyi adatok: Georgikon 200 



A kassai  tanintézetben  megszerzett végbizonyítványok  és az  akadémián 
megszerzett oklevelek évi  megoszlása 

(18781917) 



Resümee 

Mein  Ziel  war,  im  ersten  Teil  meiner  Studie,  die  Darstellung  der 
ungarischen  königlichen  Wirtschaftslehrschule  von  Kassa    seit  1906  Akademie 
genannt.  Da  das  Institut  über  die  heutigen  Landesgrenzen  hianus  funktionierte, 
sind  in  Ungarn  nur  die  Matrikel,  aus  dessen  Schriftgut,  aufzufinden.  Aus  diesem 
Grund  benutze  ich  an  erster  Stelle  Quellen,  wie  Matrikelbücher,  Zeugnisse, 
Jahrbücher  und  andere  Publikationen  des  Instituts.  Die  Gründung  des  Instituts 
beruhte  auf  der  Ausbildung  der  künftigen  Wirtschaftsverwalter,  Besitzer  (d.h. 
die  späteren  Leiter  und  Navigatoren  der  landwirtschaftlichen  Produktion).  Dort 
konnten  sie  all  die  Kenntnise  erlernen,  die  die  Forderungen  der  kapitalistischen 
Agrikultur  entsprechen  konnten. 

Der  zweite  Teil  meiner  Studie  handelt  von  diesen  Studenten.  Durch  die 
Analyse  der  Matrikeldaten  versuchte  ich  ein  übersichtliches  Bild  von  den 
Studenten  zu  bekommen.  Das  Wachstum  der  Zahl  der  Studenten  der  Lehrschule 
zeigt,  daß  das  Institut  mittleren  Grades  sein  Ziel  vollendet  hat.  Die 
Jugendlichen  aus  der  geschichtlichen  Mittelklasse,  die  das  Abitur  nicht  ablegen 
konnten,  hatten  die  Möglichkeit  diese  Schule  zu  besuchen.  Diese  gab  ihnen  eine 
Qualifikation,  auf  welche  auch  ein  Anspruch  in  der  Gesellschaft  anzuzeigen 
war. 

Nachdem  die  Schule  für  Akademie  erklärt  worden  war,  verlor  das 
Institut  seine  frühere  Attraktivität.  Der  Anspruch  auf  ein  Bildungsinstitut 
höheren  Grades  war  wesentlich  niedriger,  als  auf  eines  von  mittleren  Grad.  Im 
Kreise  der  Abiturianten    entsprechend  dem  dominierenden  Wertsystems  der 
Gesellschaft    war  die  Absolvierung  als  Jurist  populär,  (in  1914  war  41  %  der 
Studenten  an  Hochschulen  Jurastudent.) 
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