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Prof. Dr. Dohy János CSc életútja 

1905-1990 

 

 

Tisztelt Dékán úr, elnökhelyettes asszony, rendházfőnök atya, a Dohy család 

képviseletében megjelentek, évfolyam és hallgatótársaim! 

 

 Hölgyeim, és uraim! 

 

 

 Az intézmény 200 éves jubileumához közeledve a hálás utókor megemlékezik, 

hírnevét öregbítő neves személyiségekről. 

 Dohy János professzor úr életútjára születésének 110, halálának 25 éves évfordulóján 

akkor emlékezünk méltósággal, ha emléktáblán örökítjük meg tanári és tudományos 

teljesítményét, valamint emberi magatartását. Életútjának változatos alakulása nyomon 

követhető, és megérthető, ha azt a XX. század történelmet formáló, sorsfordító 

eseménysorozatára figyelemmel kísérve értékeljük. 

 Dohy János professzor a növénykórtan, a növénytan, és a növényvédelmi állattan 

kiváló művelője, elismert szakember volt, akit tudományos eredményeiért a szakmai körök, 

briliáns előadásaiért hallgatói tiszteltek. A tudományos ismeretek bővítéséhez, a 

mezőgazdasági szakemberek magas szintű képzéséhez tartalmas életpályája során hozzájárult. 

A lehetséges életteljesítmény nagysága mégis ismeretlen, mert a történelmi események 

következtében nem érhette el szakmai pályafutásának csúcspontját. A mosonmagyaróvári 56’-

os tragikus események többekre hatottak. Voltak, akik a haza elhagyására kényszerültek, 

mások vérüket, életüket áldozták, és ugyancsak másoknak személyes szabadságukkal kellett 

egy független, szabad Magyarországért áldozatot hozni. Dohy János professzor úrnak mindez 

5 évébe és a képességeiből fakadó szakmai eredmények elérésének korlátozásába került.  

 Dohy (Göllner ) János Kolozsváron született 1905 október 19-én. Nevét 1944 tavaszán 

belügyminiszteri engedéllyel apai nagyanyja után Dohy-ra változtatta. Felesége Székely Lujza 

zongoratanár. Gyermekei: János, Mária és Attila. Közülük János az állattudományi területen 

végzett kiemelkedő munkát, akadémikusi rangban. Mária kertészmérnök, Attila geodéta 

 Gyermekkorát a századfordulót követő magyar gazdasági fejlődés fellendülésének 

éveiben élte meg. Alapfokú tanulmányait a Kolozsvári Lyceumban végezte, 1912-1916 

között, Ezt követően a Kolozsvári Piarista Gimnáziumban tanult, (1916-1920) , ami már a 

Nagy Háború sújtotta körülmények között zajlott. A háborút vesztesként befejező 

Magyarországot részekre szedte a rákényszerített Trianoni Békediktátum. A család 

Debrecenbe költözött. Az édesapa Gölner János Debrecen-Pallagon a Magyar Királyi 

Gazdasági Akadémián kapott állást, ahol a Műszaki Tanszék vezetője lett.   

 Dohy János középfokú tanulmányait Debrecenben a Piarista Főgimnáziumban 

folytatta 1920-1923-ban és ott érettségizett. 

 Felsőfokú tanulmányait a Debrecen-Pallagi Magyar Királyi Gazdasági Akadémián 

1923-1926 között végezte,  

 Állami szolgálata 1926-ban vette kezdetét, a Debrecen-Pallagi Akadémián, ahol 

fizetés nélküli magángyakornok volt a Növénytermesztési majd a Gyakorlati Tanszéken 

1927-ig. Gyakornoki kinevezést 1927-ben kapott a Növénytani Tanszékre. Időközben három 

évet (1929-1932) dolgozott a Magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági Akadémia Növénytani 

és Állattani Tanszékén, Dr. Gróf Béla tanszékvezető mellett. Gyakornoki éveit kihasználva, 

vezetői engedéllyel Speciális kurzusokat hallgatott Debrecenben a Tisza István 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Ezekben az években vált elkötelezett 

kutatójává a növénykórtannak. Egyetemi doktori munkáját Soó Rezső irányításával végezte. 
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A nemzetközileg ismert tudósnak ő volt az első doktorandusza. Doktori munkája a „dinnye 

antraknózisa” témakörben készült. Értekezését 1930-ban megvédte.   

 Mosonmagyaróvári munkahelye után 1933-ban ismét Debrecen-Pallag következett. 

Oktató és kutató munkáját elismerték, ezért 1937-ben segédtanárrá, majd 1938-ban rendkívüli 

tanárrá nevezték ki. Ezzel egy időben 1934-38 növény-egészségügyi körzetvezető helyettes, 

1939-40 között pedig körzetvezető volt. Beosztásában több növényvédelmi akciót szervezett, 

főleg hegyközségi kertek problémamegoldására.   

 A II: Világháború kezdeti éveiben hazánk az első és második Bécsi döntés 

eredményeként az 1920-ban elcsatolt területek egy részét visszakapta.  Észak Erdély 

annektálását követően 1940-ben Dohy professzor urat a Kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia 

Növénytan és Növényegészségügyi Tanszékére helyezték Tanszékvezetőnek.  

 A Gazdasági Akadémián 1941-ben rendes tanárrá nevezték ki. Az akadémiát 

gazdasági főiskolai rangra emelték 1943-ban, ezzel egy időben Dohy professzorra az Állattani 

és Növénytani Tanszék vezetését bízták. 

 A II. Világháborús frontvonal előretörésének következtében 1944 őszén a Keszthelyi 

Gazdasági Akadémiára menekültek Kolozsvárról, ahol a Növényélettani és Növénykórtani 

Tanszéken alkalmazták. Főiskolai nyilvános rendkívüli tanárrá 1945-bennevezték ki. Elsőként 

fogalmazta meg Keszthelyen a Növényorvos képzés indokoltságát, a célkitűzéseket, a feladat 

és munkaköröket.  

 Az agrárfelsőoktatási intézmények II. Világháború utáni átszervezését követően 

egyetemi nyilvános tanári kinevezéssel és tanszékvezető megbízással az Agrártudományi 

Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Debreceni Osztályának Növénytani Tanszékére került 

tanszékvezetői beosztásba. Az egyetem vidéki osztályait – helytelen gazdasági megfontolás 

miatt – 1949-ben felszámolták. Ekkor– vallásos magatartására figyelemmel a Kisvárdai 

Növénynemesítő Telepre helyezték, rendelkezési állományba, majd tudományos kutatónak. A 

szakember igény kielégítése végett 1954-ben újra megnyitották a mezőgazdasági 

akadémiákat. Ekkor került a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia Növénytani és 

Növényélettani Tanszékére tanszékvezetői beosztásba, amivel egyidejűleg az intézmény 

igazgatóhelyettesi feladatkörét is ellátta.  

 Oktatói és szakmai pályafutását az 1956 évi októberi forradalom és szabadságharcot 

követő koncepciós perek derékba törték. A letartóztatások 1957 tavaszán megkezdődtek. 

Dohy Jánost behívatták a mosonmagyaróvári rendőrségre, ahonnét nem engedték haza. Rá 

akarták venni a Varga Ernő bűneit részletező, koholt vádakat is tartalmazó nyilatkozat 

aláírására. Erre azonban nem volt hajlandó, így két nap után hazaengedték.  

 Varga Ernő büntetőperének tárgyalásán, Győrben tanuként hallgatták ki, ennek 

következményeként helyben letartóztatták. A tárgyalás során az államügyész először 

halálbüntetés kiszabását kezdeményezte. Az utolsó szó jogán elmondott megrendítő hatású 

beszédének is köszönhetően büntetését 10 év szabadságvesztésben határozták meg, amelyből 

5 évet (1957. május 28 - 1962. április 3.) letöltött.  Börtönévei Budapesten a Kozma utcai 

gyűjtőfogházban kezdődtek, később Vácra került, majd ismét vissza a gyűjtőbe. Először 

magánzárkában tartották, de hamarosan beosztották egy úgynevezett kémiai laboratóriumba, 

majd pedig a gyűjtőfogházban kialakított fordítóirodán foglalkoztatták. Rabtársai között több 

író tudós, és művész volt. Közülük megemlíthető Kosáry Domonkos, Déry Tibor, Darvas 

Iván. Rabtársai között volt Dr. Tóth István is a későbbi Szigethy Attila alapítvány 

kuratóriumának tagja, aki 1993-ban nekem írt levelében a következőben idézett jellemzést 

adta emberi magatartásáról. „1958 tavaszán, amikor javítási munkák miatt ideiglenesen 

átcsoportosítás történt, a gyűjtőfogház (Budapest) un. kisfogházának II. emeletén voltam 

együtt Jánossal. Igen csendes, nyugodt társ volt, indulatok nélkül lehetett vele bármely 

témáról beszélni. A reggeli és esti imádságot sohasem mulasztotta el, s ilyenkor ügyeltem 

arra, hogy mások se zavarják.”  
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 Dohy János közel 5 év börtönbüntetés után 1962 tavaszán egyéni kegyelemmel 

szabadult. Ezt követően munkába állt a Lábodi Állami Gazdaság Burgonyanemesítő telepén, 

mint kísérleti szakmunkás. Szabadulását és elhelyezkedését Horn Artúr és Barabás Zoltán 

akadémikusok, valamint Belák Sándor rektor úr segítették. A Rinyatamási Burgonyanemesítő 

Telepen 1963-ban ügyintézői beosztásba sorolták, és ekkor már tudományos munkát végzett. 

Munkásságának eredményeire tekintettel 1966-ban témafelelős lett a Növényvédelmi Kutató 

Intézet Keszthelyi Burgonyabogár Laboratóriumában. Ebben a felszabadult helyzetben 

előadásokat tartott, sorra jelentek meg publikációi, tudományos munkássága ismételten 

kiteljesedhetett. Munkaviszonya 1969. december 31-i nyugdíjazásáig tartott. Nyugdíjas 

éveiben még 10 éven át külső munkatársa volt az AGROINFORM-nak  

 Korábbi tudományos munkásságára figyelemmel 1957. február 28-án honoris causa 

kandidátusi fokozatot kapott, amit 1959-ben az akadémia (MTA) megvont Tőle. A már 

említett akadémikusok közbenjárására 1973-ban visszakapta kandidátusi fokozatát, és így 

jogaiba visszaállították.  

 Tudományos közéleti tevékenységet folytatott 1945-ig a Magyar Természettudományi 

Társulatban, a Magyar Növénytani Társaságban, az Erdélyi Múzeumegyesületben, az Erdélyi 

Magyar Közművelődési Egyesületben, és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesületben. 

Hazánkban tagja volt a Magyar-Szovjet Művelődési Társaságnak a Magyar Mikrobiológiai 

társaságnak a Nemzetközi Összehasonlító Kórtani Kongresszusok Magyar Bizottságának, a 

Társadalom és Természettudományi Ismerterjesztő Társulatnak. amelynek keretében az 

Agrártudományi Osztályt vezette. További tagsága volt a Magyar Agrártudományi 

Egyesületben, az Országos Erdészeti Egyesület Mikológia Szakosztályában, a Magyar 

Tudományos Akadémia Növényvédelmi Főbizottságában, a Növényvédelmi Kutatóintézet 

Tudományos Tanácsában, a Keszthelyi Agrártudományi Főiskola Burgonyakutatási 

Osztályának Témakollektívájában.  

 Dohy professzor úr szuggesztív erejű, lényeglátásra törő előadásait és lendületes 

gyorsaságú gyakorlatait a rövid másfél hónap alatt magam is tapasztaltam és azok, Rám 

nyomot hagyó hatást gyakoroltak, emlékeimben mélyen gyökereznek. Öt hónapos kórházi 

kezelés után visszatérve 1957 májusában még hallgathattam előadásait, amelyekből mély 

emberi humánum kicsengését érezhettük. Politikai felhangoktól mentes volt, de sorsunkkal 

azonosulva „fiaim-nak” szólított bennünket.   

Dohy professzor urat 80. születésnapján az MTA MÉM Növényvédelmi 

Szakbizottsága és a Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság Tudományi Kar vezetői együtt 

köszöntöttük. Személyesen adhattam át a kiváló pedagógusnak, az elismert szaktekintélynek, 

a sorscsapásokat is mindvégig türelemmel viselt „Embernek” az Agrártudományi Egyetem 

Keszthelyi Tanácsa által adományozott „GEORGIKON Emlékérmet”. Kitüntetésekkel 

azonban nem lehet pótolni azokat a szenvedéseket, és megpróbáltatásokat, amelyeket Neki 

egy igazságos ügy képviselete miatt megtorlásként el kellett viselni. A kitüntetések jelzik a 

teljesítmény elismerését, és talán gyógyírként hatnak a jogtalanul elszenvedett sérelmekre. 

Élete végén 1990-ben rehabilitálták, és kárpótlással enyhítették elszenvedett sérelmeit. A 

hivatali szervek véleménykialakítását az intézmény vezetőjeként megfogalmazott 

javaslatommal elősegítettem. Szintén élete végén 1990-ben érte az a megtiszteltetés, hogy 

Neki ítélték elsőként a Széchenyi Díjat, amiről még tudott, de átvételében betegsége és 

március 6-án bekövetkezett halála már megakadályozta. A díjat nevében fia, Ifj. Dohy János 

akadémikus vette át.  

Hamvait az Óvári temetőbe helyezték örök nyugalomra 

 Az életútra figyelemmel elmondhatjuk, hogy Dohy professzor úr emlékét ápolja és 

megőrzi a józan értékítéletet alkotó hálás utókor. 
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 Dohy professzor úr életútjának ismertetését követően hálásan megköszönöm 

évfolyamtársaimnak a tiszteletadás e formájának szavazataikkal való támogatását, Dékán 

úrnak a javaslat elfogadását és a kivitelezés engedélyezését, az Óvári Gazdász Szövetség 

Titkárának a szervezési feladatok vállalását, Elnök úrnak, hogy biztosította a pénzforrást, a 

felmerült költségek fedezetére. Külön is köszönöm a Dohy család képviseletében 

megjelenteknek és minden jelenlévőnek a rendezvényen való részvételt. 

 

 

Mosonmagyaróvár 2015. május 22. 

 

        prof Dr. Kuroli Géza 

             egyetemi tanár, 

           az MTA doktora 


