
Dr. Palotás József emlékezetére

Június hó 26-án reggel megdöbbentő és fájdalmas hírt hallottunk. Palotás 
József kedves barátunk tragikus hirtelenséggel elhunyt. 2 - 3  héttel azelőtt 
még egészségesen, telve munkakedvvel és tervekkel beszélgettünk vele. Halá
lával kiváló embert és kedves barátot veszítettünk el. Olyan csendesen távozott 
el, mint amilyen csendes, szerény em berfőit egész életében.

1902. december 22-én született Bánfihunyadon. Középiskoláit Kolozsvá
rott kezdte el, majd Budapesten fejezte be. Tanulmányait a budapesti Műegye
temen folytatta és bölcsészvegyészeti doktorátust szerzett a debreceni tudomány- 
egyetemen. Szakmunkásságát 1926-ban a Földművelésügyi Minisztérium kísér
letügyi intézményei közé tartozó Növénybiokémiai Intézetnél kezdte meg. 
1932-től 1935-ig a Budapestvidéki Pénzügyigazgatóság malomosztályán dol
gozott. 1935-ben visszakerült a kísérletügyhőz, a Gabona- és Lisztkísérleti 
Állomásra. Fél év múltán a békéscsabai Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomásra 
helyezték. Ott 10 évig dolgozott, mint vegyész, illetve fővegyész. 1946 január
jában Budapestre az Országos Chemiai Intézetbe helyezték. Félév múlva a 
Földművelésügyi Minisztériumba rendelték be szakelőadónak. A Kísérlet
ügyi Főosztálynak 1948-ban történt megszűnése után a mezőgazdasági rendé
szeti alosztályra került, majd a Mezőgazdasági Kísérletügyi Központban 
munkálkodott, mint a szabványügyi és minőségvizsgáló csoport vezetője. 
1953-ban az Országos Mezőgazdasági Minőségvizsgáló Intézetbe (OMMI) helyez
ték, ahol 1955-ben igazgatóhelyettesi kinevezést nyert.

Kiváló képességeinek és nagy szakmai gyakorlatának következménye 
volt, hogy a Földművelésügyi Minisztériumba ideiglenesen később is berendel
ték. Az Országos Mezőg. Minőségvizsgáló Int. igazgatóhelyetteseként végzett 
munkájáért több esetben miniszteri elismerést, kitüntetést (Mezőgazdaság 
Kiváló Dolgozója) kapott. 1964. januárjában az OMMI-ból nyugdíjba ment. 
Nyugdíjazása után az Élelmezésügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó 
Budapesti Felsőfokú Élelmiszeripari Technikum kémiai tanszékén működött.
1964. szeptemberében e tanszék docensévé nevezték ki.

Munkahelyein nagy jártasságot szerzett a mezőgazdaság és az élelmiszer- 
ipar gyakorlatában előforduló vizsgálatokban, minősítésekben és szakvéle
ményezésben. A Földművelésügyi Minisztériumban előadója és szakmai irá
nyítója volt a mezőgazdasági vegykísérleti állomásoknak, az élelmiszerrendé
szetnek, majd 1950-től az OMMI-nak. Több fontos rendelet szakmai részét 
dolgozta ki (gyógynövény belföldi minősítése, paprikaminősítés stb.) Tevé
kenyen résztvett sok szakmai szakbizottság munkájában. Elnöke volt a Gyógy
növény Jellegmegállapító Bizottságnak és a Fűszerpaprika Jellegmegállapító 
Bizottságnak, tagja az Európai Élelmiszerkódex Magyarországi Szakbizottsága 
elnökségének, a Magyar Tudományos Akadémia Élelmiszeranalitikai Szak- 
bizottságának és a Mezőgazdasági Szakbizottságának. Irodalmi munkássága 
is jelentős volt, sok szakdolgozta és közleménye jelent meg, főleg analitikai 
és fűszerpaprika vizsgálati tárgykörökben.

A Földművelésügyi Minisztériumban sok fontos, mezőgazdaságunkat fejlesztő 
törvényjavaslat és rendelet elkészítésében működött közre. A magyar mező- 
gazdasági szabványosításban, mint a gyógynövény, tej, növényvédőszer, pap-
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rika és fűszer szakbizottságok elnöke hervadhatatlan érdemeket szerzett. A 
Fűszerpaprika Jellegmegállapító Bizottság elnökeként a magyar fűszerpaprika 
minősítése, vizsgálati módszereinek kidolgozása, szabványosítása, exportjá
nak fejlesztése terén végzett kimagasló értékű munkát. Széleskörű szakmai 
tudása és higgadtsága folytán kiválóan végezte szakmai tárgyalások, meg
beszélések és értekezletek vezetését. Mindenkor a népgazdaság érdekeit tartva 
szem előtt a magyar mezőgazdaság felvirágoztatásán dolgozott. Szívesen taní
tott és örömmel adta át nagy tudását és tapasztalatait. Halála előtt egy évig 
docensként működött: tanártársai megállapították róla, hogy igazi pedagógus, 
aki az ifjúság tanításában örömét találta.

Emberi tulajdonságairól a legszebbeket lehet elmondani. Munkatársaihoz 
mindig rendkívül előzékeny, szívélyes és segítő szándékú volt. Mumkatársai 
mindenhol szerették, becsülték, tisztelték és véleményére nagy súlyt helyeztek. 
Azok akik vele dolgoztak számtalanszor megcsodálták végtelen türelmét, jó
ságát, nagy tudását, szorgalmát, gondosságát és pontosságát. A legszebb emberi 
tulajdonságokat egyesítette magában. Meleg szívű igaz barát volt.

Dr. Palotás József elhunytát, aki a mezőgazdasági kísérletügynek és élel
miszerrendszerének egyik legismertebb embere volt, mi tisztelői, munkatársai 
és barátai őszintén sajnáljuk, bánattal gyászoljuk és emlékét szeretettel őrizzük 
meg.

dr. Konecsni István

2 3 4

_____


