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Dohy János, az MTA rendes
tagja 1934. március 5-én
született Debrecenben.

A mezõgazdaság iránti
érdeklõdése, a szakma iránti
olthatatlan szeretete, és a tu-
dományos igazságok iránti
kíváncsisága és egyúttal alá-
zata is már nagyon korán ki-
alakult benne. Õ maga így
vall errõl:

„A magyar föld, a termé-
szet, a magyar paraszt és a
mezõgazdálkodás szerete-
tét már kisgyermek korom-
ban szüleim plántálták be-
lém, életre szóló útravaló-
ként. A Debrecenhez tartozó „kultúrta-
nyán”: Pallagpusztán nõttem fel, ahol a
Gazdasági Akadémia tangazdaságában,
gazdászai között, a Nagyerdõ szomszéd-
ságában, Édesapám botanikus kertjében és
a Dohánykerben, a „cívis Róma” vonzókö-
rében észrevétlenül – és magától értetõ-
dõen – alakult ki bennem a meggyõzõdés:
mezõgazda leszek. Ez nyilván a „gének
üzenete” is volt, hiszen már Nagyapám is
a Debrecen-Pallag-i Gazdasági akadémia
tanára és családunk legendás alakja volt…

Tovább erõsödött bennem az érdeklõ-
dés és az elkötelezettség a mezõgazdálko-
dás és az agrártudomány iránt Kisvárdán,
ahol a Kísérleti Gazdaságban: a burgonya-
nemesítés „fellegvárában” laktunk, és ahol
már segédkezhettem is Édesapámnak
kutatómunkájában.

Kitûnõ iskolákba jártam: az elemi négy
osztályát a kolozsvári Lyceumban, az általá-

nos gimnázium 8 osztályát
három városban: Keszthe-
lyen (premontrei gimnázi-
um), Debrecenben (piarista
gimnázium) és Kisvárdán
(Bessenyei György Gimná-
zium) végeztem el. Minde-
nütt kiváló pedagógusok,
szuggesztív egyéniségû, a
magyar nemzet iránt elköte-
lezett tanárok oktattak és
neveltek, akiknek nagy ré-
sze volt abban, hogy tanul-
mányi eredményeim alap-
ján 1952-ben – felvételi nél-
kül – csupán „elbeszélgetés”
után vettek fel az Agrártudo-

mányi Egyetem Állattenyésztési Karára. Az
Egyetemen – Budapesten, majd Gödöllõn
– sok kiváló tanárom között a legnagyobb
hatást Horn Artur professzor tette rám. Tan-
székén: az Állattenyésztési Tanszéken tudo-
mányos diákköri munkát végeztem, és elké-
szítettem diplomadolgozatomat is. Horn
professzor harmadéves koromban figyelt fel
rám, diplomamunkám megvédése (1957.
április 1.) után pedig meghívott tanszékére
tudományos gyakornoknak. Ez nagy öröm
és megtiszteltetés volt számomra, egyúttal
életre szólóan meghatározta pályafutáso-
mat. „A genotípus prediszponál, a perisztázis
(a környezet) realizál” – tanította Horn Artur.
E klasszikus tétel rajtam is igazolást nyert…”

Dohy János gazdag szakmai pályafutá-
sának legjelentõsebb állomásai:

1957. IV. 15.-1957. IX. 30.: tudományos
gyakornok az Agrártudományi Egyetem
(Gödöllõ) Állattenyésztési Tanszékén,
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1957. X. 1.-1963. XII. 31.: tudományos
gyakornok, tudományos segédmunkatárs,
tudományos munkatárs az Állattenyésztési
Kutatóintézet (Budapest) Szarvasmarhate-
nyésztési Osztályán,

1964. I. 1.-1974. IX. 30.: egyetemi ad-
junktus, egyetemi docens az Állatorvostu-
dományi Egyetem (Budapest) Állatte-
nyésztéstani Tanszékén,

1974. X. 1.-1975. XII. 31.: tudományos
fõigazgatóhelyettes az Állattenyésztési
Kutatóintézetben (Herceghalom),

1976. I. 1.-1980. VI. 30.: tudományos
fõmunkatárs, fõiskolai tanár és tudomá-
nyos fõigazgatóhelyettes a Kaposvári
Mezõgazdasági Fõiskolán,

1980. VII. 1.-1984. V. 31.: tanszékvezetõ
egyetemi tanár az Állatorvostudományi
Egyetem (Budapest) Állattenyésztéstani
Tanszékén,

1984. VI. 1-tõltanszékvezetõ egyetemi
tanár a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Állattenyésztéstani Tanszékén (1984-1999),

1987-1990 között tudományos és nem-
zetközi rektorhelyettes,

1990-1995 között az Állattenyésztési
Intézet igazgatója,

1995-1999 között az alkalmazott Állat-
genetikai és -nemesítési Tanszék vezetõje,

1993-1996 között a Tudományos To-
vábbképzési (PhD-képzési) Intézet alapító
dékánja,

1996. január 1-tõl az MTA-GATE (Ma:
MTA-SZIE) Állatnemesítési Kutatócsoport
vezetõje,

2001. VI. 22-tõl Professor Emeritus,
1999. VI. 18-tól a Magyar Tudományos

Akadémia Agrártudományok Osztályának
elnöke (2002. június 5-ig).

*

Dohy János egész életútjára és szakmai pá-
lyafutására nagy hatást gyakorolt az 1957-
1964. közötti idõszak. E korszakot így idézi
fel visszaemlékezésében:

„Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc leverése után a magyar mezõgazdaság
– ezen belül az állattenyésztés – újjáépítése,
korszerû alapokra helyezése és gyors üte-
mû fejlesztése sorskérdés volt a magyar
nemzet számára. Ebben a jövõformáló fo-
lyamatban vettem részt, a szarvasmarha-
nemesítés területén. Az állami gazdaságok
hathatós segítségével, sok kiváló szakem-
ber támogatását és közremûködését
élvezve és kamatoztatva – Bozó Sándorral
és Dunay Antallal együtt – Horn Artur ve-
zetésével létrehoztuk az 50 % dán jersey
génhányadú „tejelõ magyar barna” és a 25
% jersey génarányú „tejelõ magyar tarka”
szarvasmarha típusokat. Ezek a korszerû
tejelõ marha típusok úttörõ szerepet játszot-
tak a gazdaságos, versenyképes szakosított
tej- és hústermelés megalapozásában, egy-
úttal sok olyan tudományos kérdés (pél-
dául a heterózis tényezõi és kiaknázható-
sága, a típusok optimalizálása, a területi
termelékenység javítása) megválaszolásá-
hoz is kitûnõ alapanyagot adtak – a gyakor-
lat talajáról kiindulva – amelyek az alapku-
tatás és az egyetemi oktatás szempontjából
szinte felmérhetetlen kincsesbányát nyitot-
tak számunkra. Eredményeink ily módon
egyrészt a nagyüzemi gyakorlatban, más-
részt hazai és nemzetközi tudományos
publikációkban, elõadásokban, tan- és
szakkönyvekben öltöttek testet, hozzájá-
rulva az állattenyésztési kutatás és szakem-
berképzés korszerûsítéséhez is – valódi
„teammunka” keretében.”

Az 1964-1974 közötti idõszakban az
Állatorvos-tudományi Egyetem Állatte-
nyésztéstani Tanszékén kiszélesítette és
elmélyítette sokrétû szakmai kapcsolatait,
folytatta szarvasmarha-tenyésztési kutatá-
sait, és megkezdte egyetemi oktatómunká-
ját. A tehén néhány értékmérõ tulajdonsá-
gának számszerû kifejezése és vizsgálata
a magyar tarka fajtában címû – summa cum
laude eredménnyel megvédett – egyetemi
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doktori értekezése után, 1968-ban megsze-
rezte a mezõgazdasági tudományok
kandidátusa fokozatot. Kandidátusi érteke-
zésének címe: A tejelõ magyar tarka keresz-
tezési konstrukcióba tartozó R1 ivadékcso-
portok néhány értékmérõ tulajdonságának
összehasonlító vizsgálata.

Egyetemi doktori és kandidátusi érteke-
zésében már kirajzolódott az a törekvése,
hogy a szelekciós és a keresztezéses nemesí-
tést integrált egységben és dinamikus köl-
csönhatásaiban értékelje, a szarvasmarhate-
nyésztés hatékonyságának fokozása céljá-
ból. A korszerû genetikai-nemesítési elveket
és eredményeket igyekezett érvényesíteni
az oktatásban is, serkentve és támogatva
hallgatói tudományos diákköri munkáját.

1974 nyarán egészült ki tevékenysége
tudományszervezési feladatokkal, ekkor
került tudományos fõigazgazgató-helyettes-
ként az Állattenyésztési Kutatóintézetbe
(Herceghalom), majd 1976-ban a Kaposvári
Mezõgazdasági Fõiskolára, ahol oktatással,
kutatással, kutatásirányítással és nemzetközi
kapcsolatokkal foglalkozott. Ebben az idõ-
szakban is részt vett a Horn professzor által
vezetett kutatócsoport munkájában, így a
korszak egyik legjelentõsebb tudományos
eredményének kidolgozásában, a hunga-
rofríz szarvasmarhafajta nemesítésében is.
Rendszeres tudományos tevékenysége és
egy hosszabb amerikai tanulmányút ered-
ményeként több közleménye és könyve is
megjelent, melyek közül az Állattenyésztési
genetika (1979) több díjat is nyert, számára
pedig meghozta az Újhelyi-díjat.

Kaposváron kezdeményezte a halothan-
teszt bevezetését a sertésnemesítésbe –
megelõzve a legtöbb nyugat-európai orszá-
got –, csökkentendõ a stresszérzékenységet.

1980-ban hívták meg az Állatorvos-tu-
dományi Egyetem Állattenyésztési Tanszé-
kének vezetõi székébe, ahol négy évet
eltöltve, többek között a biotechnika, a bio-
technológia és patogenetika tárgykörével

bõvítette az oktatást és a kutatást. 1984-ben
A szelekció korszerûsítése új tejelõ szarvas-
marha típusok kialakításában címû
disszertációjában összegezte korábbi mun-
kásságának eredményeit, megszerezve
ezzel az akadémiai doktori fokozatot.

Tizennyolc évvel ezelõtt, 1984-ben kez-
dõdött el életének az a folyamatosan gyor-
suló, felfelé ívelõ szakasza, amelyet most a
kegyetlen sors, idõ elõtt megszakított. Ekkor
került ugyanis a Gödöllõ Agrártudományi
Egyetemre, régi alma materébe tanszékve-
zetõ egyetemi tanárként, az Állattenyész-
téstani Tanszékre. Itt néhány év alatt mun-
katársaival együtt létrehozta az Állattenyész-
tési Intézetet (négy tanszékkel). Bekapcsoló-
dott az egyetem vezetésébe is, ahol elõbb
tudományos és nemzetközi ügyekért felelõs
rektorhelyettesként, majd a PhD képzés szer-
vezésére létrehozott Tudományos Tovább-
képzési Intézet dékánjaként fejtett ki rend-
kívül aktív tevékenységet.

A 90-es évek hozták el Dohy János pá-
lyafutásának kiteljesedését a Magyar Tudo-
mányos Akadémián. 1993-ban levelezõ,
majd 1998-ban rendes taggá választották.
Már korábban is rendszeresen részt vett a
tudományos minõsítésben, tagja, késõbb
évekig elnöke volt az Állattenyésztési és Ta-
karmányozási Tudományos Bizottságnak,
az Agrártudományok Osztályának elõbb
elnökhelyettesévé (1996), késõbb elnökévé
(1999-2002) választották. Tagja volt az MTA
Elnökségének és az MTA Támogatott Kuta-
tóhelyek Hálózati Tanácsának.

1996 óta az általa irányított Alkalmazott
Állatgenetikai és Nemesítési Tanszék mun-
kájához illeszkedõ akadémiai kutatócso-
portot is vezette. Ezen idõszak kutatásainak
célja az volt, hogy a nemzetközi verseny-
képesség fokozása érdekében az új gene-
tikai-biotechnológiai elvek és módszerek
a széles körû kooperáció bázisán bekerül-
jenek az állatnemesítési stratégiákba (és
természetesen az oktatásba). Munkásságá-
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nak elismeréseként, 2001 júniusában meg-
kapta, a Szent István Egyetem Professzor
Emeritus kitüntetését.

Fontos feladatának tekintette a posztgra-
duális képzés sikerének elõsegítését, ezért
örömmel fogadta el a doktori és habilitációs
bizottságokba szóló felkéréseket. Mind az
öt hazai agráregyetem PhD.- és Habilitációs
bizottságának munkájában részt vett, és az
ott szerzett tapasztalatok birtokában dolgo-
zott az Országos Doktori és Habilitációs
Tanács tagjaként. Tagja volt a Magyar Akkre-
ditációs Bizottság Agrártudományi Szakbi-
zottságának is.

Nemzetközi kapcsolatai széleskörûek
voltak, köszönhetõen többek között kiváló
angol, német és orosz nyelvtudásának.
Mintegy harminc országban tett tanulmány-
utat, tartott elõadásokat, mûködött szakértõ-
ként, vezetett konferenciákat. Kapcsolatai
közül kiemelhetõ tevékenysége az Európai
Állattenyésztõk Szövetségében (European
Association of Animal Production), melynek
éves konferenciáin 1970 óta 38 elõadás
vagy más tudományos anyag szerzõjeként
szerepelt. Részt vett a szövetség magyaror-
szági kongresszusainak szervezésében
(1970, 1986, 2001). A szövetség elnökségé-
nek 1982-88 között volt tagja.

Szakmai publikációs tevékenysége rend-
kívül széleskörû volt. Több mint 550 közle-
ményének nagyobb része tudományos folyó-
iratokban látott napvilágot, a magyaron kívül
német, angol vagy orosz nyelven. Tizenhat
könyvet illetve könyvrészletet írt, tudományos
és népszerûsítõ elõadásainak száma szinte
felbecsülhetetlen. Publikációs tevékenységé-
nek részeként fogható fel szerkesztõi munkás-
sága. A hazai tudományos lapok közül az Acta
Agronomica Hungarica, a Hungarian Agri-
cultural Research, az Állattenyésztés és Takar-
mányozás valamint a Tejgazdaság szerkesz-
tõbizottságának, a nemzetközi lapok közül
pedig a Livestock Production Science, az Egyp-
tian Journal of Animal Science és az Animal

Science Papers and Reports of Polish Acad-
emy of Sciences ún. Advisory Boardjának
(Tanácsadó Testületének) volt tagja.

Tudományos, oktatási és közéleti tevé-
kenységének jelentõségét aláhúzzák azok
a kitüntetések, amelyeket Dohy János kapott,
így mindenekelõtt a Széchenyi Díj (1996,
megosztva) és az Akadémiai Díj (1976, meg-
osztva), valamint a Wellmann- (1979), az
Ujhelyi- (1980) és a Lónyay (1994) Emlék-
érem, a Pro re rustica promovenda érem
(MAE, 1995), továbbá a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem Emlékérme (1999), A debre-
ceni agrárfelsõoktatásért emlékérem (2002)
és a Tudással Magyarországért jubileumi
plakett (OTDT, 2002). Honoris causa doktori
címet adományozott számára a Pannon Agrár-
tudományi Egyetem (1994), a Debreceni
Agrártudományi Egyetem (1997), a Nyugat-
Magyarországi Egyetem (2001) és a Kapos-
vári Egyetem (2001).

Külföldi elismerései közül kiemelendõ
tiszteleti tagsága a Német Állattenyésztõk
Társaságában (Ehrenmitglied der Deu-
tschen Gesellschaft für Züchtungskunde,
1997), a Kiváló Szolgálatért Érdemérem
(Distinguised Service Award, Európai Állat-
tenyésztõk Szövetsége, 1999), és levelezõ
tagsága a Firenzei Akadémián (Accademia
dei Georgofili, Firenze 2001).

Dohy János akadémikus egyetemi tanárt
legendás szorgalma és igényessége, szak-
maszeretete nem hagyta pihenni még cso-
dálatraméltó hõsiességgel viselt betegsége
alatt sem. Amíg erejébõl tellett, írt, lektorált,
tanácsokat adott a hozzá fordulóknak. Erõ-
sítette másokban is a hitet az emberekben,
az életben és a hazában mindazon értékek-
ben, amelyeket olyannyira szeretett és mély-
ségesen tisztelt.

Búcsúja az ittmaradottaktól – saját kíván-
sága szerint – éppolyan volt, mint õ maga.
Híján volt minden teatralitásnak, múlandó
földi hívságnak.

Horn Péter
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