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Ez év január elején (2022 .01 .07 .) 
töltötte be 75 . életévét Dr . Murányi 
István, kiváló növénynemesítőnk, 
akit szakfolyóiratunk, a magyar 
növénynemesítők közössége, a 
vetőmagtermesztők, növényter-
melők széles köre és jómagam 
nevében szeretettel köszöntök, itt 
és most, az Agrofórum lapjain .

Az emberélet útjának e nagy-
szerű évfordulója, a tekintélyt pa-
rancsoló 75 esztendő megállásra, 
részben összegzésre készteti az 
embert, a tudóst, a kutatót, a fej-
lesztő innovátort és beszélgető-
partnert .

Mert, ha igaz az a tétel, hogy az 
innováció a fejlődés motorja; itt 
az innovációs lánc legjobb példá-
ja, a vetőmag-előállítás; akkor azt 
is el kell fogadni, hogy ebben a 
tevékenységsorban az első lépés: 
az új növényfajta . Az, aki ezt biz-
tosítja a növénynemesítő; új, meg 
új fajtákkal .

Ezen a hivatásterületen munkál-
kodik évtizedek óta az ünnepelt 
Murányi István, akire sok nemes 
emberi tulajdonság jellemző . El-
sőként a kitartást említem!

Még mielőtt további részletek-
be bocsátkoznék, bevallom, hogy 
az idei, 40 . AGROmashEXPO-n, 
e nagyszabású kiállítás nyitónap-
ján, január 26-án stílszerűen a 
Marton Genetics pavilonjában, 
a martonvásári kollégák vendég-
szeretetét, egy viszonylag csen-
des sarokban élvezve találkoztam 
Murányi Istvánnal .

Az illusztris környezet ellenére 
nehezen jönnek a szavak, mert 
beszélgetőpartnerem szűkszavú, 
növénynemesítői életteljesítmé-
nyét tekintve hallatlanul szerény, 
eredményekben gazdag pályafu-

tása, ha nem is könnyen, de szám-
szerűsíthető .

Jogilag (de jure) ugyan Murányi 
István nyugdíjba vonult, de már 
több mint egy évtizede, 2011 óta 
magánnemesítőként, magángaz-
dálkodóként töretlenül gyakorol-
ja hivatását . Azaz, de facto, egy 
percet sem élte a nyugdíjasok, re-
mélt kényelmet adó életét . Ma is 
alkot . Töretlen hittel, lendülettel 
dolgozik; kutat, nemesít, új fajtá-
kat ad a köztermesztésnek . Arra a 
kérdésre, mi készteti erre, magá-
tól érthető természetességgel vá-
laszolja: „nem hagyhatom abba, 
ehhez értek, erre születtem!”

Már beszélgetésünk első perce-
iben be kell látnom, hogy 75 évet 
nem lehet mondatok közé szorí-
tani . Fel-fel villantani, ha nem is a 
teljes életpályát, a pálya elemeit, 

néhány fragmentumát, meg lehet 
kísérelni . Betekintést adni Murá-
nyi doktor munkásságáról, figye-
lemmel arra, hogy bemutassuk az 
alkotó embert is .

Murányi István közel 50 évvel 
ezelőtt választotta a növényne-
mesítői hivatást . Kompolton, a 
Fleischmann Rudolf Kutatóinté-
zetben 1975-ben kezdte meg pá-
lyafutását . Fordítva is meg lehet 
közelíteni ezt a tényt, ha kérdés-
ként tesszük fel: a növénynemesí-
tési hivatás választotta Őt?

Az eredmény, a jó választás 
eredménye: közel fél évszázad 
alatt 67 államilag elismert fajta 
létrehozása . Ezek közül 14 szaba-
dalmaztatott őszi árpa, 4 tavaszi 
árpa, 1 őszi tritikálé és 4 őszi búza 
fajta . Ez utóbbiak magánnemesí-
tői produktumok .

„Pro bono publico” 
(a közjóért)

Szeretettel köszöntjük  
a 75 éves Dr. Murányi István gabonanemesítőt!

„Dolgozni csak pontosan, szépen,
ahogy a csillag megy az égen,

úgy érdemes.”
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Murányi István – bátran fogal-
mazva – eljutott A-ból B-be, azaz az 
árpanemesítéstől, az utóbbi évek-
ben áttért a búzanemesítésre is . 
Ebben a kultúrában kiemelkedőt 
produkál a Princessz őszi búza 
fajta, ami a GOSZ-VSZT-NAK kísér-
letek korai éréscsoportjában évről 
évre az élbolyban végez, beleértve 
a külföldi fajtákat is . Itt jegyzi meg 
Murányi István: „ebből is látszik, a 
magyarok is tudnak most is jó és 
jobb fajtákat nemesíteni. Nem len-
ne szükség ennyi külföldi fajtára. 
Beltartalmilag a magyar fajták 
jobbak!” Egyetértek!

A tekintélyes számsor, a magas 
fajtaszám tiszteletet parancsol . 
Egy gazdag, termékeny szakmai 
pályafutás bizonyítékai . A nö-
vénynemesítői munka, a növény-
nemesítő egyik fő értékmérője, 
nemesítvényeinek száma . A má-
sik fokmérő, a fajták vetésterületi 
elterjedtsége . E téren sincs neme-
sítőnknek szégyenkezni valója, 
1995 és 2005 között a kompolti 
őszi árpa fajták érték el hazánk-
ban a legnagyobb vetésterületi 
arányt . Az OMMI posztregisztrá-
ciós kísérletekben a 2002-2004 . 
évek átlagában 5 kompolti őszi 
árpa nemesítvénye került a lista 
élére a 27 fajta közül . Ez azóta is 
utolérhetetlen .

Murányi István szakmai, neme-
sítői érdemei hosszan taglalha-
tók, de terjedelmi okokból sza-
bályoznunk kell a méltatást . Azt 
azért megkérdezem, mi az a ne-
mesítői tulajdonság, vagy melyek 
azok a nemesítői adottságok, 
amelyekkel ezeket a nagyszerű 
eredményeket el lehetett érni?

„A jó szem, a szorgalom, a kitar-
tás!”

A szerencsének nincs szerepe?
„Igen, a szerencsének is van 

szerepe, de az említettek előbbre 
valók!”

Kik voltak a mesterek? Kitől le-
hetett a legtöbbet tanulni, kik in-
dítottak el a nemesítői pályán?

„Hálás vagyok mestereimnek, 
akik kezdő lépéseimet irányítot-
ták, majd az előrehaladásban is 
segítettek. Szalai György, Bócsa 
István és Böjtös Zoltán; akikre jó 
szívvel gondolok. Az árpaneme-
sítést közös nemesítéssel Szalai 

Györggyel kezdtem. Az első őszi 
árpa fajtám a népszerű Botond 
(1990) lett. A KH Viktor (1998) 
korának vezető fajtája volt. Előál-
lítottam hazánk első őszi sörárpa 
fajtáját, a KH Korsót (1999). A 
KH Tas (2003) eredményei alap-
ján a legszárazságtűrőbb fajtám, 
még ma is standard az állami kí-
sérletekben. Az új generációs, in-
tenzív Arizonánál (2017) nincs 
rezisztensebb fajta a szortiment-
ben.

A mesterekről szólva idekí-
vánkozik intézetünk névadó-
ja Fleischmann Rudolf is, akit 
ugyan személyesen nem ismer-
tem, de akinek hatása még ak-
kor is érződött, amikor pályámat 
kezdtem.

Külön meg kell emlékeznem Bó-
csa Ivánról, a nemzetközileg elis-
mert kutatóprofesszorról, akitől 
a kutatás finomságait, a kísérleti 
kiválasztás módjait sajátítottam 
el.

Kedves Pista! Tisztelt Murányi 
doktor! Milyen szakmai szem-
pontok vezéreltek végig a pályá-
don?

„Elsőként a szárazságtűrés, 
amit említenem kell, egyenran-
gúan az ökológiai rezisztencia 
növelésével. A komplexitásra tö-
rekvés, a tulajdonságok együttes 
javítása, a variabilitás növelése, 
a szárszilárdság fokozása, az 
intenzitás, a gyenge talaj tűrése, 
a stabilitás elérése kedvezőtlen 
időjárási viszonyok között, vé-
gig vezérlő szempontok voltak és 
maradtak. Megjegyzem, amikor 
a pályámat kezdtem, akkor még 
csak 4 árpa fajta volt Magyaror-
szágon.

Ahogy haladt előre az idő, új 
genetikai források előállítására 
is vállalkoztam. Külföldi gene-
tikai anyagokkal is dolgoztam. 
Fokozatosan építettem és bőví-
tettem 9 országra kiterjedő nem-
zetközi szakmai kapcsolataimat. 
A nemesítési technika komplex 
fejlesztését pályázatokon nyert 
támogatásokkal építettem ki, ami 
lehetővé tette a versenyképes tevé-
kenységet.”

Ahogy az említett fragmentu-
mokat elnézem Murányi Istvánt 
nem kényeztette el az élet, adott 

annyi nehézséget (átszervezé-
sek, tulajdonosváltások), hogy 
megedződött, hivatásában – 
máig érvényesen – megerősö-
dött . Kitartása minden elisme-
rést megérdemel . Szorgalmánál 
csak szerénysége nagyobb . Jól, 
nagyon jól sáfárkodott a rábízott 
talentumokkal . Az eredmények, 
nemesítvényei igazolják ezt . Az 
őszi árpa növényfajta oltalmaival 
elnyerte a 2008 . évi Innovációs 
Díjat is .

A legutóbbi években fajtaelis-
merést nyert; 2019-ben a Trixi 
tritikálé, 2020-ban a fuzárium-
rezisztens Jegenye, 2021-ben a 
csúcstermő Óbester, a kiemelke-
dő, A2 minőségű Kengyel, s a már 
említett Princessz őszi búzák . Pri-
vát nemesítői munkájaként álla-
mi elismerést kaptak az Arizona 
(2017), a Viktória, a Heves, a Dal-
ma (2019) és a Túri (2021) őszi 
árpa fajták . Jelenleg is több kiváló 
fajtajelöltje van a NÉBIH fajtakí-
sérletekben, amik a jövő remény-
ségei . Murányi István azonban 
nem csak árpa- és búzanemesítő . 
Van 2-2 tritikálé, zab, csicseribor-
só és borsó fajtája is .

Gazdag és eredményes pálya az 
Övé . Amikor megköszönöm a be-
szélgetést, szakmai, tudományos 
önéletrajzát lapozgatva látom, 
Murányi István elismerései között 
ott van az intézeti Fleischmann 
Rudolf érdemérem is . Egy díj arra 
jó, hogy rangot adjon; vagy, hogy 
maga a díj kapjon megerősítést, 
attól, aki kapja . Murányi István 
Fleischmann-díja, a növényne-
mesítők legmagasabb szakmai 
elismerése még várat magára . Re-
méljük és kívánjuk: nem sokáig! 
Murányi István szakmai munkás-
ságának elismerése megerősítést 
adna a Fleischmann-díjnak, mert 
személyében Magyarország ag-
rártörténetének legeredménye-
sebb árpanemesítője nyerné el 
azt .

Kedves Pista! Tisztelt Murányi 
doktor! Alkotó éveket és jó egész-
séget kívánok! A beszélgetést kö-
szönöm . Kérlek, egy pohár toka-
jival koccintsunk!

Egészségedre!

 ✍ Dr . Oláh István


