IN MEMORIAM BARANYAI JÁNOS
(1926-2017)
2017. május 22-én veszteség érte az állattenyésztő társadalmat,
különösen a magyar lótenyésztést. Elhunyt Baranyai János neves
gyakorlati állattenyésztő, a magyar hidegvérű lófajta formálója, a
nemes arab lovak nagy tisztelője.
1926. április 1-én született a Somogy megyei Orci községben,
paraszt családban. Életét végigkísérte a szövetkezeti gazdálkodás,
előbb szülőfaluja termelőszövetkezetében állattenyésztőként, majd
1966-ban Kaposváron mezőgazdasági technikus minősítést szerezve az egyesült Orci-Zimány
Termelőszövetkezetben lett felelőse a ló-, szarvasmarha- és sertéstenyésztésnek. A nagy
szövetkezeti gazdaságok kialakítása idején Toponár település szövetkezetével egyesült
termelőszövetkezetben növénytermesztési ágazatvezető lett, majd az 1989-ben történt
nyugdíjba vonulásáig – a tagság megbecsülése jeleként és szakmai tudása elismeréseként –
elnökhelyettesi tisztséget töltött be. Kiemelt feladata volt a számára nagyon kedves
lótenyésztés irányítása. A létrejött termelőszövetkezetekben, különösen Zimány településen, a
szövetkezetek megalakulása előtt is kiváló parasztgazdaságok működtek, amelyekben magas
genetikai értéket képviselő hidegvérű lovakat tenyésztettek. Erre a genetikai alapra építve
alakította ki munkatársai támogató közreműködésével a törzstenyészeti rangig emelkedő
toponári hidegvérű lótenyészetet. Az általa irányított és tevékeny részvételével folyó
tenyésztőmunkát jellemzi, hogy a ménes több mint hetven mént adott a tenyésztésnek. A
tenyésztőmunkát ezen túl OMÉK aranyérem is minősíti.
Alapító tagja volt az 1989-ben megalakult Hidegvérű Lótenyésztő Egyesületnek.
Nevéhez kötődig az első szövetkezeti arab törzstenyészet, melyet bábolnai arab genetikai
hátterű kancák vásárlásával, fajtaátalakító keresztezéssel valósított meg. Az egyre javuló
minőségű kancaanyagot folyamatosan bábolnai tenyésztésű arab-félvér ménekkel fedeztette.
A törzstenyészeti elismerés után több mint tizenöt répáspusztai arab-félvér mén került a
köztenyésztésbe állami felvásárlás révén.
Baranyai János szuverén egyéniség volt, megalapozott véleményét, szakmai meggyőződését
soha nem rejtette véka alá. Döntéseit megfontoltan, a szakmai érvek rendszerbe állításával
hozta meg. Egyéniségét szakmai megbecsülés övezte, róla az utolsó pillanatig mindig
megbecsüléssel és szeretettel nyilvánítottak véleményt.
Munkássága, életműve elismeréseként Baranyai János részére 2015-ben a Magyar
Lótenyésztők Országos Szövetsége Kozma Ferenc-díjat adományozott. A magyar gazdák, a
magyar állattenyésztők, a lótenyésztők társadalma emlékét őrizni fogja. Nyugodjon békében.

