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az Őselemek 
– természeti erŐforrások – 

és az ember
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„A kertészeti termelésben 
növényélettani problémák rejlenek.

Ezért a fiziológus a kertésznek, 
a kertész a fiziológusnak az iskolájába járjon.

Mindegyik sokat tanulhat a másiktól.”
Hans Molisch, 1926

Ökológiai lábnyom a természetben 
és a termesztésben

2008-ban, a Magyar Tudomány Napján a 
Magyar Tudományos Akadémián az ősele-
mekkel, a természeti erőforrásokkal foglalkoz-
tunk. Velük és az emberrel, akivel és akiért van 
a mi élhető világunk. Ennek a hasznosulásán, 
hasznosításán dolgozunk, hogy az folyamatos 
változása során általunk belátható módon 
maradjon meg és fejlődjön tovább, úgy, ahogy 
mindig is akartuk: a föld és népe, azok együtt-
élése jobbat, értékesebbet adjon, adhas son 
tovább gyermekeinknek, az utánunk jövők-
nek.

Az analízis és a szintézis minden tevékeny-
ségünkben egységes folyamatként jelenik 
meg. Mégis van, amikor inkább gyűjtjük, 
máskor meg dobjuk a köveket. 

Életünk még alkotónak érzett szakaszá-
ban, munkánkban egyre inkább az összegzés, 
a szintézis lesz a meghatározó. Ekkor újraér-
tékeljük korábbi eredményeinket, és haszno-
sítjuk az addig felhalmozódott tudást, tapasz-
talatokat. Ez az, amit másodlagos, szekunder 
kutatásnak nevezünk, ahol a régi ismeretek 
fényében a mában újat alkotunk.

Két évvel ezelőtt számomra ilyen összefog-
laló írásként jelent meg Vida Gábor Fenntart-
hatóság és a tudósok felelőssége című tanulmá-
nya. Ebben így ír a szerző: „A környezeti 
fenn tarthatóság (vagy fenntarthatatlanság) 
legszemléletesebb kifejezője az ökológiai láb-
nyom, amely megadja, hogy mekkora terület 
képes megtermelni (megteremni) fogyasztási 
javainkat, és feldolgozni hulladékainkat, azaz 
biztosítani a fenntarthatóságot” (Vida, 2007). 
Mások – ebben a folyamatban a víz kiemel-
kedő szerepe miatt – a vízlábnyom kifejezést 
használják.

 A több mint félévszázados, A mezőgazda-
ság vonzásában (Cselőtei, 2004b) okta tó- és 
ku tatómunkámat a vízgazdálkodás, ben ne az 
öntözés és vidéke (Erdei, 1971), a Víz(hiány) a 
Homokhátságon (Táj, termelés, gazdaság, tár-
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sadalom, Cselőtei, 2005b) jellemez te. Társadal-
mi-gazdasági életünknek ma is ez az egyik 
legjelentősebb problémája. Kü lönbö ző meg-
fogalmazásokkal A föld és népe (Cse lőtei, 
2008a), A város gazdaság, társadalom (Cselőtei, 
2005/b) a vidékfejlesztés problémakörének 
egyik legfontosabb összetevője. Ezért Vida 
Gá bor elokvens ökológiai lábnyom kifeje zését 
az én munkám szemlélete szerint job ban tük-
rözi a termesztés-ökológiai lábnyom (Cselő tei, 
2002). Ennek elsődleges terméke a ma oly 
sok szor hangsúlyozott asszimilátum. Az a 
szén hidrát, amely adott termőhelyen, termő-
földön, az ottani természeti erőforrások – a 
föld, a víz, a tűz (energia), a levegő (benne a 
fény, a sugárzás, a hő és a szén-dioxid stb.) 
összhatásának eredményeként jön létre. Ez 
az, amit másként biomasszának is nevezünk. 

Eddigi tevékenységem során, de különö-
sen az elmúlt egy–másfél évtizedben a koráb-
biakra is építve, e témakörben végzett mun-
kám jelentős része írásban is megjelent (Cse-
lőtei, 2000, 2005a, 2005b, 2008a, 2008b). 
Most ezek összefoglalása – néhány gondolat-
tal, a kontúrokat kifejező ecsetvonással – hoz-
zájárulás kíván lenni tudományterületem, 
szemléletem bemutatásához, vele jövőképének 
alakításához.

A növény–víz (környezet) kapcsolata

A növény–víz kapcsolatrendszerben felhal-
mozódó ismeretek Magyarországon a 1900-as 
évek első harmadáig nagyrészt a termesztési 
gyakorlat tapasztalataira épültek. Az 1930-as 
években meginduló szervezett öntözésfejlesz-
tés során Kisújszálláson öntözési kutatóállo-
más alakult, amely az 1940–50-es évek fordu-
lóján a Szarvasi Öntözési Kutató Intézetté 
fejlődött tovább. 

Ugyanebben az időben indult meg az 
Agrártudományi Egyetem Kertészettudomá-

nyi Karának Zöldségtermesztéstani Tanszé-
kén a zöldség-, az Agronómiai Karon pedig 
a szántóföldi növényekkel – és mindkét eset-
ben az ezt alapozó-, kiegészítő- és társtudomá-
nyi területeken – a szervezett kutatómunka. 

A növény és a víz kapcsolatát végeredmé-
nyében a növényi asszimilátummal – az asszi-
milált szén-dioxid szárazanyagtartalmát és a 
hozzá felhasznált víz arányát jelző transzspi-
rációs együtthatóval – fejezzük ki. A vízfogyasz-
tási együttható egy másik közelítés, amely a 
termés és a transzspirált víz arányát mutatja.

A transzspirációs együtthatók alakulását 
példaként azonos évjáratban, ugyanazon idő-
járási körülmények között három eltérő hő-
igényű zöldségfajjal mutatom be (1. ábra).

 Más problémát jeleznek a zöldségnövé-
nyek termesztésében az eltérő ökológiai kö-
rülmények között – például a szakaszos ve-
tésnél – lejátszódó termelési változatok folya-
matai, mutatói (1. táblázat). E kutatásaink 
arra is ráirányítják a figyelmet, hogy az időjá-
rás és az egyéb környezeti hatások eredőjeként 
milyen jelentősek a különbségek a vég pro duk-
tum tömegében, minőségében, és ezek hatá-
sára az értékében. Ez is megerősítette termelé-
si ismereteinket, miszerint a növény növeke-
dése és fejlődése folyamán érvényesülő eltérő 
környezeti hatások alakítják ki a ter méskompo-
nenseket, amelyek meghatároz zák a termést. 
(2. ábra). A termelés segítése tehát a növény élet-
tevékenységének folyamatos befolyásolásával 
tör ténhet. A termelési cél megvalósításához 
ezért a teljes technológiával – a termőhely 
meg választásával, az oda megfelelő fajtával, 
az agro- és fitotechnikával stb. – kell alkalmaz-
kodnunk, hogy a növény törzs fejlődése során 
asszimilált körülmények hatására kialakult 
tulajdonságok a termelési cél érdekében az 
egyedfejlődésben érvényesülhes senek. A ter-
mesztésben tehát úgy igyekszünk szabályoz-

ni a környezeti körülményeket, ahogy azt a 
természeti, gazdasági, vele a technikai adottsá-
gok szükségessé és lehetővé teszik. A produk-
tum végeredményét így annak kialakulási, 
kialakítási folyamatával befolyásoljuk.

A termesztés-ökológiai lábnyom 
alakulása Magyarországon

Hazánk területe 9,3 millió hektár, amelyből 
mintegy 9 millió részben vagy egészben igen 
eltérően fedett növényzettel. Ebből 1 millió 
hektár a bel-, és 8 millió hektár a külterület.

Ez a jogi és gazdasági megfogalmazás bio-
lógiai szempontból nagyon különböző képet 
mutat. A belterület házzal, udvarral, kerttel, 
közkerttel stb. más-más arányban, de ugyan-
olyan változatos, mint a külterület a maga 
növényzetével, útjaival, építményeivel. Terme-
lési szempontból a külterület a döntő, de a 
belterület is fontos, sőt a legintenzívebb ter-
melés (zöldséghajtatás, dísznövény-termesztés, 
házikertek) jelentős része belterületen van.

A helyzet mélyebb megismeréséhez ele-
mezzük most a 8 millió hektár mezőgazda-

1. ábra • Transzspirációs együtthatók évenkénti változása. Gödöllő, 1963-70 (Cselőtei, 1971)
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2. ábra • Különböző időpontokban vetett bab mért és számított vízfelhasználása
Fajta: Fullcrop. Gödöllő, 1971. (Cselőtei, 1978)

 Szakasz Vetés Gazdasági Transzspi- Vízfo- Termés Szár+levél Termés
  ideje érés ideje rációs  gyasztási súlya                 légszáraz súlya
    együtth. együtth g/növény              g/egy növény

 1. 5/3 7/10 350 125 65,27 7,42 8,73
 2. 5/18 7/13 343 121 68,85 10,62 7,38
 3. 5/31 7/22 375 118 90,85 12,65 10,01
 4. 6/14 8/12 410 139 86,98 10,61 12,56
 5. 6/28 8/23 408 156 62,34 11,62 6,96 
 6. 7/12 9/15 266 100 42,50 6,26 3,70

1. táblázat • Különböző időpontokban vetett bab termesztésének jellemzői.
Fajta: Fullcrop. Gödöllő, 1963. (Cselőtei, 1965)

ságilag művelt területet főágazatonként (3. 
ábra). Az ábrát jellemző adatok állandóan 
változnak, így nagyságrendileg az 1990–2000-
es évek fordulójának helyzetét mutatják 
(Cselőtei, 2007). Ebből mintegy 

• 1,1 millió hektár a gyep, 
• 4,5 millió hektár a szántóföldi növények 

területe, 
• 0,35 millió hektár a kertészeti növényeké, 
• 2 millió hektár erdővel borított. 

Az itt termelt biomasszának azonban értéke 
van. Statisztikai adatok szerint ebből mint-
egy 
• 5 milliárd Ft a gyep, 
• 400-450 milliárd Ft a szántóföldi növé-

nyek, 
• 350-400 milliárd Ft a kertészeti növények, 
• 50 milliárd Ft az erdő értéke. 

A földön viszont nemcsak szépen élni, ha nem 
a földből megélni is akarunk. A mezőgazdasá-

gi termelésben igen jelentős a részfoglalkozású-
ak aránya. Az összehasonlíthatóság érdekében 
ezt is főfoglalkozásúra átszámítva, a növény-
termesztésben (az úgynevezett elsődleges ki-
bocsátásban) 300 ezer fő dolgozik (Balázs et 
al., 2005). Ebből mintegy
• 200 ezer fő (a létszám kétharmada) a ker-

tészetben, 
• 80 ezer fő (az egyharmadból) a szántóföl-

di növénytermesztésben, 
• 15 ezer fő az erdőművelésben és 
• 5 ezer fő a gyepgazdálkodásban talál mun-

kát. 
A növénytermelésnek azonban egyéb hatásai 
(értékei) is vannak. Ezeket a természeti, kör-
nyezeti, tájképi stb. – összefoglalóan jóléti – ha-
tásokat a mezőgazdaság a létével nyújtja a 
társadalomnak. Ahonnan tehát a növényter-
mesztés bármely gazdasági vagy egyéb okból 
kivonul, ott „nem lesz lyuk a Földön”, azt 
kü lön költséggel, pótlólagos ráfordítással le-
het, illetve kell helyettesíteni. Hangsúlyozni 
kívánom, hogy egyes helyeken ezeknek a 
mennyiségi és minőségi hatásoknak az értéke 
nagyobb lehet, mint a korábbi termelési vagy 
más tevékenységé. Amikor tehát adott terület 

növénytermelését megítéljük, az előzőek 
eredőjét együttesen kell figyelembe venni.

A víz szerepe a növénytermesztésben

Magyarországon a víz szerepéről a különbö-
ző forrásokból rendelkezésünkre álló vízkész-
let és annak felhasználása ad képet. A felszíni 
vizeknek 95 %-a határainkon túlról szárma-
zik, amit megnövelve mi is oda engedünk 
tovább. 

Vízkészletünk másik forrása az ország 
területére hulló csapadék. Termesztési szem-
pontból igen jelentős az a mindkettőből 
szár  mazó, felszín alatt mozgó, nehezen meg-
határozható víztömeg, amely részben az itt 
lehullott csapadékból, részben – nem ismer-
ve országhatárt – külföldről jön hozzánk, és 
tőlünk oda megy tovább (2. táblázat). 

Hazai vízfelhasználásunk a teljes vízkész-
let mintegy harmadát teszi ki. Ebből a nö-
vényzet párologtatása és a párolgás kb. 50 km³. 
A felhasznált ipari víz – amely ma már nagy-
részt megtisztítva visszakerül a körforgásba – 
4,5 km³ körül van. A vezetékes víz – az ún. 
humán vízfelhasználás – kb. 1 km³, a mezőgaz-
daságé pedig szintén akörüli, vagy meghalad-

3. ábra • A növénytermesztés helyzetképe és mutatói (Cselőtei, 2005)
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ja azt. A mezőgazdaságban tógazdasági vagy 
egyéb célra 0,5 km³, szabadföldi öntözésre 
ugyancsak 0,5 km³, zöldséghajtatásra és a 
jelentős részben szintén fedett területen 
végzett dísznövény-termesztésre 0,1 km³ vizet 
használunk fel.

A 8 millió hektár tágabb értelemben vett 
mezőgazdasági terület vízellátásának zöme 

tehát a csapadékból származik. A vele való 
gaz dálkodás döntően befolyásolja a megter-
mett növény tömegét, minőségét, a termés 
ingadozását, végső soron az értékét és vele a 
nö vénytermelés és a ráépülő feldolgozás, fel-
használás lehetőségeit, gazdaságosságát. A 
növény vízellátottsága szempontjából ma 
döntő a talajra lehulló, abban tározódó víz, 
amely a vízfelhasználás zömét adja. Ezt egé-
szítheti ki a talajban mozgó víz, amely a ter-
mőhely változatos adottságaitól függően és 
az ott lévő növényzet sajátosságai szerint 
helyben vagy tovább mozogva hozzájárul 
annak vízellátásához. Példaként a zöldségnö-
vények termesztési lehetőségeire vonatkozóan 
hazánk egy korábbi időszakából bemutatom 
ennek akkori alakulását (3. táblázat). Ugyan-
ez a jelenség tájanként és termőhelyenként 
más növényeknél hasonlóan jelentkezett és 
jelentkezik.

Kiegészítő vízellátás – öntözés

Az előzőekben A növénytermesztés helyzetképe 
és mutatói című ábrán a földművelés, a me-
zőgazdasági vízgazdálkodás, benne az öntözés 
hatása együtt jelenik meg. Ebből a kiegészítő 
vízellátásra jutó mintegy 2 % öntözővíz látszó-
lag említést sem érdemel. Pedig a mi aszályos-
ságra hajló, rendkívül változatos időjárási kö-
rülményeink között ez nagyon fontos lehet.

 vízkészlet km3

 Határon túlról 112
 Határon túlra 118
 Felszín alatti vízből ?
 Csapadékból 58

 vízfelhasználás 60 km3

 E+T (zöme csapadék) 52
    – Ipari 4,5
    – Vezetékes 1,0
 Mezőgazdasági 0,5
          – tógazdaság       0,5
          – öntözés ,1
          – hajtatás ,1
          – dísznövény  ,1

Van vizünk – kérdés, hogy mikor, hol, meny-
nyi, milyen stb., mennyiért, és kikkel ver-
senyzünk érte?

2. táblázat • Vízkészlet – vízfelhasználás 
– öntözővíz-igény (Cselőtei, 2000 alapján)

                                                                A terület  Termelési
  típusa ha % érték %

 Öntözött köztes és   4–5 15_16
 Mély fekvésű kettős termeléssel  8–10 15–16
 és töltött egy-egy   18–20 20–22
 Egyéb növénnyel  65–70 45–50
 Összesen  60 000 100 100

3. táblázat • A zöldségtermelés megoszlása 1939-ben (Cselőtei, 1982 alapján)

Az öntözéses gazdálkodás fontosságának 
megítéléséhez induljunk ki a mai helyzetből, 
amikor a közel 100–120 ezer hektár öntözhe-
tő területből évjárattól függően annak felét–
kétharmadát öntözzük. Az öntözés hatása így, 
közvetlenül, sok év átlagában a teljes terület 
mintegy 1 %-át érinti. Az öntözött terület 
meg oszlását, növényszerkezetét és termelési 
értékét a 4. ábra mutatja.

A teljes növénytermelésen belül a 1,5 % 
öntözésre berendezett terület felén szántóföldi 
növények találhatók. Itt az intenzív és a nem 
intenzív növények kétharmad–egyharmad 
arányban szerepelnek. Értékük a teljes öntö-
zött terület termésének 10–15 %-át teszi ki. 
Értelemszerűen, a terület másik felén lévő 
ker tészeti növények nyújtják az öntözött te-
rület termelési értékének 85–90 %-át. 

A kertészeti öntözésben a szabadföldi 
növények az érték közel felét jelentik. Annak 
nagyobb részét azonban az össz mezőgazda-
sági terület alig egy ezrelékén, a 8 ezer hektá-
ron lévő üveggel vagy fóliával fedett területről 
kapjuk, ahol hajtatott zöldség- és dísznövény-
termesztés található.

Más összefüggésben: a teljes mezőgazda-
sági növénytermelés értékének 25 %-ából, 200 
milliárd Ft-ból 100 milliárdot az öntözés be-

folyásol, a másik 100 milliárdot pedig a 8 ezer 
hektár fedett terület adja. A termesztés-öko-
lógiai lábnyom keretében tehát a következők-
ben ennek a ma 100–120 ezer hektár öntöz-
hető területnek a kialakulását, termelésének 
jelentőségét, jellemzését, az ott folyó termelés 
fejlesztését és a ma még nem öntözött terület 
lehetőségeit, sorsát érintem.

Az öntözött technológiák 
és a (termesztés) ökológiai lábnyom

A termesztés-ökológiai lábnyom adott időben 
és helyen a termesztési folyamat egészének 
eredményét jelenti. Kialakulásának, kialakí-
tásának jellemzésére első közelítésként tekint-
sük át a kérdést az öntözött termesztési mód 
oldaláról. Hogyan és milyen hatásokra alakult 
ki ez a 20. század második felében, majd hol 
és miért rekedt meg a rendszerváltás idején, 
és ma honnan és hová lehet tovább indul-
nunk (5. ábra).

Ebben az időszakban a fejlődést két több-
szörösen összetett görbe jellemzi. Az egyik a 
kb. félmillió hektáros csúcsot mutató öntözés-
re berendezett, a másik ezen belül a szá mos 
tényező hatására kialakult ténylegesen öntözött 
terület. Utóbbi felső határa 300 ezer, az alsó 
pedig 100 ezer hektár körül mozgott. Mé lyeb-

4. ábra • Az öntözött terület és termelési értéke (Cselőtei, 2008)
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ben vizsgálva az összetevőket, azok egyrészt 
az időjárás alakulásától, másrészt az öntözött 
terület növényi szerkezetétől függnek.

Amint az ábra mutatja, az öntözés átlag 
tízévenként annak céljától, módjától és a ben-
ne felhasznált anyagtól, technikától függően 
gyökeresen megváltozott. Mindezt döntően 
befolyásolták az időszak társadalmi-gazdasá-
gi viszonyai, benne az ember szerepe, hogy az 

adott munkára milyen feltételek mel lett vállal-
kozott, mennyiért volt hajlandó elvégezni.

Egy másik tényezőcsoport a termesztett 
növények, azok értéke és társadalmi elismert-
sége. Ahol ezek nem érték el a termeszthető-
ség gazdaságossági határát, hogyan támogat-
ta azt a társadalom.  

A harmadik a víz szerepe, annak értéke, 
szál lításának költsége a felhasználás, az öntö-

5. ábra • Az öntözés fejlődése és fejlesztése (Cselőtei, 1991 alapján)

zés helyéig. Adott időszakra vonatkozóan a 
problémakör összetettsége miatt az általam 
fő hatásnak ítélt 1. és 2. helyen ⊕, , a 3., 4., 
5. helyen pedig • jelzést alkalmaztam. Növé-
nyenként mindez természetesen más-más 
eredményt jelentett. Növénycsoportonként 
például a fejlődés fő időszakában – 1960 és 
1980 között – a szabad földi zöldségtermesztés 
területe sok év átlagá ban mintegy 20, a szán-
tóföldi növénye ké 80 %-kal ingadozott. A 
te rületegysé genként nagyobb értékű, öntözés-
igénye sebb zöldségnövények tehát többször 
igényelték, illetve tették lehetővé a kiegészítő 
vízellátást, az öntözést, mint a szántóföldiek.

A termesztéstechnológiák 
szerkesztésének folyamata

Az eddigiek jobb megértéséhez tekintsük át, 
mit is értünk öntözés alatt. Röviden megfo-
galmazva ez olyan agrotechnikai eljárás – mai 
kifejezéssel résztechnológia –, amellyel a nö-
vény természetes vízellátottságát adott időjá-
rás mellett a termelési célnak megfelelően 
kiegészítjük. Ezzel új, öntözött technológia 
alakul ki, amely megkívánja a termelés többi 
elemének az új vízellátottsági szinthez való 
igazítását. Innen kezdve tehát valamennyi 
környezeti hatás ebben az új helyzetben érvé-
nyesül, például a sok összetevőjű aszály is ennek 
megfelelően fejti ki hatását. 

Ha nem öntözünk, a technológiát a várha-
tó időjárás sokéves átlaga szerint tervezzük, és 
benne a szélsőséges környezeti hatásokat más 
agrotechnikai eljárással – talaj- és növényápo-
lással stb. – igyekszünk ellensúlyozni.

Az öntözött technológia szerkesztése – az 
öntözési igény megállapítása – az időjárás, 
ben ne főként a csapadékviszonyok, vele a lég-
nedvesség, a sugárzás, a hőmérséklet, a lég-
mozgás stb. elemzésével indul (6. ábra). A 
má sik tényezőcsoport a talaj tulajdonságai: 

főként annak vízgazdálkodása, víztartó-képes-
sége, sok helyen a talajvíz szintje és mindezek 
változása. Az öntözés vízforrásait is itt szere-
peltethetjük.

A harmadik tényezőcsoport az öntözés 
módja és technikája. Ez teszi lehetővé, hogy 
térben, időben, mennyiségében és minőségé-
ben a gazdaságosság határáig simuljunk a 
növény vízigényéhez.

Az előzőekre is épül az öntözés szervezése 
és gazdaságossága, amelyet ágazati, vállalati és 
nemzetgazdasági szinten vizsgálhatunk. Vala-
mennyi hatás központjában a növény, annak 
termelése, termesztés-ökológiája áll, ame lyet a 
termelési célnak megfelelően kívánunk szabá-
lyozni. Ennek rendeljük alá a tenyészte rületet, 
a szaporításmódot, a tápanyagellátást, a nö-
vényvédelmet stb. A technológia és benne a 
résztechnológiák végső célja a termés, annak 
tömege, minősége, ingadozásának csökkentése, 
éréskezdete, érésdinamikája, szóval mindaz, 
ami végső soron a termés értékét befolyásolja, 
amire az öntözéssel hatni kívánunk.

Újabban egyre inkább érték- és eredmény-
alakító tényezőként számolhatunk azzal a 
termőhelyet és annak környezetét befolyáso-
ló, összefoglalóan jóléti hatással, amelyet a ter-
melés szolgáltatásaként támogatás címén ismer 
el a társadalom. Végül az egész folyamatrend-
szer legfontosabb megélője, megítélője és befo-
lyásolója az ember, annak érdekeltsége, úgy 
mint a föld tulajdonosa, használója, a terme-
lés irányítója, szellemi és fizikai végrehajtója, 
más oldalról a termelés eredményeinek felhasz-
nálója. Az ember, aki idővel maga is változik, 
akivel és akiért ez az egész folyamat létezik.

A növénytermelés – a termesztés-
ökológia – szemlélete

Befejezésül hadd térjek vissza a növényterme-
lés – sőt talán az egész agrártermelés és agrár-
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6. ábra • Az öntözési igény megállapításának fontosabb összetevői szabadföldön
(Cselőtei, 1991 alapján)

7. ábra • A biológiai (termesztés-ökológiai) szerveződési szintek kutatásának kontrasztos 
különbözősége az egyed alatti és az egyed feletti tartományokban.

vertikum – szemléletéhez Vida professzor több 
korábbi munkájára, amelyekben a biológiai 
szerveződési szintek kutatásának kontrasz tos 
különbözőségét mutatta be az egyed alatti és 
az egyed feletti tartományokban (7. ábra). 

Az egyed alatti, „felülnézetből” kutatott 
te rületek ismeretekké kristályosodott ered-
ményei az azokra is épülő klasszikus élet- (ag-
rár) tudományok számára elengedhetetlenek. 
Az „alulnézetből” kutatott problémát azon-
ban a termelést, annak törvényszerűségeit, 
majd fejlesztését – tudományterületük jelle-
géből adódóan – a mindig változó helyzetek-
ben és feltételek között csak változó valószí-
nűséggel, nagy bizonytalansággal határozhatjuk 
meg. A termelési folyamat tudományos kö-
zelítésénél, majd a tervezés, szerkesztés, fejlesz-
tés folyamán így kell közelítenünk, így tudjuk, 
néha csak kellő intuícióval, megérteni, meg-
becsülni a hatások eredőjét (Korach, 1972). 
Ahogy ezt Balogh János professzor „a rész és 
az egész” egységes szemléletéből kiindulva a 
mezőgazdaság vonatkozásában egy előadásá-
ban erre is utalva megfogalmazta: „Akármi-
lyen részletről beszélek egy agrárszakemberrel, 
ő közben mindig az egészet tartja szem előtt”. 
Az agrártermelésben, hozzá az agrárkutatás-

ban, végül az agrároktatásban ezzel a szemlé-
lettel kell dolgoznunk (Cselőtei, 2001).

Gondolatok az összefoglalás-
következtetések helyett 

1. A mezőgazdaságban két gazda van. Az egyik: 
a hívőknek az Isten (a másként hívőknek a 
természet); a másik az ember.

2. A természethez közeli külterjes termelés-
ben inkább a növény tűrőképességére, a bel ter-
jes termelésben és a növénynemesítésben a 
teljesítőképességére való törekvés az indokolt.

3. Az öntözést nem az aszály ellen, hanem 
a termelés adott szintjén a hatékonyabb 
vízfelhasználás miatt a termés érdekében alkal-
mazzuk. Az aszály mint soktényezős termé-
szeti je lenség részhatásai öntözött körülmé-
nyek között az így kialakuló vízellátási hely-
zetben érvényesülnek.

4. A termesztéstechnológia, azon belül a 
termelési célnak megfelelő kerettechnológiák, 
és adott üzemekben azok változatai más-más 
megvalósítási, megvalósulási lehetőséget nyúj-
tanak. Mindegyik a termelési körülmények-
től függően az eltérő külső (természeti, társa-
dalmi-gazdasági) hatások között érvényesít-
hető, érvényesül. 
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TUDOMÁNY 
ÉS INNOVATÍV KÖRNYEZET

az MTA elnökének köszöntője

A határainkat feszegetjük. Átléptük a fizikai 
létezés tereit, teljesítőképességünk eddigi kor-
látait; képzeletünk maradéktalan megvalósí-
tásán munkálkodunk. Eközben, vagy talán 
éppen emiatt veszélybe került a valóságos 
világ, elveszítettük az egyensúlyt: a korlátok 
feledése válsághoz vezetett. Tekintsük ezt a 
válságot a változás pillanataként: olyan idő-
szakként, amelyben a találékony elme újra 
megvalósítható eredményeket ígér, az újdon-
ság felé fordulást pedig az ember- és közös-
ségléptékű megoldás igénye vezeti.

Ez a találékony emberi elme áll az idei 
tudományünnep középpontjában: a kutatói 
kíváncsiság olyan csodálatos univerzumba 
kalauzol bennünket, ahol a művészet a tudo-
mányból nyer ihletet, ahol a tudományos 
felfedezéseket a művészi látásmód inspirálja. 
A számok, képletek és fogalmak láthatóvá, 
hallhatóvá és érzékelhetővé válnak a szimmet-
riában, az egyensúlyban, a rímben és a rit-
musban.

Tudós fórum

A „Tudomány és művészet hetében” a 
felfedezés kulisszatitkaiba pillanthatnak be az 
Akadémia székházában tudományos ismeret-
terjesztő előadásokon, kiállításokon és film-
vetítéseken. Találékony elmék mutatják be, 
hogy a törvényszerűségek megértése nem el-
lensége a szabad gondolkodásnak. 

A napilapok szalagcímei nemegyszer ki-
áltják világgá a tudományos kutatások botrá-
nyos fordulatait. De engedik-e érteni azokat? 
A világhálón számtalanszor keringenek elret-
tentő jelzések, de tudjuk-e, hova forduljunk, 
ha azok megalapozottságát ellenőrizni akar-
juk? 

Találkozzunk idén ismét tudományünne-
pi rendezvényeinken, ahol a „leleplező” sza-
lagcímek, a rémisztő és áltudományos hírve-
rések helyett megbízható szellemi forrásokat, 
a kihívásokra is válaszolni kész gondolkodás-
módot találnak: tudományt és innovációt. 

A megismerni és alkotni vágyó együtt-
gondolkodás élményét ígérve hívom Önöket, 
bízva abban, hogy kiváló kutatóink-előadó-
ink közreműködésével arra is ráébredünk, 
hogy a válság- és tehetetlenségérzésnek is csak 
egyetlen ellenszere van: mi magunk. 

Pálinkás József
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