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Jánoshegyi Mauthner Ödön 
(1848-1934) 

 
Mauthner Ödön pesti kereskedı család gyermekeként látta meg a 

napvilágot. Ennek dacára nagybátyjához, a miniszteri tanácsos Máday 
Izidorhoz hasonlóan a magyaróvári Gazdasági Felsıbb Tanintézetbe 
iratkozott be és szerzett oklevelet. Elhagyva Óvárt, a késıbbiek folyamán 
mindketten saját szakterületük kiemelkedı egyéniségeivé, úttörıivé 
váltak. Máday a magyar állatvédelem egyik elindítója és megalapozója 
lett, Mauthberre pedig mint a hazai vetımagtermesztés megteremtıjére 
tekintünk. 

Mauthner érdeklıdése elég korán, már az 1870-es évek elsı felében a 
vetımagtermesztés és -kereskedelem irányába fordult. Mint sok elismert 
és kevésbé elismert zseni, korát ı is pár évvel megelızte, hiszen 
Magyarországon a hivatalos vetımagvizsgálat csak 1878-ban kezdıdött 
meg Deininger Imre magyaróvári professzor jóvoltából – ma ıt tartjuk a 
hazai vetımag-vizsgálati és régészeti növénytani kutatások 
megalapítójának –, a Gazdasági Akadémiához kapcsolódó 
Vetımagvizsgáló Állomás létrehozásával.  

Hazai lehetıég híján Mauthner még 1873-ban Németországba 
utazott, ahol bekapcsolódott a tharandti magvizsgáló állomás munkájába. 
Hazatérése után a fıvárosban nyitotta meg szerény üzletét, ami aztán 
Közép-Európa legtekintélyesebb vetımagkereskedı vállalatává nıtte ki 
magát, mi több, kilépve a vén kontinensrıl, kétszázezer koronás 
befektetéssel partnereket szerzett Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában 
és Afrikában egyaránt. Ennek alapját azok az általa létrehozott kísérleti 
és magtermelı telepek, illetve az a szintén általa kiépített széleskörő, 
szigorúan ellenırzött vetımagtermesztı hálózat jelentette, amelyekkel 
biztosítani tudta vevıi számára a kiváló, minıségi vetımagot.  Ma 
Mauthner személyében a magyar agrárium egyik úttörıjét tiszteljük, 
elévülhetetlen érdeme, hogy megteremtette a hazai vetımagtermesztést, 
és ezen a téren importırbıl exportırré tette Magyarországot. 
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A kezdetek 
 
Mauthner Ödön 1848. április 22-én született Pesten, zsidó kereskedı 

családban. Alsó- és középfokú iskoláinak végeztével azonban nem 
kereskedelmi ismeretekkel vértezte fel magát, hanem Máday Izidor 
nagybátyjához hasonlóan a magyaróvári Gazdasági Felsıbb 
Tanintézetben szerzett diplomát. Máday még 1857-ben iratkozott be az 
óvári intézménybe, ezután lett a Károlyi uradalom alkalmazottja, késıbb 
saját birtokot bérelt, majd a földmővelésügyi minisztérium 
munkatársaként dolgozott. Igen gazdag és sokirányú tevékenysége során 
több folyóiratot hívott életre a Kiegyezés után. Neki köszönhette létét a 
Közgazdasági Közlöny, a Földmővelési Érdekeink, a Falusi Gazda és a 
Magyar Föld is, melyek a hazai mezıgazdaság általános fejlıdését 
igyekeztek szolgálni. Emellett úttörı munkásságot folytatott a hazai 
állatvédelem terén: majdnem két évtizeden keresztül az Országos 
Állatvédı Egyesület elnökeként funkcionált, nevéhez főzıdik a madarak 
és fák napjának, valamint az Országos Ifjúsági Madárvédı Ligának, 
illetve a Magyarországi Állatvédı Egyesületek Szövetségének 
létrehozása is.  

Mauthner Ödön Mádayhoz hasonlóan oklevelének átvétele után a 
gyakorlati élet mezejére lépett, különbözı uradalmakban nyert 
alkalmazást. Érdeklıdése elég korán, már az 1870-es évek elsı felében a 
vetımagtermesztés és kereskedelem irányába fordult. „Németországba 

utazott, ahol Nobbe professzor mellett, a tharandti (Szászország) 

megvizsgáló állomáson dolgozott. A professzor, aki az állomás 

igazgatója is volt, segítséget nyújtott az érdeklıdı és ambiciózus 

Mauthnernek, hogy megismerje az ott folyó munkákat és kutatásokat. 

Mauthnernek szüksége volt külföldi kapcsolatokra, hiszen 

Magyarországon a hivatalos vetımagvizsgálat 1878-ban kezdıdött, 

amikor a magyaróvári Gazdasági Akadémiához kapcsolva létrehozták 

Deininger Imre irányításával a Vetımagvizsgáló Állomást, mely jelentıs 

forgalmat bonyolított le egészen 1891-ig, a budapesti hasonló intézet 

önállósulásáig. Bár a magyar mezıgazdaságban ekkorra már 

megjelentek különbözı magtisztító eszközök és berendezések, a 

különbözı magvak minısége sok kívánnivalót hagyott maga után, 
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különösen a kevert fajták okoztak sok gondot” – írja Pintér János 
Mauthner életrajzában.  

Csak érdekességként megjegyzendı, hogy egy idıben Cserháti 
Sándor, a tudományos alapokon nyugvó növénytermesztés és -nemesítés 
hazai megalapozója is mőködött Tharandton. Felesége, Lehmann 
Johanna is e város szülötte volt, illetve apósa, Lehmann Oszkár egy 
idıben tanított a magyaróvári gazdasági, valamint a tharandti erdészeti 
akadémián is. A felsorolás nem teljes Ulbricht Richárd nélkül, aki az 
ottani vegykísérleti állomás kötelékébıl került Magyaróvárra és lett a 
vegytan tanára. Nevéhez főzıdik Magyarország elsı mezıgazdasági 
Vegykísérleti Állomásának, a magyaróvárinak 1873-as megalapítása, 
amelynek egyben ı lett az elsı igazgatója is.  

A tehetségesebb gazdász hallgatók számíthattak az Alma Mater 
tanárainak pártfogására, Magyaróvár ekkoriban remek utánpótlás 
nevelésérıl volt híres. Számos egykori hallgatót segítettek kijutni, illetve 
küldtek európai, fıképp német városokba tanulni és világot látni. Igaz 
volt ez az Óvári Nagy Tanári Kar szinte mindegyik fiatalabbik tagjára is, 
oklevelük átvétele után többek között ık is hosszabb-rövidebb idıt 
töltöttek el a külföldi agrárium tanulmányozásával. Mauthner 
kiutazásakor pedig már mindkét tharandti kötıdéső professzor 
Magyaróvárott tevékenykedett, valószínőleg közbenjárásukkal ık is 
nagyban segítették az érdeklıdı és ambiciózus fiatal gazdász kiutazását 
és külföldi tapasztalatszerzését. 

Megjegyzendı, hogy tanulmányai befejeztével Deininger Imre is járt 
Németországban, ahol a már említett, frissen alapított, tharandti állomás 
munkáját tanulmányozta.  
 

Mauthner terjeszkedése, egy vállalatbirodalom létrejötte 
 

Mauthner Ödön hazatérése után, alig 26 évesen nyitotta meg elsı 
szerény üzletét a fıvárosban, mindössze egyetlen alkalmazottal. Az üzlet 
forgalma fellendült, Mauthner rövid idı alatt egyre több üzletet nyitott, 
majd üzletlánccá kezdte fejleszteni vállalkozását. A hirtelenjében 
hatalmasra növekedett kereslet zökkenımentes kielégítésére, a 
gyarapodó logisztikai és irányítói feladatok ellátására egy központi 
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raktárt és egy vállalati központot létesített. „Külföldön Kijevben, 

Bécsben, Szarajevóban, Münchenben és Varsóban hozott létre 

lerakatokat. Ebben az idıben kezdett magtermesztéssel is foglalkozni. 

Erre rákényszerült, mert a különbözı helyekrıl beszerzett vetımagvak 

minısége különbözı volt, s az idınkénti rossz minıség ártott a cég 

növekvı hírnevének. A rendkívül energikus Mauthner itthon és külföldön 

széles körő szerzıdéses magtermesztıi hálózatot épített ki. Szigorúan 

ırködött a megkövetelt kiváló minıség felett, s ha – fıleg az elsı években 

– kifogásolható vetımagvat kapott, azonnal felbontotta a szerzıdést a 

termesztıvel”  – olvashatjuk róla a Magyar agrártörténeti életrajzokban.  
Távlatos gondolkodását és nagyszerő szervezıkészségét bizonyítja, 

hogy az 1920-as évek elején Derekegyházán és Iregszemcsén kísérleti és 
magtermelı telepet hozott létre. A piac részérıl diktált folytonosan 
növekvı mennyiségi és minıségi igényeket ezek mőködtetésével 
próbálta kielégíteni. Ezzel a nemesítıi munkának is közvetlen lendületet 
adott. „Mauthner szívós és következetes ellenırzı munkával, a jobb 

hozamokat ígérı fajták magvainak beszerzésével fokozatosan elérte, hogy 

nemcsak a dualizmuskori Magyarország, hanem az Osztrák-Magyar 

Monarchia legtekintélyesebb magkereskedıje lett”  – olvashatjuk Pintér 

tollából.   
A vállalkozás 1895-re már európai ismertséggel dicsekedhetett. Az 

alapítóra záporoztak a kitüntetések, s már nem volt elég felület a 
hirdetéseken, hogy feltüntessék, milyen királyi és császári beszállítói 
címeket szerzett az esztendık folyamán. Magvainak jó híre, 
megbízhatósága révén lett császári és királyi udvari szállító a 
Monarchiában. Mauthner Ödönt I. Ferenc József a saját magáról 
elnevezett rend lovagkeresztjével jutalmazta, de küldött „mellrevalót” az 
orosz cár, a bolgár fejedelem, valamint a román és a szerb király is.  

Mauthner felismerte azt is, ha valóban naggyá – ha tetszik, 
multinacionális vállalattá – kívánja fejleszteni cégét, ki kell lépnie a vén 
kontinensrıl. Ezen cél érdekében kétszázezer koronás befektetéssel 
partnereket szerzett Észak- és Dél-Amerikában, Ázsiában és Afrikában. 
Bár az elsı világháború vesztegzárja miatt a kint szorult árukészleten 
csaknem félmillió, 1914-es áron számolt koronát bukott, ezeket a 
kapcsolatokat a világégés után sikerült újjáéleszteni. A legendák szerint a 
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békekötést követıen Amerikából a magyar fıvárosba befutó elsı 
táviratok egyike az iránt érdeklıdött, létezik-e még Mauthner Ödön 
cége? 

A Magyar agrártörténeti életrajzok írja a következıket: „Az elsı 

világháború, illetve a trianoni békeszerzıdés után a külföldi piacok 

jelentıs része Mauthner számára is elveszett. Az 1920-as évek derekától 

azonban újabb lehetıségek, új kapcsolatok teremtésével a cég (1925-tıl 

részvénytársaság) ismét jelentıs tényezı lett a nemzetközi 

magkereskedelemben, hiszen a hazait továbbra is uralta.” A budapesti 
telepe mellett ekkoriban került sor a Ferenchalmán és Derekegyházán 
található egységek kapacitásának nagymértékő bıvítésére, illetve a 
változó elvárásoknak megfelelı korszerősítésére.  

„A részvénytársasággá való átalakulással egyidıben Mauthner 

Ödön átadta a cég vezetését Alfréd fiának, aki Weiss Manfréd veje volt. A 

központ maradt a Rottenbiller utcában, az üzemrész a WM Acél- és 

Fémmővek csepeli gyártelepére került, ahol magtisztító telepet, olajütıt 

és rizshántoló malmot hoztak létre. Ezeken a telepeken sokszor 

csíráztatási próbát és ellenırzı vetést végeztek. A forgalomba kerülı 

vetımagvak osztályozására és tisztítására, az aranka- és 

zsizsikmentesítésre igyekeztek mindig a legkorszerőbb gépeket, 

eszközöket és készülékeket beállítani. Túlzás nélkül állítható, hogy a 

Mauthner cég számottevı kivitelével hozzájárult az ország gazdasági 

mérlegének kedvezıbbé tételéhez. A szomszédos országokon kívül a két 

világháború között szállítottak magvakat Németországba, Dániába, 

Hollandiába, Franciaországba, Belgiumba, Svájcba, Spanyolországba, 

Finnországba, Észtországba, Svédországba, Norvégiába, Angliába, 

Kanadába, az Egyesült Államokba, sıt Észak-Afrikába is” – olvashatjuk 
Pintér János tollából.  

A Mauthneréhez hasonló mértékő és gyorsaságú gazdasági és 
szakmai sikert nem sokan tudtak felmutatni, a ritka kivételek egyikét 
talán csak a Kuffner család képezte ekkoriban. A Mauthner Ödön 
korosztályába tartozó család- és vállalatalapító Károly, illetve a 
Magyaróvárott végzett fia, Raoul kezelése alatt álló diószegi birtok a 
fentebb vázoltakhoz hasonló mértékő és intenzitású eredményeket 
könyvelhetett el a maga területén.  
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A diószegi uradalmat, illetve a hozzá kapcsolódó gyárakat koruknak 
egyik legjelentısebb és legjövedelmezıbb mezıgazdasági nagybirtokává, 
illetve nagyipari üzemévé fejlesztették, hatalmas vagyonra téve így szert. 
A gazdasági sikerek mellett, Mauthnerhez hasonlóan a szakmában úttörı 
munkásságukkal is letették névjegyüket. Ennek érzékeltetésére álljon itt 
néhány példa: Diószegrıl került ki a Diószegi 18-as és 35-ös néven 
országszerte elterjedté vált két búzafajta. Az MTA Mezıgazdasági 
Kutatóintézetének (Martonvásár) 1949-es megalakulásakor a 
búzanemesítés a Diószegrıl áthozott tenyészanyaggal vette kezdetét. 
Szintén az uradalom volt kidolgozója az ún. diószegi cukorrépa vetési 
módszernek, illetve a Kuffner-féle cukorrépa sorhengernek, valamint a 
Kuffner-féle szorítóhengernek, amelyeket az ország elsı mezıgazdasági 
gépgyárában, a mosoni Kühnében gyártottak.  

A család mezıgazdasági mőködésének néhány aspektusa a korszak 
meghatározó magyaróvári professzorainak munkáiból tananyagként is 
visszaköszönt (ld. Rodiczky, Bittera és Grábner idevágó munkáit). Az 
eredményeik elismeréseként a családot 1904-ben bárói ranggal tüntette ki 
az uralkodó. 

 

Szakirodalmi tevékenysége 
 

Mauthner sikerének kulcsa elsısorban az eladásra kínált, mindig 
kiváló minıségő vetımag volt. Azonban nem szabad elfeledkeznünk 
Mauthner szakirodalmi tevékenységérıl sem, ami szintén nagyban 
hozzájárult az értékesítések növeléséhez. Az általa jegyzett szak- és 
népszerősítı cikkek, kiadványok, valamint könyvek erıs reklámértékkel 
is bírtak. „Elsı nagy sikerő kiadványa az 1885-ben megjelent Képes 

kertészkönyve volt. Ebben a könyvben a kertészeti gyakorlati munkákat 

ismertette. A Mauthner képes kertészkönyve hamar népszerő lett, mert 

abban az idıben kevés kertészeti kézikönyv készült azok számára, akik 

csak kedvtelésbıl kertészkedtek.” … Kertészeti Káté-jában 
„megfogalmazta a kertészet tízparancsolatát. Ezek általános és 

gyakorlati tanácsok az eredményes kertészkedéshez, de jó kereskedıi 

fogásnak hangzik az utolsó parancsolat: Mindig csak Mauthner-féle 

vetımagot végy! Saját kiadásában jelentette meg A növények magról 
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való tenyésztése címő könyvet. … Hasznos kiadványnak bizonyult, mert 

hasonló témájú kevés jelent meg abban az idıben, viszont tanácsra sok 

embernek volt szüksége” – írja publicisztikai munkásságáról biográfusa. 
Szakirodalmi tevékenységéhez tartozik még jelentıs lapszerkesztıi 

és cikkírói munkássága. A Kertészeti Füzetek és a Kert címő folyóiratok 
az ı gondozásában jelentek meg, emellett több publikációt jegyzett 
különbözı szaklapok hasábjain, úgymint a Földmívelési Érdekeink, a 
Gazdasági Lapok, a Kertészeti Lapok és a Köztelek.  

Rengeteg magkatalógust, népszerősítı kiadványt jelentetett meg a 
vetımagvak propagálása érdekében, amelyek a különbözı árucikkek 
óriási választékát kínálták. Mindezt a termesztéshez szükséges gépek, 
eszközök és felszerelések, illetve mőtrágyák gazdag kínálatával 
egészítették ki. Katalógusait 7 nyelven adta ki! 
 

Az életút zárása 
 
Munkásságát Magyarországon és külföldön is egyaránt elismerték: 

1875 és 1899 között 27 nagy aranyérmet, illetve aranyoklevelet nyert a 
Mauthner cég budapesti, bécsi, brüsszeli, amszterdami, szentpétervári és 
kairói kiállításokon. Itthon 1914-ben „jánoshegyi” elınévvel magyar 
nemességet kapott, a Ferenc József-rend lovagkeresztje mellett az orosz 
Szent Anna-rend lovagkeresztjével és a bolgár Nemzeti-rend tiszti 
keresztjével is kitüntették. 

Mauthner Ödön 86 éves elmúlt, mikor jobb létre szenderült, 1934. 
november 25-én hunyt el Budapesten. A több évtizedes munkásságának 
köszönhetıen famíliája a legnagyobb hazai monopoltıkés családok közé 
emelkedett. Az 1920-as és 1930-as években, összeházasodások révén a 
Chorin-Kornfeld-Mauthner-Weiss család uralta a magyar gazdasági élet 
jelentıs részét. 

Életmőve halála után még éveken keresztül jelentıs hatással bírt 
szakterületére. Az életutat zárjuk Pintér János ide vágó soraival: 
„Mauthner nemcsak a magyar magkereskedelmet vezette el a világ 

élvonalába, hanem megkereskedı iskolát is teremtett, hiszen a magyar 

magkereskedık szinte kivétel nélkül a Mauthner cégnél szerezték meg 

elméleti és gyakorlati ismereteiket.”  
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Fıbb munkái 
 
Mauthner képes kertészkönyve (Bp., 1885), Mauthner Ödön Kertészeti 
Kátéja (Bp., 1909). 
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