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GYÕRFFY BÉLA
1928-2002

2002. május 8-án, életének 75. évében vá-
ratlanul elhunyt Gyõrffy Béla, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja, az MTA
Mezõgazdasági Kutatóintézetének volt
igazgatója. Széchenyi-díjas kutatóprofesz-
szor volt, számos magyar és külföldi tudo-
mányos bizottság, társaság elnöke, több
egyetem díszdoktora. Személyében a ma-
gyar tudományos agrárközélet kiemelkedõ
alakja, több generáció nagy tudású oktató-
ja, a nemzetközi tudományos élet fáradha-
tatlan szervezõje, valamint számos termesz-
téstechnológiai eljárás kidolgozója távozott
az élõk sorából. Nyitottsága, higgadt derûs
bölcsessége mindannyiunknak hiányozni
fog.

Gyõrffy Béla a Vas megyei Kemenes-
magasiban született 1928-ban. A magyar
agrártudománynak rajta kívül még két
jelentõs személyisége származik innen:
Jánossy Andor és Berzsenyi-Janosits László.
Középiskolába Zalaegerszegen majd Szé-
kesfehérváron járt, végül Szarvason, a Gaz-

dasági Tanintézetben érettségizett, kitünte-
téssel. Egyetemi tanulmányait Budapesten,
a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen kezdte, majd annak
utódjában, az Agrártudományi Egyetemen
fejezte be. Ezekben az években a híres
Gyõrffy-kollégiumban gyarapította – szak-
mai tudásán kívül – sokoldalú irodalmi,
történelmi, gazdasági és ideológiai mûvelt-
ségét a tudományág legjobb, bár gyakran
ellentétes irányzatokat valló mûvelõinek
vezetésével.

Elsõ munkahelye 1948-49-ben, a Köz-
gazdaságtudományi Egyetem Agrárpoliti-
kai Tanszékén volt, ahol Nagy Imre, a ké-
sõbbi miniszter, majd miniszterelnök mel-
lett dolgozott. Ezt követõen 1949-ben ke-
rült Moszkvába, a Tyimirjazev Akadémiára.
A prjanyisnyikovi iskola egyik jeles pro-
fesszora, Harcsenko volt az aspiráns veze-
tõje. Az aspirantúra ideje alatt kísérleteinek
nagyobb részét Magyarországon: Marton-
vásáron, Óváron és Karcagon végezte. Ket-
tõstermesztés Magyarországon címû kan-
didátusi értekezését 1953-ban védte meg.
Magyarországon ezzel a témával ekkori-
ban a Gyõrffy Béla által is elismert és tisztelt
Surányi János akadémikus foglalkozott.
Eredményei nagy hatást gyakoroltak rá. Ve-
zérlõ elve volt Surányi mondása: „A tapasz-
talat sokmindent pótol, de a tapasztalatot
nem pótolja semmi.” A mezõgazdasági tu-
domány doktora fokozatot 1986-ban sze-
rezte meg.

Martonvásáron, a Mezõgazdasági Kuta-
tóintézetben 1952-tõl dolgozott különbözõ
beosztásokban: igazgatóhelyettes 1953 és
1956 között, tudományos munkatárs, tudo-
mányos fõmunkatárs, tudományos osztály-
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vezetõ, 1981-tõl 1988-ig az intézet igazgató-
ja, 1989-tõl haláláig kutatóprofesszor. Az
intézet Tudományos Tanácsának megala-
kulásától kezdve õ volt az elnöke.

A Magyar Tudományos Akadémia
1987-ben levelezõ tagjává, 1992-ben ren-
des tagjává választotta. Az MTA Felügyelõ
Bizottságának elnöke volt 1990 és 1995 kö-
zött, majd 1996-tól 2001-ig az MTA Élettu-
dományi Kuratóriumának elnöki teendõit
látta el.

Gyõrffy Béla nagyszerû életpályája tel-
ve volt tartalmas, egész embert igénylõ, s
egyben próbára tevõ, az elmúlt század má-
sodik felének gazdag történéseit magába
foglaló eseményekkel. Annak a fiatal gene-
rációnak élcsapatába tartozott, amelyik a
II. világháború után hozzálátott az ország
mezõgazdaságának újjáépítéséhez. Szem-
léletformáló tevékenységével a magyar
mezõgazdaság fontos, meghatározó sze-
mélyisége volt.

Kutatómunkájának fél évszázada egy-
beforrott a martonvásári növénytermesz-
tési kutatásokkal. Munkatársaival kidol-
gozta a modern kukoricatermelési rendsze-
rek elsõ technológiáit. 1959 és 1961 között
õ állította be Martonvásáron az ország leg-
régebbi, korszerû növénytermesztési tar-
tamkísérleteit, amelyeknek, mint élõ „sza-
badföldi laboratóriumoknak” felbecsülhe-
tetlen tudományos értékük van a kutatás-
ban és az oktatásban. E kísérleteiben a ve-
tésforgó, a monokultúra, a trágyázás és a
talajmûvelés rendszerének összefüggéseit
tanulmányozta. Kutatásaiban nagy gondot
fordított a genotípus és a környezet, vala-
mint a genotípus és a technológia kölcsön-
hatásának megismerésére. Kutatómunká-
jában jelentõs teret szentelt a gyakorlatban
széles körben alkalmazott eljárások vizsgá-
latának is.

Az 1958-ban megjelent A kukoricater-
mesztés forradalma címû cikkében az ab-
ban az idõben sokat vitatott, kapálás nélkü-

li kukoricatermesztésrõl számolt be. Néze-
teinek helyességét az idõ egyértelmûen
igazolta. Ezzel összefüggésben a gyomsza-
bályozás kérdésével kezdett foglalkozni.
E témakörben egyik kezdeményezõje volt
a hazai herbológiai kutatásoknak. Több
herbicid szabadalom társszerzõje. Mindig
szem elõtt tartotta szülõföldjének kiváló
költõje, Berzsenyi Dániel szavait: „A míve-
letlen föld csak gazt terem.”

Amikor a magyar hibridekrõl kiderült,
hogy termõképességben ugyan verseny-
képesek az amerikaiakkal, de szárszilárd-
ságuk nem kielégítõ, honosítással is foglal-
kozni kezdett. Kevesen tudják, hogy volt
olyan idõszak, amikor az ország kukorica-
vetésterületének nagyobbik felét az általa
honosított hibridek foglalták el.

A kemizáció és a szerves gazdálkodás
közötti vitában is az arany középút megta-
lálására buzdított. „Tudatában vagyok a ke-
mizáció pozitív oldalai mellett – ezt adata-
ink bizonyítják – az érem másik oldalának
is. De a megoldás nem a vegyi anyagok
használatának a kikapcsolása a mezõgaz-
daságból, mert az éhínséghez és beláthatat-
lan következményekhez vezetne. Tudo-
másul kell vennünk, hogy civilizációnkban
sem a gyógyszereket, sem a peszticideket
nem nélkülözhetjük. Azokkal értek egyet,
akik – nagyon helyesen – alkalmazkodó,
környezetkímélõ mezõgazdaságról vagy
fenntartható mezõgazdaságról beszélnek.”

Kutatómunkájának eredményeirõl több
mint százötven magyar és idegen nyelvû
tudományos közleményben számolt be.
Munkásságának elsõ három évtizede a ma-
gyar mezõgazdaság olyan periódusaira
esett, amikor eredményeink láttán nem-
csak szomszédaink, hanem a fejlett nyuga-
ti országok is elismeréssel adóztak növény-
termesztésünknek. Félévszázados szakmai
tevékenységével jelentõsen hozzájárult a
magyar növénytermesztés, a földmûvelés,
a tápanyaggazdálkodás, a kemizálás fejlõ-
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déséhez. Munkássága döntõen befolyásol-
ta a nagyüzemi kukoricatermesztés elméle-
ti alapjainak kialakítását, gyakorlatba törté-
nõ átültetését és elterjesztését a szakmai
köztudatban.

Gyõrffy Béla 1981-tõl 1988 végéig, volt
az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetének
igazgatója. Tudományszervezõ tevékeny-
sége tovább öregbítette intézetünk nemzet-
közi hírnevét, hazai elismertségét mind a
nemesítési és termesztési, mind a kísérleti
biológiai kutatásokban.

Munkássága elismeréseként több alka-
lommal részesült magas állami és társadal-
mi kitüntetésben: 1962-ben kapott Akadé-
miai Díjat, 1979-ben a Munka Érdemrend
arany fokozatát és a Cserháti-díjat, két íz-
ben a Kiváló Feltaláló  érem arany, egyszer
az ezüst fokozatát nyerte el. Baross-emlék-
éremmel tüntették ki 1995-ben, 1997-ben
pedig Széchenyi-díjban részesült.

Gyõrffy Béla kivételes egyéniség volt,
akit az igazság arany középútjának örökös
keresése, szélsõségek feloldásának szán-
déka jellemzett. Mindenkit meghallgatott,
mindenki véleményét megfontolta. Érvei-

nek szintézise a józan középút kiválasztá-
sára, követésére, egymás tiszteletére, el-
képzeléseinek meghallgatására szólított
bennünket. Intelligenciájának, intuitív ké-
pességének köszönhetõen mindenkivel
megtalálta a közös hangot, mégis talán a
fiatalokkal szeretett leginkább beszélgetni.
Örült a körülöttünk egyre sokasodó fiatal
kollégáknak, ebben látta Martonvásár, az
agrárkutatás jövõjének reményét.

A Vas megyébõl indult, világot látott tu-
dós természetes egyszerûséggel vált mar-
tonvásárivá. Ezt méltányolta a település,
amikor 1995-ben díszpolgárává választotta.
Mi, akik vele dolgoztunk, éltünk Martonvá-
sáron, tudjuk, hogy legjobban akkor érezte
magát, amikor a szõlõjét metszette vagy a
birkái között volt. Ez az érzés háromnegyed
évszázados életútja során csak keveseknek
adatik meg, Neki azért, mert meg tudott
maradni a kemenesmagasi földmûvelõ em-
ber fiának, a szó legnemesebb értelmében
vett Embernek.

Veisz Ottó
az MTA doktora, ügyvezetõ igazgatóhelyettes

(MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár)


