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Im Memoriam: Prof. Dr. Vörös József (1929 – 1991) 

Minden valószínűség szerint a világ egyik legbonyolultabb „műfaja” a laudatio, 
hisz’ legalább kétféle veszélyt is rejt magában! Egy tudós személyiség életének, 
életművének számbavétele még véletlenül sem lehet teljes, másrészt a hozzám 
közel állt ember, a tudós emléke nem lehet korrekt, pontos! Itt: sommásan 
(önkényesen: ellentétben a rendes számbavétellel)! Úgy érzem, feltétlenül se-
gítségül kell vennem Prof. Dr. Tóth Sándor (1992) és Prof. Vajna László 
(2004) emlékeit is a hiteles méltatáshoz. Mert útbaigazít, segít Joubert bölcsele-
te: „Kérdezd a régieket, és hallgass az öregekre. Nagyon kevéssé bölcs, aki csak a maga 
bölcsességével él, nagyon kevéssé tudós, aki csak a tudományában az.” 
Ott gyászoltam az Óbudai temető halottasházánál, ahol családtagok, barátok, 
munkatársak, ismerősök és tanítványok népes csoportja vette körül 1991. ápri-
lis 12-én Vörös József ravatalát, s búcsúztunk. Az arcunkon a gyász bánata a 
megdöbbenés! Ez lehet a vége egy munkában eltöltött életnek? Ez a sors jut-
hat egy mindannyiunk által becsült embernek?  

 
Prof. Dr. Vörös József 

(1929 – 1991) 

Vörös József professzor úr 1929. június 13- án 
Budapesten született. Különös ember, tudós és 
barát volt, megáldottan sok-sok jó emberi tulaj-
donsággal. Arra termett, ami lett, hisz’ …! A pe-
dagógus szülők négy gyermeke közül ő volt a 
harmadik. Budapesten végzett általános iskolai és 
gimnáziumi tanulmányok után az Eötvös Loránd 
Tudomány Egyetem Természettudományi Karán 
tanult tovább, s azt követően lett a mikológia 
elkötelezett művelője. Az MTA Növényvédelmi 
Kutató Intézetének alkalmazottja volt és az ma-
radt végig. 1952-ben kötött házasságot Felkai 
Györgyivel. Harmonikus házasságukból két gyer-
mek született: Katalin (1956), és Ágnes (1962). 

Természettudományi (egyetemi) doktor 1958-ban: („Adatok Magyarország Fungi 
imperfecti flórájának ismeretéhez” c. értekezése) alapján 1959-ben lett. A mezőgaz-
dasági tudományok kandidátusa címet 1961-ben nyerte el: („Gombagátló antibio-
tikumok alkalmazása a növényvédelemben”) értekezésével. A biológiai tudományok 
doktorává vált 1975-ben. Értekezése: „Deuteromycetes. A rendszerezés uj alapelvei, 
Magyarország imperfect gombái”.  
Tanulmányait, elméleti felkészültségét külhonban is végezte, alapozta, gyarapí-
totta, járta a világot, szívesen látott előadója volt a nemzetközi tudományos 
élet által rendezett konferenciáknak, de ha hívták, felkérték együttmunkálko-
dásra, s az együttműködés is szívélyes volt részéről. 
Felsorolni kiadós, tartalmas volna nemzetközi kapcsolatait, a külhonban vég-
zett munkáit, de néhányat megemlítek. E megemlékezésem, adataim Prof. 
Tóth Sándornak, mint barátjának, kutatótársának tollából leleddzenek! 
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1964-1965-ben egy évig a National Health Service, Columbiatól kapott ösz-
töndíjjal az USA-ban dolgozott, ahová a későbbi években még két alkalommal 
- ha rövidebb látogatásra is -, de visszatért. Ekkor elsősorban a streptomycin 
hatásmechanizmusával foglalkozott. Alkalma nyílott egy, az itthonitól teljesen 
eltérő társadalmi berendezkedés és tudományos munkavégzés lehetőségeinek 
tanulmányozására is. 
1971-ben a hollandiai Baarn-ban négy hónapos tanulmányúton vett részt, s 
főleg mikológiái ismereteit gyarapította. 
1976-ban Angliában járt, ahol a Commonwealth Mycological Institute-ot ke-
reste fel egy többhetes mikológiai tanulmányút alkalmával.  
1982 őszén Japánba látogatott, ahol a növényegészségügy tanulmányozása 
mellett, előadásokat tartott a Tsukuba-, a Nagoya- és a Tottori-egyetemen, 
bemutatva, ismertetve a magyar növényvédelem helyzetét.  
1985-ben kéthetes látogatása alkalmával Svédországban (Uppsala) a 
NANNFELDT –i "iskola" neveltjeivel: L. Holm-mal, S. Nilsson-nal, N. 
Lundquist-tel ismerkedett meg. Közvetlen tapasztalatokra tett szert az üszög-
gomba kutatás terén. Itt került kapcsolatba a nem kevésbé ismert Vánky Kál-
mán munkájával.  
1973-ban részt vett a 2. Növénykórtani Kongresszuson (USA: Minneapolis, 
Minnesota), majd a XII. Nemzetközi Botanikai Kongresszuson (Leningrád, 
1975). Ugyancsak 1975-ben az I. Nemzetközi Mikológiái Kongresszus alkal-
mával (Anglia, Exeter) áttekinthette a Deuteromycetes rendszerezési kérdéseit, 
problémáit.  
1976-ban a 7. International Sunflower Conference-n (USSR, Krasznodar) vett 
részt. A növénykórtan témakörének széles területét az 1978. évi Nemzetközi 
Növénykórtani Kongresszus (NSzK) alkalmával tekinthette át. 1988-ban a 12. 
International Sunflower Conference-n Jugoszláviában (Novisad) járt.  
A napraforgó betegségeivel kapcsolatban több külföldi intézményt meglátoga-
tott. A néhány napos, rövidebb utak Spanyolországba, Olaszországba, Jugo-
szláviába és Romániába vezettek, de járt Csehszlovákiában, Lengyelországban 
és Egyiptomban is. 
Gazdag tapasztalatait, széleskörű ismereteit örömmel osztotta meg másokkal. 
Munkáján a magyar agrár-generációk sokasága nevelkedett, s lett szakmája 
kiváló művelője. Rendszeresen oktatott a Kertészeti és Élelmiszer-ipari Egye-
temen, ahol mikológiát és növénykórtant adott elő, mint c. egyetemi tanár. 
Alkalomszerűen - felkérésre - előadásokat tartott a Debreceni, a Gödöllői és a 
Keszthelyi Agrártudományi Egyetemeken. Oktatott a MÉM Mérnöki To-
vábbképző Intézetében. 
Szerteágazó tudományos közéleti tevékenységei közül meg kell említeni a Ma-
gyar Agrártudományi Egyesület Növényvédelmi Társaságának Szántóföldi 
Növényvédelmi Szakosztályát, amelynek éveken át elnöke volt, majd később 
magának a Növényvédelmi Társaságnak lett az elnöke. Sokáig munkálkodott a 
Tudományos Minősítő Bizottság Növénytermesztési Szakbizottsága tagjaként. 
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Tagja volt éveken át a Gabonatermesztési Kutató Intézet (Szeged) Tudomá-
nyos Tanácsának. Jelentős szaklapok kérték fel szerkesztő bizottsági tagnak 
(Acta Phytopathologica, Tudomány és Mezőgazdaság, Vetőmag- gazdálkodás, 
Növényvédelem).  
Vörös József professzor tudományos munkássága szorosan kapcsolódott a 
növényvédelemhez. Önéletrajzában két kutatási területét - a gombák tanulmá-
nyozását és a növényi kórokozók elleni védekezést - említette. Írott művei – 
számos alkalommal – még ma is megkerülhetetlen forrásmunkák. Munkássá-
gán a magyar agrár-generációk sokasága nevelkedett, s lett szakmája kiváló 
művelője. 
Behatóan foglalkozott a növények kórokozó, mikroszkopikus gombáival. 
Munkássága során 17 új gombafajt, varietas-t, illetve új combinatio-t irt le! 
Számos növényi kórokozó és több szaprofiton gomba magyarországi megjele-
néséről elsőként tájékoztatott.  
Rendszeresen gyűjtötte és feldolgozta a honi Deuteromycetes gomba anyagot. 
Munkája során szükségszerűen találkozott, s foglalkozott rendszertani kérdé-
sekkel. Ezek a problémák csupán a szakirodalom alapján nem voltak tisztázha-
tók, így – a meglévő korlátok között - minden alkalmat felhasznált arra, hogy 
rendszertani tanulmányokat folytasson.  
Kidolgoztak Ubrizsy Gábor akadémikussal egy új gombarendszert. E rendsze-
rüket nyilvánosságra hozták. A rendszerezés új alapelveinek mesteri összefog-
lalását olvashatjuk Vörös József nagydoktori értekezésében. „Magyarország 
mikroszkopikus gombáinak határozókönyve” c. munka Deuteromycetes-t tárgyaló 
részének megírását is vállalta, sőt néhány, társszerzővel közösen írt fejezet 
mellett a Mucorales és az Entomophthorales is az ő munkája. Ubrizsy Gábor halá-
lát követően a szerkesztési munka feladatait átvállalta. Ha ehhez figyelembe 
vesszük, hogy számos könyv-jellegű, társszerzőkkel alkotott művében a rend-
szertani részt egészen, némely esetben részben, ő írta, el kell ismernünk, sokat 
tett a hazai mikológiái ismeretek gyarapításáért.  
Kedvelt témája volt az antibiotikumok növénybetegségek elleni alkalmazása. 
Munkatársaival együtt több antibiotikum hazai előállításának, biológiai értéke-
lésének és kipreparálásának módszerei kötötték le figyelmét. Az eredmények-
ről nemzetközi szimpóziumokon, tanácskozásokon több alkalommal beszá-
molt, figyelmet keltve a hazánkban lendületesen fejlődő növényvédelemre.  
A Professzor nem kedvelte a dicséreteket, de elismeréseit – tisztelettel – tu-
datni illik, ez is Ő volt! 1961-ben, 1970-ben és 1976-ban megkapta a Mező-
gazdaság Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1980-ban a Munka Érdemrend bronz 
fokozatát. A Magyar Agrártudományi Egyesület Horváth Géza Emlékérme és 
az Országos Erdészeti Egyesület Clusius Emlékérme (1984) kedvesek voltak 
számára.  
„Nyugodt egyéniségével, mindenkivel szemben udvarias, érzékeny magatartásával könnyen 
szerzett barátokat. A barátságot komolyan vette, nemegyszer jóval komolyabban, mint 
amennyire az illető megérdemelte.”- állította bizton professzor társa, Dr. Tóth Sán-
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dor, joggal! Prof. Bánhegyi József kedvelte nemcsak a szakmai képességei, 
hanem rokonszenves egyénisége miatt is. A megbecsülés kölcsönös volt: Vö-
rös József mindig csak az őszinte tisztelet, ragaszkodás és barátság hangján 
emlegette volt mesterét. Mértéktartó egyénisége és másokkal szembeni előzé-
kenysége megnyilvánult minden alkalommal előadásaiban. A nyugodt külszín 
azonban igen érzékeny egyéniséget takart, aki tudatában volt saját és mások 
munkája valódi értékének.  
Tapasztalhatta azonban, hogy az 1980-as évek végére nem volt fontos a miko-
lógia tudományáról alkotott véleménye, s egyáltalán a külföldi tanulmányuta-
kon, konferenciákon szerzett tapasztalatait a magyar növényvédelem érdeké-
ben értékesítheti-e? Az volt az érzése, hogy nem messze a nyugdíj korhatártól, 
már a nélkülözhető, sőt felesleges emberek listájára került, pedig még szellemi 
erő és munkakedve sugárzott belőle. Gyakran érték méltánytalanságok, ame-
lyek hatványozottan felerősödve visszhangzottak énjében és nem látott kiutat 
az eléje magasodó akadályokból. Végül kicsordult a pohár! Hihetetlen gyorsan, 
viszonylag fiatalon távozott az élők sorából, alig hatvan évét meghaladva.  
Hatalmas, örök hiányt hagyott maga mögött. A ma fiataljai számára példa, 
etalon lehet Vörös József professzor úr személyisége, amelyben az elmélet 
tökéletes, mély ismerete és a napi valóság, a gyakorlat szorosan, kiválóan ötvö-
ződött! 25 éve ment el közülünk, érthetetlenül, elfogadható magyarázat nélkül. 
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