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Bevezetés
Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés után adott volt a lehetõség a
mezõgazdaság és az ipar fejlesztésére. Ennek érdekében korszerû tudással
rendelkezõ gazdákra, oktatókra és kutatókra volt szükség.
A kutatások célja annak megismerésére irányult, hogy a különbözõ
tényezõk (pl. trágyázás, takarmányozás, növényvédelem) hogyan
befolyásolják a növények termesztését, az állatok tenyésztését és mindezek
milyen hatással vannak a késztermékek minõségére.
A debreceni (Felsõbb) Gazdasági Tanintézetben 1868. õszén kezdõdik
meg az oktatás, de már egy év múlva végeznek a kutatásokhoz vagy a
hatósági ítélkezéshez szükséges kémiai vizsgálatokat. Ezeket dr. Vedrõdi
Viktor kémiatanár - a bécsi és hallei egyetemen szerzett tapasztalatai
alapján - végzi.
A rendszeres vizsgálatokkal és a szaktanácsadással megveti a
vegykísérleti állomás alapjait. Az állomás Debrecen és fél országnyi
vonzáskörzetben mindenki megelégedésére végzi munkáját.
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Állami ösztöndíjjal mezõgazdasági kémiai tanulmányokat folytatott
1869-ben a hallei egyetemen.
Pályázat alapján 1869. október 1-tõl a debreceni m. kir. Gazdasági
Tanintézet (a továbbiakban: tanintézet) kémiatanára volt. Tormay Béla
igazgató fáradhatatlan, szorgalmas, nem gyors, de lelkiismeretes embernek
tartotta, aki az oktatáson túl reggeltõl estig a laboratóriumban dolgozott. A
félhivatalosan
1869-tõl,
hivatalosan
1894-tõl
mûködõ
m.
kir.
Mezõgazdasági Vegykísérleti Állomás (a továbbiakban: állomás) vezetõje.
Kerpely Kálmán igazgatóhelyettessel, késõbbi igazgatóval való ellentéte
miatt a magyaróvári m. kir. Mezõgazdasági Vegykísérleti Állomáshoz
helyezték át. Itt 1899. szeptember 1-tõl nyugdíjazásáig, 1900. március 1-ig
volt az állomás vezetõje.
Agyvérzés következtében Debrecenben 1909. január 15-én hunyt el.

A tanár és szakkönyvíró
A tanintézetnél szervetlen (általános) és szerves (földmûvelési) kémiát,
mûipartant (mezõgazdasági technológiát), borászatot, a Református
Tanítóképezdében, a vidéki tanítók nyári továbbképzõ tanfolyamain
borászatot, a Kereskedelmi Akadémián áruismeretet oktatott.
Az országos tan- és egyéb szakkönyv hiány miatt a Földmûvelés-, Iparés Kereskedelemügyi Minisztérium szakkönyvírásra ösztönözte a tanárokat.
Vedrõdi részben a minisztérium támogatásával, részben saját erõbõl a
következõ szakkönyveket írta, illetve adta ki:
Borvegytan. Debrecen, 1872.
Általános vegytan. 1. r. Szervetlen vegytan. Debrecen, 1876.
Általános vegytan. 2. r. Szerves vegytan. Debrecen, 1886.
A szeszgyártás alapvonalai. Debrecen, 1886.
Vegyelemzési gyakorlatok. Debrecen, 1886.
A földmûvelésügyi miniszter ez utóbbi alkalmazását javasolta az
állomásoknak az 1893. évben elrendelt, a mezõgazdasági termények,
termékek és cikkek hamisítatlanságát felmérõ országos célvizsgálatoknál.
Egyes könyvek két kiadást is megértek. Sikeresen szerepeltek a bécsi
nemzetközi mezõgazdasági kiállításokon. Az Általános vegytan címû
tankönyv négyszáz példányát Vedrõdi az ország szegény sorsú hallgatóinak
ajánlotta fel. Közel tíz évig a tanintézet könyvtárosa. Számos általános és
mezõgazdasági kémiai szakkönyvet, illetve folyóiratot szerzett be.
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A vegykísérleti állomás megalapítója
Vedrõdi az oktatás mellett már 1869-tõl a hatóságok, a gyárosok,
kereskedõk, gazdák stb. felkérésére mezõgazdasági termények, termékek és
cikkek kémiai, esetenként közegészségügyi vizsgálatát végezte.
Javaslatát, egy az ezeket az igényeket kielégítõ vegykísérleti állomás
felállítását az igazgató és a tanári kar nagy lelkesedéssel támogatta. Ezért
olyan eszközöket és vegyszereket szerzett be, amelyek nemcsak a hallgatók
elõtti bemutatást, hanem hatósági eljárás alapjául szolgáló vizsgálati
eredmények nyerését is szolgáltatták. A hazai gazdasági érdekek
védelmében a közvetlen külföldi beszerzéseket azonban betiltották.
Vedrõdi - felelõsségét hangsúlyozva - az állásáról való lemondását helyezi
kilátásba, ha nem az általa megbízhatónak tartott, a bécsi és hallei
tanulmányai idején megismert cégektõl szerzik be az eszközöket,
vegyszereket stb.
A vegykísérleti állomás felállítását célzó javaslatot a minisztérium is
elfogadta. A hivatalos mûködés engedélyezése azonban elhúzódott. Ennek
oka: a szakemberek nem tudtak megegyezni abban, hogy országosan hány
ilyen állomásra lenne szükség és ezeket a megyeszékhelyekre vagy a
tájközpontokba telepítsék.
A miniszter 1894. március 1-tõ1 engedélyezte az állomás hivatalos
mûködését, az elsõ vezetõ Vedrõdi. A közegészségügyi vizsgálatok
kivételével minden érintett területen szakvéleményt bocsát ki.
Vedrõdi tagja volt a tanintézet Gazdasági Tanácsadó Bizottságának, a
város mezõgazdasági Számláló Bizottságának és Állandó Filoxéra
Bizottságának.

Az élelmiszer-analitikus és kutató
A 19. századvég magyar mezõgazdaságának legjelentõsebb ágazatai a
búza-, a szõlõ- és bor-, valamint a dohánytermelés. Az elavult termelési
körülmények miatt a termények, termékek és cikkek minõsége nem
megfelelõ, ezért a külföldi piacokat elvesztették. A kutatások egyik célja
ezek visszahódítása. Vedrõdi munkássága ezekhez kapcsolódott.
Vedrõdi a növények fejlõdését - a vetõmagtól a késztermékig - változó
feltételek (talaj, trágya stb.) mellett kémiai vizsgálatokkal követte nyomon.

108

Élelmiszervizsgálati Közlemények, 45, 1999/1

Vizsgálatairól, kutatási eredményeirõl - a tanári kar biztatására - a
tanintézet értesítõiben, évkönyveiben (a továbbiakban: évkönyv), hazai és
külföldi folyóiratokban számolt be. Ezek közül a teljesség igénye nélkül
csak néhány jelentõsebbet emelünk ki (1).
Tanártársával, eljárást dolgoz ki a búzaaratás idejének meghatározására
(2). Tanulmányozza a búza mûõrlését (3), vizsgálja a magyar lisztek
összetételét (4).
Pekár Imre, a róla elnevezett eljárás szabadalmaztatója 1869-1875 között
a tanintézetnél Vedrõdi tanártársa. Amíg Pekár a színen, addig Vedrõdi a
hamu-tartalmon (5) alapuló lisztminõsítõ eljárást dolgozta ki.
A másik jelentõs termelési ág a szõlõ- és bortermelés. A termelt
mennyiség és az ár azonban az idõjárástól stb. függõen igen szélsõséges
értékek között ingadozik. Vedrõdi az ország borvidékeinek alapos ismerõje.
Eljárást dolgozott ki a termésfelesleg feldolgozására (pl. konyakgyártás),
illetve a hiány pótlására (pl. törkölybor-elõállítás). Ez utóbbit késõbb a
bortörvény nem tette lehetõvé. Tanulmányt írt a szõlõmust erjedésérõl (6),
a magyar borokról (7), a borok vegyvizsgálatáról (8, 9).
A monopólium ellenére a dohánytermesztés a mezõgazdaság
legjövedelmezõbb ága. Vedrõdi már az 1873. évi Bécsi Nemzetközi
Mezõgazdasági Kiállításra és Vásárra vállalta a magyar dohányfajták és az
ezeknek megfelelõ talajok kémiai vizsgálatát. A nagy költségek miatt a terv
végrehajtására nem került sor.
Tanulmányt írt a dohánynövényrõl (10), a dohányok nikotin- és
ammónia-tartalmának meghatározásáról (11). Foglalkozott még a talajok
(12), a takarmányok (13, 14), konyhakerti növények (15) és talán az
országban elsõnek a paprika (16) vegyvizsgálatával, illetve összetételével.
Az 1893. évi célvizsgálat (17), valamint az 1896. évi Millenniumra
felajánlott élelmiszer-vizsgálatok (14) eredményei alapján kijelentette,
hogy az ország más vidékeihez képest Debrecenben az élelmiszerhamisítások száma csekély és ezek sem jelentõsek.
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