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Amikor Magyar Pál neve szóba kerül, általában az alföldfásítás, ezen belül is a 

szikfásítás tudományos megalapozásához kapcsolódó munkássága és ered

ményei jutnak az eszünkbe. És nem véletlenül! Hiszen a szikes talajok fásítási 

lehetőségeinek tudományos kutatása addig minden előzmény nélküli magyar 

vállalkozás, e kutatások eredményeinek a felhasználásával véghezvitt magyar- 

országi sziki fásítások, erdősítések pedig a külföldi szakközönség által máig is 

megcsodált és elismert eredményei a magyar erdészetnek. Nyilván nem véletlen, 

hogy a magyarországi alföldfásítási - ezen belül a szikfásítási munkának és 

eredményeknek e külföldi el ismerői szinte kivétel nélkül ökológiai szemlélettől 

áthatott szakemberek.

A hely a püspökladányi kísérleti állomás, a valamikori erdészeti 

szikkísérleti telep - szelleme mindenképpen Magyar Pál emlékét idézi. Valóban 

nagyfokú szakmai elhivatottság, kutatási, alkotási vágy kellett ahhoz, hogy 1924 

őszén a már akkor szépen ívelő pálya lehetőségének, ígéretének a birtokában 

egy fiatal kutató a teljesen fátlan szikes pusztán vállalkozzék a szikfásítás felté

teleinek a feltárására, az eredményt ígérő fásítási módok kidolgozására. A 

kapott feladat célját, hátterét Kaán Károly már megfogalmazta: a trianoni 

katasztrófa nyomán erdei nagy részét elveszített ország számára új fatermesztési 

bázisokat kell teremteni, amelyhez elsősorban az alföldfásítás nyújthat lehe

tőséget. Magyar Pál pedig megfogalmazta az alapvető kutatási feladatokat a 

szikes talajok eredményes fásítási feltételeinek kidolgozásához. Ezek a 

következőképpen foglalhatók össze: milyen minőségű szikes termőhelyeken, 

milyen fafajokkal, milyen technológiával lehet eredményesen fásítani? Ennek a

’ Elhangzott az 1995. május 25-én, Püspökladányban tartott szakosztályülésen.
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feladalegyütlesnek megfelelően állította be az első kísérletsorozatot. Ebben 

különféle talajelőkészítési, talajművelési módok, mint fizikai talajjavítást célzó 

eljárások (pásztás talajelőkészítés ásózással, teljes és állandó talajművelés, 

mezőgazdasági előhasználal, mezőgazdasági közteshasználat, bakhátas művelés, 

altalajlazítás, mélyforgatás gőzekeszántással, feketeugaros előkészítés, szalma

takarás, szalmarétegezés a talajban, dombos ültetés, süllyesztett ültetés), kémiai 

talajjavítás (mésziszappal, digófölddel) és fiziológiai talajjavítás (bokros 

előtelepítés, bokros takarás, ültetés védőállománnyal, lucemaelőtelepítés) 

szerepeltek. Az így előkészített parcellákon minthogy a hazai klimatikus 

viszonyok között őshonos halofita fafajaink nincsenek elsősorban száraz

ságtűrő fafajokat ültetett, de igyekezett kipróbálni minden más fafajt is, ami 

egyáltalán szóba jöhetett, és amit meg tudtak szerezni. E kísérletek célja tehát 

nem faállományok nevelése, hanem elsősorban az egyes ültetési és talajápolási 

eljárások helyességének, a vizsgált fafajokra pedig a szikes talajjal szemben 

való ellenálló képessségének a megállapítása volt.

A jó érzékkel, alapos megfontoltsággal összeállított kísérleti sor tette 

lehetővé, hogy Magyar Pál már 1929-ben (Erdészeti Kísérletek XXXI. évf. 1. 

sz.) olyan következtetéseket, megállapításokat, ajánlásokat tudott közreadni, 

amelyek mint alapelvek a szikfásításnál mindmáig érvényesek. Ezeket a későbbi 

kutatások sorozatosan megerősítették, és a szikfásítási ismeretek, technológiák 

továbbfejlesztésének is tartós alapjául szolgáltak. Természetesen a szikesek 

fásításával kapcsolatos egyes részismeretek, részleges tapasztalatai már korább

ról is rendelkezésre álltak (pl. Bernátsky Jenő: „A szikes talajok növényzete, 

különös tekintettel a befásítás kérdésére.” Erdészeti Kísérletek 1913), ezek 

rendszerbe foglalása, a gyakorlati szik fásításhoz tudományosan megalapozott 

ajánlások kidolgozása azonban egyértelműen Magyar Pál érdeme, az idevezető 

elméleti megalapozás pedig az ökológiai szemlélet eredménye. Ennek formá

lódásához hozzásegítették - ilyen szemléletet megalapozó, ill. tükröző korábbi,
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ill. kortársi munkák, eredmények (pl. Kiss Ferenc homokfásítási munkássága, a 

finn Cajander-nek ekkor már kiteljesedett és széles körben ismert, elismert 

tudományos eredményei) mellett - a Hortobágyon a világhírű szikestalaj-kuta

tóval, Arany Sándorrral együtt is folytatott növényszociológiai, geobotanikai 

vizsgálatai. E kutatásairól közreadott összegező munkájában („Adatok a 

Hortobágy növényszociológiai és geobotanikai viszonyaihoz” - Erdészeti Kísér

letek 1928. 1-2. sz.) olyan megállapításokat tett, amelyek azóta is alap

igazságokul, irányelvekül szolgálnak. Példaképpen említsünk itt meg néhányat:

- „A növényzet a termőhelyi tényezők tükre, a klima, a talaj s a kultúr- 

hatások eredője;

„Az ún. ősnövényzet nem a talaj, nem a termőhely egy-egy 

tényezőjének a függvénye, hanem az összesnek, minden reá hatással bíró 

komponensnek eredője”-

- „A növényzet alapján való talaj osztályozás a szikeseken, éppen mert nö

vénybiológiai tájékozást nyújt, egyúttal a legtermészetesebb.”

Éppen a talajviszonyokat és a növénytakarót kölcsönhatásukban vizsgáló 

kutató munkája eredményeként jutott el a szikesek osztályozása, értékelése terén 

addig egyeduralkodó ‘Sigmond-féle kémiai szikosztályozás éles kritikájához. 

Ilyen megállapításokat tesz:

a ‘Sigmond-féle, az összessó-tartalomra épített szikes talaj

osztályozás szerint minél nagyobb a talajban található sók összege, annál 

rosszabb a talaj. Ez az alapelv nem lehet egészen helyes és fenntartás nélkül 

alkalmazható.”

„Kétségtelen, hogy a szikesek talajtani osztályozásánál az összessó

tartalomnak szerepet kell juttatni, de nem oly mértékben, mint ezt ‘Sigmond 

Elek osztályozása teszi.”

Egyébként a növénytakaró értékelésénél is óvatosságra int. Mint írja: „A 

talajt borító növényzet faji összetétele nem fejezi ki pontosan a talaj minőségét,
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és egyéb szempontokat is figyelembe kell venni, így az egyes fajok fejlettségéi, 

a növénytakaró záródását, a legeltetés mértékét stb.”

Már az 1920-as évek végén kidolgozott Magyar Pál egy növényökológiai 

vizsgálatsorozati programot, amelynek célja az alföldi szikes és homokos terü

letek, továbbá a fatenyészet szempontjából többé-kevésbé mostoha egyéb 

termőhelyek jellegzetes növényzetének, másrészt pedig az adott viszonyok 

között létesítendő fásításoknál számításba jöhető fafajok természetének 

közelebbi, növényökológiai megismerése. Ebben leszögezi, hogy a növény

ökológiai kutatások a termőhelyi tényezők pontos, számszerű megismerésére, 

másrészt ezen tényezők által a növényzetre gyakorolt hatás tanulmányozására, 

végül mindama kölcsönös vonatkozásoknak a felderítésére irányulnak, amelyek 

egyrészt az egyes növényfajok előfordulása, felépítése, másrészt a termőhelyi 

tényezők között megállapíthatók. E körben az egyik legfontosabb kutatási 

terrénumnak a növény és a talaj vízgazdálkodását tekintette. Jóllehet e növény

ökológiai vizsgálati program teljes véghezvitelében az 1940-es évek elején 

bekövetkezett súlyos betegsége végül is megakadályozta, a szikes talajokra 

vonatkozó programrészt sikeresen végrehajtotta.

Az 1930-ban közreadott idevágó, de részben egyebütt is általánosítható 

néhány fontosabb, irányt mutató megállapítása („Növényökológiai vizsgálatok 

szikes talajon - Erdészeti Kísérletek 1930. 1. sz.):

minél szikesebb valamely talaj, a rajta élő nem halofita növények 

levegőnyílásai annál kevésbé nyitottak, tehát annál inkább védekeznek a 

transpiráció ellen;

- azonos körülmények között is a vízhiány nagysága növényfajok szerint 

igen különböző lehet;

általánosságban a mély gyökérzetű fajoknál kisebb, a sekély gyökér- 

zetüeknél nagyobb vízhiány tapasztalható;
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- a meleg, valamim a levegő telítettségi hiánya nagyobb hatást gyakorol a 

transpirációra és ezzel a növények vízhiányára, mint a direkt napfény, ha 

egyébként hűvösebb a levegő;

- a halofita növényeknél a talaj szikességének fokozódásával emelkedik a 

növény tényleges %-os víztartalma, a nem halofitáknál csökken;

- a szikes talaj nedvességkötő ereje a talaj szikességével rohamosan nő, a 

maximuma az összessó maximumával esik össze.

Hogy a gyakorlati szikfásítás eredményességéhez a kutatások mielőbb 

útbaigazítást adhassanak, a püspökladányi erdészeti szikkísérleti telepen cseme

tekerti és szikes talajokon gyökérvizsgálatokat végzett. Abból indult ki ugyanis, 

hogy a gyengébb talajokon a fáknak nem több fényre, hanem gyökérzetének 

nagyobb növőtérre van szükségük, vagy a szükséges vízmeny-nyiséget és 

tápanyagot felvehessék. Kár, hogy ezirányu vizsgálatai és megállapításai 

mindmáig meglehetősen visszhangtalanul maradtak, holott alapvetően 

iránytmutatóak lehetnek esetenként az ültetési növőtér megvá-lasztásánál, 

valamint a növőtérszabályozás során, azaz a gyérítéseknél. Ezek figyelmen 

kívül hagyása mindmáig számos téves nézet és gyakorlat, esetenként 

eredménytelenség előidézője. Ezért hadd idézzünk itt néhány fontos megál

lapítását („Gyökérvizsgálatok csemetekerti és szikes talajban” Erdészeti 

Kísérletek 1929. 2. sz.):

bár az egyes fajok gyökérzete mutat faji sajátosságokat, mégis 

ugyanannak a fafajnak gyökérrendszerei különböző talajokon jobban külön

böznek egymástól, mint a különböző fajok gyökérzete ugyanazon a talajon. 

Vagyis a mély vagy sekély gyökérzet kialakulása elsősorban a talajtól és csak 

másodsorban a fafajtól függ;

szárazságra hajló viszonyok között a létért folytatott küzdelem 

elsősorban a talajban játszódik le, és ebben a küzdelemben a győzelemre lénye

gesen nagyobb befolyása van a vízszintes gyökérzet erőteljesebb kialakulási
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lehetőségének, azaz a nagyobb horizontális gyökémövőtémek amellett, hogy a 

vertikális gyökérzet milyen mélységig képes lefelé hatolni.

Magyar Pál a gyökérkonkurrencia kérdését ismételten vizsgálta nemcsak 

szikeseken, hanem homoki és hegyvidéki termőhelyeken is. Különösen hang

súlyozza az anyaállomány jelentőségét az újulatra kifejtett gyökérkonkurrencia 

tekintetében. („Árnyalás vagy gyökérkonkurrencia?” - Erdészeti Lapok 1933. 2. 

sz.). Rámutat, hogy szárazabb talajokon az állomány alatti újulat elsősorban 

nem a fényhiány miatt pusztul el, hanem azért, mert az anyagállomány fejlett 

gyökérzete elszívja az amúgy is kevés rendelkezésre álló felvehető vizet az 

újulat fejletlen gyökérzete elől, és ez igen rövid idő alatt bekövetkezhet. E 

megállapítást saját vizsgálataink ismételten megerősítették. Ezért reménytelen és 

szakszerűtlen vállalkozás az időnként újra és újra előbukkanó kívánság a száraz 

alföldi erdők magról történő természetes felújítására!

Magyar Pál sokoldalúságát bizonyítják a különféle műveléstechnikai 

vizsgálatai is. („Kisebb műveléstechnikai kísérletek az Alföldön” Erdészeti 

Kísérletek 1934. 3-4. sz.). Ezek - a már említett püspökladányi agrotechnológiai 

és meliorációs kísérleteken kívül kiterjedtek a dugványozás idejére, a 

dugványok méreteire, a simadugványos erdősítés lehetőségeire, az ültetési 

időpontra, a makkvetéses, ill. csemeteültetéses tölgy erdősítés egybevetésére, a 

makknagyság vizsgálatára és értékelésére. Valamennyi vizsgálatát annak 

érdekében végezte, hogy megállapíthatók legyenek az alföldi ökológiai 

viszonyok között leginkább eredményes módok. Érdemes lenne e vizsgálatok 

egyes megállapításait ismét elővenni!

A hely szelleméből adódik, hogy a megemlékezés elsősorban Magyar 

Pálnak a sziki ökológiai kutatásairól szól. A sziki vizsgálatait azonban követték 

részben már azokkal párhuzamosan a homoki ökológiai kutatásai. Ezek 

teljesítették ki teljes körűvé az ökológiai kutatási eredményeit 

(„Párolgásmérések az Alföldön ligetes homoki erdőkben” - Erdészeti Kísérletek
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1935. 1-2. sz; „Növényökológiai vizsgálatok az alföldi homokon” Erdészeti 

Kísérletek 1936. 1-2. sz.). Mindezek nyomán méltán tekinthetjük Magyar Pált a 

magyarországi erdészeti ökológia megalapozójának.

Méltóképpen emlékezett meg Magyar Pálról halála alkalmából „Az 

Erdő”-ben megjelent nekrológ (1969. 6. sz.). Befejezésül ebből idézek néhány 

sort emléke tiszteletéül:”Megérhette Magyar Pál, hogy a tudományág, 

amelynek alapjait úgyszólván egyedül rakta le, tudományos iskolává 

terebélyesedett, s ma Európában talán az Erdészeti Tudományos Intézetnek van 

a legerősebb termő-helyismerettani részlege, e területen dolgozó kutatóink ma 

az európai élvonalat alkotják, s ők mind az ő tanítványai, mind az ő követői.

Megérhette Magyar Pál, hogy az alföldfásítás, amely ügynek egész életét 

szentelte, úgyszólván a szeme előtt valósult meg a gyakorlatban.

Az Alföld erdősültsége életében megduplázódott A sok százezer 

hektár új erdő és fásítás Magyar Pálra is fog emlékeztetni. Ezeket elsőnek ő 

álmodta meg, ezek létesítésének tudományos alapjait ő rakta le.”
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