
A magyar erdészeti maggazdálkodás 
első 50 évéről, tapasztalati szemmel

Marjai Zoltán  

Mi a maggazdálkodás és mikortól keltezhetjük?

Feladatát, rendeltetését tekintve, a maggazdálkodás arra hiva
tott, hogy ,,kelIő mén)lyiségű, fafapi és jó minőségű mag gyűjtéséről” 
gondoskodjon (Mátyás, V. 1 19)*

Mibenlétét illetően az 1963. évi meghatározás (Marjai Z., 120) 
a követ kézé): „számos mozzanatból álló komplex tevékenység, amelyben 
a; részletek egymással összefüggésben, kölcsönhatásban állnak és egységes 
re ndszer a Ikot na k .

Konkrétabb megfogalmazásban (Marjai Z., 125): „Ez áll. a 
megjavított mag megtermeléséből (a különbőzé) magíorrásokon), 
annak megvédéséből, hozamáinak fokozásából, begyűjtéséből, feldolgozá
sából, kezeléséből, tárolásából és forgalmazásából, valamint a mind
ezek szolgálatában állé) magvizsgálatból.

[Ezenkívül, bővített és sajátosan szakmai értelmezésben, az erdé
szeti mag a fa j folytonosságának összes aspektusát (elterjedés, túlélés, 
megújulás) is képviseli és ezzel teljességben már egyetemes erdészeti 
maggazdáIkodásról, seineiiológiáról beszélhetünk (Marjai Z., 126).

A definícié) jól érzékelhet é) fej léidé se n ment keresztül, a „gaz
dálkodás fogalma azonban közben megtartotta jelentését, utalva 
arra, hogy ez valamiféle szabályozottság (tervszerűség, irányított
ság, ellenéírzött ség).

A szabályozás eszköze pedig esetünkben az erdészeti magvizsgálat, 
mint intézményes gondviselő, ami 1948 óta működik és ezért az erdé
szeti maggazdálkodás ettől keltezhető. (Félreértések elkerülése végett 
megjegyzendé), hogy a magvizsgálat kizárólag áru mi nősít és 
(KFRMI) jelleggel már 1878-ban megindult - eléíször általános 
agrár-értelemben, majd 1904-től külön erdészeti viszonylatra, az 
Erdészeti Kísérleti Állomáson /Selmecbánya-Sopron/. Ebből ala
kult 1948-ban a Magvizsgálati Laboratórium.)

*A hivatkozási számok a késéíbbiekben ismertetett bibliográfiára vo 
natkoznak.
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További megjegyzés, hogy a maggazdálkodás magvizsgálat út
ján való intézményesítése korántsem jelenti azt, hogy magügy
ben 1948 előtt semmi sem történt volna. Tudományos szempont
ból pl. előfutárok voltak Mágocsy-Dietz Sándor, Fehér Dániel, 
Roth Gyula, Gerlai Arnold és Mihályi Zoltán, de ők magvizsgála
tokat is végeztek.

Az sem mondható, hogy korábban a genetikai érték jelentősé
gét alábecsülték volna, hiszen a szelekciós szemlélet egyidős a 
kultúrával, a biológiai sokszínűség, a biodiverzitás elvére pedig 
már Szent István felhívta a figyelmet, Imre herceghez intézett In
telmeiben: az egynyelvű, és egy szokású ország gyenge és 
esendő.”

Rátérve az erdészeti maggazdálkodás első 50 évének tartalmi 
ismertetésére, boncolgatására, az két nagyobb (I. és II.) fejezetre 
osztható.

Az I. fejezet az adatolt és nagyrészt tapasztalt történetet foglal
ja magában, a II. pedig ennek elemzését, értékelését tanulsá
gokkal, következtetésekkel.

I. Az 50 év történeti esem ényei, adatai

A félévszázados múlt meglehetősen hosszú ahhoz, hogy egy
befüggő egészében kezeljük. Áttekinthetőbbé válik, ha bizonyos 
szempontok szerint felosztjuk és csoportosítást alkalmazunk.

Az egyik szempont témaköröket különböztet meg az alábbi 
módon:

-  A. Az 50 év vonatkozó szakirodaimának feldolgozása.
-  B. Az (üzemi) magvizsgálat sorsának alakulása.
-  C. A Magvizsgáló Laboratórium tevékenysége és vándorlása.
-  D. Az erdőművelés és erdőgazdálkodás történeti vázlata 

1948-1997 között.
A másik szempont az időbeli szakaszolás, amelyik a magvizsgá

lat vándorlásának állomásait követi, tekintettel arra, hogy a mag- 
vizsgálat-maggazdálkodás kapcsolata igen szoros - ahogy az be
látható a 120 sz. forrásmunkából vagy a következő levezetések 
eredményeként.

A szakaszok a következők:
-  1. Sopron, 1948-1953
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- 2 .  Ráckeve, 1954-1967
-  3. Sárvár, 1968-1976
- 4 .  Budapest, 1977-1997
-  5. Kecskemét, ?

A) A m agyar erdészeti m aggazdálkodás 
irodalm ának feldolgozása 

1948 -1997

A feldolgozás szakosított, válogatott bibliográfia.
Szakosíto tt annyiban, hogy a magyar erdészeti szakirodalom

ból csak a magra vonatkozókat tartalmazza mégpedig alap- és a l
kalmazott tudományi megbontásban, ill. mindkettőben, témacsoportok 
s z e r i n t . témacsoportok - alaptudományi szempontból - a természe
tes folyamatokat követik (virág, mag, csíra), alkalmazott tudom á
nyos vonatkozásban fjedig a technológiai sorrendet) (megtermelés, 
begyűjtés ....tárolás, vizsgálat, forgalmazás). Válogatott a feldolgo
zás annyiban, hogy a meglévő bibliográfiákból csak azokat emel
te be, amelyek eredeti fo rrásnak  tekinthetők. A gyűjteményes cik
kek, könyvrészietek kimaradtak belőle, csakúgy, mint a különbö
ző rendezvények összefoglalói, periodikus jelentései.

A válogatásban a legnagyobb gondot a határterületi tanulmá
nyok okozták, amelyekről nehéz volt eldönteni, hogy maggaz
dálkodási (nyugalmi állapot), vagy csemetekerti (rétegelési esz
közök) vonatkozásúak, más esetben pedig, hogy pl. magtermelő 
állomány üzemeltetéséről (mint maggazdálkodási feladatról), 
vagy a belenyúlás milyenségéről (mint erdőnevelési tennivalóról) 
van-e szó, avagy szűkén értelmezett genetikai megfontolásról. 
Ilyen esetben a megítélést a tapasztalat segítette, a szerzők beál
lítottságának személyes ismerete.

Az irodalmi források a témacsoportokon belül megjelenésük 
időrendjében sorszámozottak.

A felhasznált forrásmunkák a következők:
- Kolossváry Szabolcsné: A magyar erdészeti irodalom bibliog

ráfiája. 1945 - 1964., Budapest, 1966.
Bartha Dénes - Oroszi Sándor: A magyar erdészeti irodalom 

bibliográfiája. 1965 - 1990. Budapest - Sopron, 1995.
- Saját (korlátozott) gyűjtés, 1991 1997
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A következőkben először a forrásmunkákat vesszük sorra, 
majd statisztikai feldolgozásuk és ennek értelmezése történik.

Alaptudom ányi kör
Virágzásbiológia - termésképződés
1. -  Bánó, I. (1956): Erdeifenyő oltványaink virágzásáról. 

E.K.l.
2. -  Mátyás, V. (1962): Tölgyeink virágzás és termésbiológiája, 

mint a makkter més fokozásának alapja. E.K.58.1
3. -  Mátyás, V. (1963): Az erdei magtermés ökológiai összefüg

gései. E.K.59.3.
4. -  Mátyás, V. (1965): Ökológiai megjegyzések a tölgy és bükk 

termésének időszakosságához. E.K.61.1.
5. -  Márkus, L. Mátyás, V. (1966): Adatok a bükkmakk ter

mésbiológiájának ismeretéhez. EK.62.1.
6. -  Mátyás, Cs. (1971): Effect of maturity and handling on 

Scotch pine seed viability. E.K.67.2.
7 -  Bordács Sándor bibliográfiai adatainak helye (beszerzésük 

folyamatban)
8. -  Bordács Sándor bibliográfiai adatainak helye (beszerzésük 

folyamatban).
Magérés
9. -  Primusz, J. (1951): Egzóta magvak érésének ideje. 

Eg.5.20.
10. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag érése és érettsége. E.K.6.3.
M ag és származás
11. -  Mátyás, V. (1954): Az erdei- és feketefenyő mag ezer- 

magsúly vizsgálatának eredményei. E.K.3.
12. -  Marjai, Z. (1958): Magbél és maghéj súlyarány változá

sok erdei és feketefenyő esetében.. EK. 1-2.
13. -  Szappanos, A. (1984): Az ezermagtömeg és a vetési mély

ség hatása kocsánytalan tölgy csemeték növekedésére. E.33.7
Magbiológia - ökológia
14. -  Marjai, Z. (1955): Egyes külső tényezők hatása a nyár- 

magra. E.K.l.
15. -  Mátyás, V. - Nemky, E. (1956): A tölgymakk fülledése. E.5.6
16. -  Lippóczy, B. (1962): A csapadék és a makktérmés, a 

lombalom és a felújítás kapcsolata. E.l 1.2.
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17 -  Pólya, L. (1962): A nyárfa magvak áztalási károsodásáról. 
K. 11.2.

18. -  Marjai, Z. (1963): A vadcseresznye mag romlásának 
egyes okairól. Eg.8.

19. -  Nemky, E. (1964): A tölgymakk víztartalmának befolyá
sa fagyérzékenységére és a csírázás megindulására. EFE T.K. 1.

20. -  Nemky, E. (1965): A molyhos tejlgy makkjának víztartal
ma és fagyérzékenysége. EFE T.K. 1-2.

21. -  Marjai, Z. (1988): Adatok a tölgymakk tartós tárolására 
való el óké s z í t é s h e z.

M agnyugalom  - csírázásgátlás
22. -  Papp, L. (1957): Nehezen csírázó magvak kísérleti veté

se. E.K.l.
23. -  Papp, L. (1957): A termés húsos burkának csírázásgátlá

sa. E.K.3-4.
Magélettartam
24. -  Marjai, Z. (1988): Az akác-maggazdálkodás problemati

kája. E.37.6.
25. -  Marjai, Z. (1995): Magbank a talajban. E.L. 130.6.
26. -  Marjai, Z. (1995). Akác magbank. E.L. 130.10.
Egyéb magkutatás
27 -  Gyórfi, J. (1954): A tölgymakk magyarországi károsítói. 

Növényvédelem időszerű kérdései. 2.
28. -  Győrfi, J. (1956): A kőris, a ju h a r  és a szilmag károsítói. 

E.K.2.
29. -  Győrfi, J. (1956): Fenyőtoboz- és fenyőmag károsítok és 

azok parazitái. Soproni Szemle, 1.
30. -  Páris, J. (1960): Akácmagok és csíranövényeik nuklein- 

savföszfor tartalma. E.9.11.
31. -  Páris, J. (1962): Akácmagvak katalázaktivítása. E. 11.7
(Csírázásfioziológi/i
32. -  Kopecky, F. (1954): A nyármagvak csírázás-élettani vizs

gálata. E.K.l.
33. -  Marjai, Z. (1956): Nyármag csírázásfiziológiai vizsgála

tok. E.K.3.
34. -  Marjai, Z. (1960): Nyár csírázásélettan, ökológia és mag

vetés. E.9.12.
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Egyéb csírázáskutatás
35. -  Bokor, R. (1956): A mykorrhiza-gombák által termelt an

tibiotikumok hatása egyes fenyőfélék magjának csírázására. 
E.K.l.

A lkalm azott tudom ányi kör
M agterm elő állományok
36. -  Witt, L. (1953): A fenyőmagtermelő állományok törzs

könyvezésének eddigi tanulságai. E.2.4.
37. -  Babos, I. (1955): Homoki erdeifenyők magtermése. 

E.4.3.
38. -  Witt, L. (1956): Erdeifenyvesek magtermelő állományai

nak berendezése. E.5.6.
39. -  Mátyás, V. (1958): Magyarország magtermelő állomá

nyai. E.K.3-4.
40. -  Babos, I. (1959): Magtermelő akácosok és nyárfások vizs

gálata. E.K.3.
41. -  Mátyás, V. (1967): A fenyő magtermelő állományok reví

ziója és gyakorlatai vonatkozásai. E.K.63.1-3.
42. -  Mátyás, V. (1968): Lombfa magtermelő állományaink re

víziója és az állományok jövőbeni szerepe az erdészeti maggaz
dálkodásban. MÉM Kút. 1967-ben.

43. -  Szappanos, A. (1989): Szlavóntölgy (Quercus robur 
L.ssp. slavonica (Gáy./Máty.) magtermelő állomány szervezeti jel
lemzőinek vizsgálata. EFE T.K. 1.

M agterm elő plantázsok
44. -  Bánó, I. (1952): Tapasztalataink a fenyőmagtermelő ül

tetvények létesítése terén. E. 1.1
45. -  Bánó, I. (1957): A magyar fenyőmagtermő-plantázs. 

E.K.1-2.
46. -  Bánó, I. - Marjai, Z. (1961): I.közl. Erdeifenyő oltványok 

növekedése, fejlődése és magtermelése. E.K.57.1-3.
47. -  Bánó, I. Marjai, Z. (1963): II. közi. Erdeifenyő oltvá

nyok növekedése, fejlődése és magtermelése. E.K.59.1.
48. -  Marjai, Z. (1964): Ültetvényes magtermesztés. Nemzetk. 

Mezőg. Szemle, 1.
49. -  Marjai, Z. (1966): Pláne of the large-scale seed orchard 

in the State Forestry Enterprise at Gödöllő. IUFRO Section, 22.
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50. -  Bánó, I. Mátyás, Cs. Retkes, J. - Szőnyi, L. (1971): I. 
közi. Planning and stablishment of Scotch pine orchard in H un
gary. E.K.67.2.

51. -  Bánó, I. Mátyás, Cs. Retkes, J. - Szónyi, L. (1972): Ií. 
közi. Planning and establishment of Scot ch pine orchard in Hun- 
gary. E.K.68.2.

52. -  Mátyás, Cs. (1972): Möglichkeiten dér Frühernte in 
Weisskiefcr-Samenplantagen. Silvae Gén. 21.1.

53. -  Mátyás, Cs. (1980): Második ciklusú magtermesztő ültet
vények létesítésének gazdaságossági és szelekciós kérdései. 
E.K.73.1.

54. -  Mátyás, Cs. (1983): Erdeifenyő plantázsok Magyarorszá
gon, - az első három évtized mérlege. E.32.5.

55. -  Bodor, L. - Molnár, T  (1997): Tölgymakk-termőültetvények 
a Mecseki Erdészeti Rt. Sellyei és Szigetvári Erdészeténél. EL.3.

Termésfokozás - védelem
56. -  Mátyás, V. (1969): A tölgy és bükkvirágzás fokozása műt

rágyázással és ennek összefüggése az időjárással. E.K.65.2-3.
57 -  Fodor, S. (1978): Az erdeifényő tobozkárosílók elleni sze

lekció lehetőségei. MTA Agr.T.K.37.2-3.
58. -  Fodor, S. (1982): A rovarirtás szerepe a tölgymakktermés 

növelésében. MTA Agr. T.K.41.3-4.
59. -  Merniük, G. (1982): Bükk magtermelés-fokozási kísérlet 

első eredményei. E .31.10.
60. -  Csesznák, E. (1984): A szlavón tölgy magtermelés foko

zásának 1 e h e t ős ége. E .33.7
61. -  Führer, E. Páll, M. (1984): Aspekte dér Auswahl von 

Buchensaatgutbestanden, Möglichkeiten dér Erhöhung des 
Samenertrages durch Düngung. Clb.f.d. Gesamtc Forstw. 101.1.

62. -T ó th ,  J. (1984): A magcsávázás korszerű anyagi és m ód
szerei erdészeti csemete kertekben. E.K. 1984-1985. 76-77

63. -  Fodor, S. (1986): Védekezési kísérletek tölgymakk ter
mésveszteséget okozó rovarok ellen. E.35.3.

Termésbecslés
64. -  Mátyás, V. (1955): Magtermésbecslés alkalmazása és ed 

dig elért hazai kutatási eredményei. E.K.3.

113



65. -  Márkus, L. (1959): Bükkmakk terített ségi megfigyelések 
a Magasbakonyban. E.K.3.

66. -  Mátyás, V. (1960): A bükk magtermésének becslése. 
E.K.56.1-3.

67 -  Bánó, I. (1970): Állományokban álló erdeifenyőről gyűjt
hető magmennyiség. E. 19.1.

68. -  Marjai, Z. (1972): Az akácmag hozama és gyűjtési lehe
tőségei a földről. E.K.68-1.

69. -  Majer, A. (1982): A bükkösök makktermésének idősza
kossága. E.31.9.

70. -  Szappanos, A. (1984): A kocsánytalantölgy makktermés 
mennyiségi és minőségi vizsgálata. EFE T.K. 1-2.

Begyűjtés - feldolgozás
71. -  Thiringer, J. (1949): Fenyőmagvaink gyűjtése, vizsgálata 

és vetésre előkészítése. E.L.85.4.
72. -  Babos, I. (1949): Erdei magvak gyűjtése és felhasználása. 

E.L.85.9.
73. -  Mátyás, V. (1951): Erdei magvak. Mezőg.K.
74. -  Mátyás, V. (1951): A fenyőmagpergetés korszerűsítése. 

Eg.5.14.
75. -  Fodor, Gy. - Szent-Istvány A.-né (1953): Fenyőmaggyűj- 

tésünk és magtárolásunk helyzete. E.2-3.
76. -  Mátyás, V. (1954): Fenyőmagpergetésünk helyzetképe. (A 

magpergető üzemek felülvizsgálásnak tapasztalatai.) EK. 1.
77 -  Madas, L. (1956): Néhány gondolat az 1955. évi nagy 

tölgymakk termeléssel kapcsolatban. E.79.
78. -  Mátyás, V. (1956): A magas fákról történő magbegyűjtés 

gazdaságos módja. E.K.l.
79. -  Tompa, K. - Sziklai, O. (1956): A magas fákról történő 

maggyűjtés új módszere. E.5.6.
80. Mátyás, V. (1956): Az infravörös sugárzás alkalmazásának 

lehetőségei az erdészeti maggazdálkodásban. E.K.4.
81. -  Marjai, Z. (1958): Fontosabb húsos termésű fák és cser

jék  magkihozatali százaléka. Eg.13.
82. -  Tompa, K. (1959): Egy soproni vörösfenyves 1956. évi 

magtermése és az állomány kezelése. E.T.K. 1.
83. -  Marjai, Z. (1960): Vörösfenyő magpergetésünk és mag

ellátásunk helyzete. E.9.2.
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84. -  Csóka, L. (1961): A fenyőmagpergetókról. E.10.2.
85. -  Marjai, Z. (1969): Akácmag gyűjtés földről. E.18.9.
86. -  Mátyás, Cs. (1970): Fenyőmagpergetésíink jelenlegi 

helyzete. E.k.66.

Kezelés
87 -  Marjai, Z. (1955): A szürkenyármag kezelése. Eg.9.9.
88. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag gépi szikkasztása. E.K.8.3.
89. -  Tóth, J. (1969): Erdei magvak csírázóképességének javí

tása és a fatömegprodukció növelésére irányuló kísérletek a Serf- 
féle dielektromos vetőmagkezelő berendezéssel. EFE. T.K.2.

90. -  Kiss, L. (1978): Magvetési kísérlet drazsírozott erdeifé
ny ő maggal. E.27.11.

91. -  Eke, I. Varga, Sz. (1981): A bükk (Fagus silvatica) csíra
kori károsodásai elleni védekezés. Növényvédelem, 17.3.

92. -  Tóth, J. (1983): Erdészetileg fontosabb juhar fajok mag
kezelése. E.32.4.

93. -  Tóth, J. (1984-1985): A magcsávázás korszerű anyagai, 
módszerei erdészeti csemetekertekben. E.K.

94. -  Marjai, Z. (1989): Tölgymakktárolási kísérletek, különös 
figyelemmel az edényzetre. E.38.4.

95. -  Varga, Sz. Barna, T. (1994): Lombos fafajok napjaink 
középtávú tárolási problémái. Woddtech Konf.So[)ron.

96 -  Albert, L. Németh, Zs. Varga, Sz. Barna, T. (1997): 
rFhe cold shock of the early stage of European Turkey Oak 
(Quercus cerris L.); „Stress of life” Int.Cong. of St ress, Bp. 1. köt.

97 -  Varga, Sz. - Albert, L. - Németh, Zs. (1997): A formalde
hid metabolizmus vizsgálata a csermakk csírázásának kezdeti sza
kaszában. MTA Ülés, 1997 ápr. (kiadás alatt).

Tárolás
98. -  Mátyás, V. (1951): Erdeimagvak tárolása. Agrártud. 3.2.
99. -  Blaskó, S. (1951): A makk téli tárolása. Eg.5.
100. -  Marjai, Z. (1955): Nyármag tárolási kísérletek. 

E.K.4.
101. -  Mátyás, V. (1956): Nyármag minőségi vizsgálatok és el

tartási kísérletek. E.K.2.
102. -  Fuisz, J. (1957): A fehérnyármag tárolása. E.6.1.
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103. -  Csóka, L. (1962): Védőtető alatti tölgymakk tárolással 
kapcsolatos tapasztalatok. E. 11.11.

104. -  Mátyás, Cs. Páli, L. (1980): Egy jó bükkmag termés 
hűtött tárolásának tanulságai. E.29.4.

M agvizsgálat
105. -  Mátyás, V. (1949): Maggyűjtés, magtárolás, magvizsgá

lat. E R II  kiadás, Sopron.
106. -  Mátyás, V. (1950): Magvizsgálati útmutató. ERII ki

adás, Sopron.
107 -  Fuisz, J. (1957): Az akácmag vizsgálata és vetésre előké

szítése. E.6.3.
108. -  Marjai, Z. (1959): A nyármag vizsgálata. MTA 

Agr.t.O.K. 15.1.
109. -  Marjai, Z. (1961): A magvak életképességének megha

tározása festési eljárással. E.10.7
110. -  Marjai, Z. (1965): Erdészeti magvizsgálati módszertan. 

OEF, Bp.
111. -  Fuisz, J. (1965): Az erdei magvak vetőértékének gyors 

meghatározása. E.K.61.1-3.
112. -  Fuisz, J. (1965): Magvizsgálati eljárások, vizsgálati min

ták és mintaminőségek összehasonlító vizsgálata, modellkísérle
tek útján. E.K.64.1-3.

113. -  Fuisz, J. (1967): Szűkített mintákkal végzett vizsgálatok 
eredményei. E.K.63.1-3.

114. -  Mátyás, Cs. (1970): Pontosság, gyorsaság, használható
ság. ÉRTI magvizsgálat az erdészeti maggazdálkodás szolgálatá
ban. ERFA 23.2.

115. -  Fuisz, J. (1971): Fa és cserjemagvak csírázási erélyének 
egzakt meghatározása. E.K.67.1.

1 16. -  Mátyás, V. - Maijai, Z. - Fuisz, J. - Mátyás, Cs. (1980): 75 
éves az erdészeti magvizsgálat. E.9.

117 -  Marjai, Z. (1984): A magyar erdészet a Magvizsgálók 
Nemzetközi Szövetségében. ERFA 3.

Maggazdáikodás-jejlesztés - szervezés
118. -  Mátyás, V. (1952): Tervszerű maggazdálkodás. Eg.6.6.
119. -  Mátyás, V. (1958): Maggazdálkodási Utasítás. OEF.
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119.a..Marjai, Z. (1960): Néhány észrevétel maggazdálkodá
sunkkal kapcsolatban. E.9.11.

120. -  Marjai, Z. (1963): Maggazdálkodásunk korszerűsítése. 
E. 12.9.

121. -  Fuisz, J. (1965): Maggazdálkodási tennivalók. ERFA 19.
122. -  Mátyás, V. (1967): Einige probleme dér ungarischen 

Forstlichen Saatgutwirtschaft. XIV. IUFRO Kongress, München.
123. -  Marjai, Z. (1980): A maggazdálkodás fejlesztés irányel

vei. E.9.
124. -  Marjai, Z. (1991): A magvizsgálat-maggazdálkodás 

fény- és árnykora. I.,II. E.L. 1991.1. és 2.'
125. -  Marjai, Z. (1997): Bővített újratermelés genetikai 

megjavítás - mag. E.L.2.
126. -  Marjai, Z. (1997): Az erdészeti mag maggazdálkodás

- magközpont. E.L.4.
Technika - találmány - újítás
127 -  Hibbey, A. - Jáhn, R. (1950): A szilvásváradi villanyerő

re berendezett magpergető. Eg.4.9. Újítás.
128. -  Poit inger, J. (1951): Famászó eszköz maggyűjtéshez. 

Eg.5. Újítás.
129. -  Lády, G. (1951): Mozgócserény rendszerű fenyőmag 

gyorspergető. Eg.5.1. Újítás.
130. -  Tompa, K. - Sziklai, O. (1956): A magas fákról történő 

maggyűjtés új módszere E.5.6.
131. - l o m p a ,  K. (1958): Megjegyzés az akácmag vetésre való 

előkészítéséhez. E. 7.3.
132. -  Solymos, R. (1960): A csákánydoroszlói magpergető és 

tároló üzem 12 éve. ERFA 14.6.
133. -  Sass, B. (1963): Az akácmag szkariíikálás kísérleti ta

pasztalatai. E. 12.5. Újítás.
134. -  Marjai, Z. (1963): Vörösfenyő tobozkoptató. Újítás. 

Ipolyvidék.
135. -  Finta, I. Marjai, Z. Markhot, J. (1964): Gépesített 

nyármag-pergetés. E.K.60. 1-3. Találmány.
136. -  Tompa, K. (1967): Újabb felszerelések a magas fák 

megmászására. E. 6.9.
137 -  Marjai, Z. (1967): Forgóköves, folyamatos működésű 

akácmag szkarifikátor. Újítás, Nyírerdő.
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Magcsere, kereskedelem
138. -  Maijai, Z. (1962): Nemzetközi magcsere. E.l 1.2.
139. -  Harkai, L. (1968): Nemzetközi magcsere. E . l7.1.
140. -  Marjai, Z. (1974): Az erdészeti szaporítóanyag, mint 

eszköz és áru. ERFA, 27.9.
141. -  Jankó, J. (1976): Nemzetközi magcsere az EREI 

kámoni arborétumában. E.25.1.
142. -  Maijai, Z. (1992): A magexportról. ERFA, 2.

Egyéb mag
143. -  Bölcs, I. (1952): Magvetések viaszérésben. +g.6.20.
144. -  Fuisz, J. (1954): Magvetés viaszérésben. Eg.8.17
145. -  Szappanos, A. (1965): A kislevelű hárs mag viaszérés

ben való vetése. EFE T.K. 1-2.
Az eltelt 50 év magyar erdészeti semenológiai irodalma így, 

csokorba gyűjtve, önmagában is érdekes és használható lehet. 
Közel másfelszáz írás, mint forrásmunka, tanúskodik egy szerény 
„tudományág” fejlődésére)!, formálódásáról.

Bár nincs összehasonlítható etalon más diszciplínák kifejező
déséről, ha az írásművekben található adatokat, új ismereteket 
bizonyos rendező elv mentén egységbe foglalnánk, tekintélyes 
terjedelmű, többkötetes kiadvány kerekedne belőle.

Jelen feldolgozás ennél jóval szerényebb igényű, rendeltetése 
sem a szintézis, hanem korképnek készül, megelégszik az össze
tevők egyféle statisztikai értelmezésével. Ehhez segítségül egy 
táblázat készült, a következő formában (l.sz. ábra a következő 
oldalon).

Az adatok értékelése többféle szemponthói történhet - az olva
só szándéka szerint itt két nézetből vesszük szemügyre:

- egyrészt a történeti szakaszok,
- másrészt a szerzők hovatartozása szerint.
A történeti szakaszokat illetően,
1. Soproni, 1948  1953.
Összesen 18 cikk jelent meg (évi 3,0), ami jelentős, ahhoz ké

pest, hogy kezdeti periódusban vagyunk. Rövid idő alatt az 50 
éves irodalmi termés 12,4%-a látott napvilágot. Mondanivalójuk 
elsősorban az alapok lerakására, ill. az induló ismeretek össze
foglalására terjedt ki.
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1. sz. ábra - A  magvizsgálati m inták száma/év. A vízszintes tenge
lyen álló oszlopok az egyes ciklusokban megjelent publikációk egy évre 

eső számát tüntetik fe l
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2. Ráckevei,, 1954 1967
Ekkor 75 tanulmány (benne két új kötettel) gazdagította iro

dalmi tárházunkat. Eves átlagban 5,4. Erre a ciklusra az összes 
forrásanyag 51,7%-a esik, 14 évre elosztva.

Ami a tartalmat illeti, a kutatás, búvárkodás a teljes semeno- 
lógiát érintette. A részletek később kerülnek sorra.

3. Sárvári, 1968  - 1976.
A szóban forgó 9 évben 18 publikáció, évi 1,8 darabbal bőví

tette ismereteinket, 11,0%-os arányt reprezentálva.
4. Budapesti, 1977 1997
A szakaszra 36 tanulmány esik, de mivel 21 év alatt, az éves telje

sítmény mindössze 1,7 Az 50 évre vonatkozó hányad pedig 20,7%
Ha a szellemi aktivitást a, félévszázados múlt egészében vizsgáljuk, 

előzetesen azt a következtetést vonhat juk le, hogy lendületes sop
roni kezdetet követően a ráckevei időszakban tetőzött, majd mintegy 30 
éven át ennek harmadám-negyedén stagnált.

A publikációs hajlamot, kedvet, lehetőséget természetesen sok 
minden befolyásolhatja, de leginkább a mondanivaló. Ha ilyen 
nincs, a grafománia legmegszállottabbja is előbb-utóbb alább
hagyja, és az ilyenfajta statisztikákban jobbára csak az alkotókész
ség környezeti elemei tükröződnek.

Az előjelzésnek megfelelően, most a, szerzők hovatartozása sze
rinti értékelés következik - ismét a táblázatra hivatkozva.

Ebben a 2-5. rovatokban a négy hivatásos kutató, bizonyos 
időszakban főfoglalkozású magvizsgáló található, laborvezetésük 
időbeli sorrendjében, majd a többi ERTI-beli, aztán egyetemi, 
végül üzemi és más munkahelyű kutató, oktató, gyakorlati szak
ember következik.

A hivatásosakról egyelőre testületi értelemben szólunk. Külön- 
külön majd a laboratórium vándorlásának taglalásakor.

A testületi teljesítményt főként a 6. sz. rovat alapján ítélhetjük 
meg. 1948-at követően a tárgyalt kategóriára 33%-os arány jut, s 
azt egyedül Mátyás Vilmos képviseli.

A ráckevei időszakra három hivatásos is esik (3 éven keresztül 
átfedéssel), és részarányuk a publikációban 59%-ot ér el.

Még magasabb a sárvári periódusban, amikor 69%.
A budapestiben visszaesés tapasztalható, 42%-kal, elvileg két 

hivatásost figyelembe véve.
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Annak tendenciái ja y hogy az erdészeti semenológia -művelésében a h i
vatásosak dominálnak, egyértelműnek látszik, nyilvánvalóan abból 
következően, hogy hátuk mögött általában magvizsgáló labora
tórium van, és hogy már csak munkakörükből kifolyólag is 
több, szinte minden témacsoportot érintően széles fronton m un
kálkodtak.

Ezt a benyomást mindenesetre árnyalja az egyéb kutatók aktivi
tása. Pl. a 69%-os sárvári csúcs elérésében nagy szerepe volt annak, 
hogy a többi kutatóhely szinte leállt. Könnyű volt elérni mindössze
11 cikkel, amikor az egyéb kategóriát csak 5 képviselte.

A többi É R T I kutató a megjelentetett 33 publikációjával 23%- 
os részvételt vívott ki. Különösen intenzív munkát fejtettek ki az 
első 20 és az utolsó 15 évben. A soproni-ráckevei időszakban 
Witt Lajos, Babos Imre a magtermelő állományokkal, Bánó Ist
ván a magtermelő plánt ázsokkal, Papp László az át fekvő m ag
vakkal, Győrfi János a magkárosítókkal foglalkozott, ill. az utób
bi 15 évben Fodor Sándor a termés- és Tóth József ismét a mag
károsítókkal.

Érdekes és előremutató tendencia, hogy a fruktiíikációban és 
a magvédelemben nem a mag-vizsgáló laboratóriumi adottságok 
a meghatározóak, hanem a kór- és rovartani felkészültség, ill. ál
lománybeli megfigyelés lehetősége.

Az Egyetem (értelemszerűen az Erdészeti és Faipari, ill. újabban 
Soproni) oktató-kutatóinak maggal való foglalkozása érdekes 
oszcillációt mutat. Az 1. és 3. szakaszban egyetlen a két idézett 
bibliográfia megnyilatkozásukról sem tanúskodik a 2. és 4.-ben 
pedig szinte egyenértékű az ÉRTI-beli egyéb kutatókéival.

A ráckevei időben ekkor, úgy látszik, minden pezsgett 
Nemky Ernő (tölgymakk-ökológia és felújítás), valamint Tompa 
Károly (technikák és hozammegfigyelések) vitték a főszerepet. A 
második hullámban elsősorban Szappanos András (tölgymakk) 
és a Barna Tamás-Varga Szabolcs kettős (tölgymakk, magvéde
lem, magélettan) munkáiról érkeztek hírek.

A gyakorlati kollégák az első két szakaszban nagyon tevékenyek 
voltak, pl. a fenyőmagpergetés felfuttatásával kapcsolatban 
(Lády G. és Poitinger J. vagy Hibbey Albert és Jáhn  R. 
Thiringer J.), Primus J. az egzóta magvak érését figyelte meg, 
Sass Barna pedig kialakította az első folyamatos működésű akác
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mag szkarifikátorát. Lippóczy B. ökológiai összefüggéseket álla
pított meg a makktermés, valamint a felújulás hátterében.

1948 és 1967 között összesen 9 dolgozatuk jelent meg, ami 
5-22%-os részesedést jelent.

1967-et követően mindössze 2 cikk fémjelzi munkásságukat. 
Kiss L. drazsírozott magvakat vizsgált, a Bodor L.-Molnár T. ket
tős pedig tölgyplantázs létesítési gondjaikról, eredményeikről 
számolt be, nagyon tanulságosan.

Az a körülmény, hogy az utóbbi 30 évben az üzemi szakembe
rek részéről mindössze 2 írásműre futotta, aligha az ő rovásukra 
írható (ennek ellentmond a megelőző 20 évre eső 8 tanulmány), 
az okokat mélyebben kell keresni.

Az egyéb munkaterületről publikálok mennyiségi teljesítménye 
és időbelisége szinte ugyanaz, mint az előbbi esetben, 7 + 2 = 9. 
Az 1. és 2. szakaszból Páris J. és Pólya L. magélettani kutatásai 
említendők meg, tudományegyetemi munkahelyekről. Mint 
„külsős” kutatók, bekapcsolódásukkal azt érzékeltetik, hogy egy 
szakág virulása a határterületek művelőit is mozgásba hozhatja.

Az utóbbi néhány évben, az egyéb kutatóhelynek számító 
OMMI-ban Bordács Sándor a tölgy virágzásbiológiájának tanul
mányozását igyekszik felújítani.

A fejezet lezárása előtt még egy ideillő és adatokkal alátámasz
tott megjegyzés kívánkozik.

1965-1990 között 12 olyan tanulmány jelent meg a korábbi 
felsoroláson kívül -, amelyik az ivarosan szaporított fajaink neme
sítésével foglalkozik, látszólag semenológiai kategóriába tartozó
an. Ezenkívül 1970-ben elkezdődött az erdészeti fajtaminősítés 
(Tomcsányi Pál, 1970, Zsombor Ferenc, 1973 és Bach István, 
1978). 1976-tól pedig a származásszavatolás rendszere, és további 
19 cikkel gyarapította a magkutatásnak tűnő bibliográfiát. Nem 
beszélve a nemesítés címszó alatt fúló és egyébként örvendetes 
publikációs hullámról, a 60-as évek második felétói, vagy „sza- 
porítóanyag”-lermesztés, fejlesztés címen sugallt benyomásról, 
hogy a maggal minden rendben van, intenzíven foglalkoznak ve
le. E - nem szándékos - megtévesztő jelenséggel, személyekhez kö
tődően még találkozunk, mint tudati tehetetlenségi nyomatékkal.

Befejezésül, az irodalmi statisztika lényegi mondanivalóját ab
ban foglalhatjuk össze, hogy az erdészeti maggazdái kodásra vonatko
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zó szakirodalmi munkásság 50  éves görbéje olyan harang alakot ír le, 
melynek meredek felszálló, öt évig tartó ágát egy 15 éves kiemelkedő te
tőzés követi, majd a leszálló ág , 30 éves állandóságában, egy- harm ad
nyi teljesítményt tükröz.

Az l.sz. ábrán egyébként a vízszintes tengelyen álló hasábok a 
négy korszak egy-egy évre eső forrásmunkáinak számára tüntet ik fel.

B. Az üzemi m agvizsgálat m intáinak száma 50  év a la tt
Üzemi magvizsgálat alatt a mindenkori illetékes magvizsgálati labo

ratóriumba hivatalosan, hitelesen, vagy ún. magán-mintaként 
beküldött magminták vizsgálatát értjük. A vizsgálat általában 3-4 
vetőmagtulajdonság (tisztaság, csírázó-, vagy életképesség, ezer- 
magsiily, nedvességtartalom) megállapítására teljed ki. Tulaj
don k é p p e n m i n ős é g- m e g hat á ro zá s.

A vizsgálati adatok elsősorban a mintabeküldő, a vizsgáltató 
tájékoztatását szolgálják (vetőnorma megállapítás, egységár ki
alakítás). Ha vetésük ismeretlen minőségű maggal történik, az 
eredmény kétséges lesz, esetleg a várthoz képest semmi magá
val hozva ennek össze kényszerintézkedéséi, a fafajcserét, d rá
gább beszerzést, stb.

A magvizsgálati adatok visszahatóak a laboratóriumra is. In
formációt nyújtanak a termésviszonyok (mennyiségi és minőségi 
értelemben) felől, az alkalmazott technológiákról, az áru mozgá
sáról, az export-import alakulásáról.

Az adatok és az egész vizsgáltatási mechanizmus maggazdálko- 
dási szempontból úgy működik, mint a maguk területén valami 
meteorológiai, fenológiai, fénycsapdaszolgálat. A magvizsgáló és 
áttételesen a szakirányítás ezen keresztül jut országos áttekintés
hez, operatív adatokhoz, átlagértékekhez és gyakoriságokhoz.

Az erdészet, mint ágazat esetében, amelyik nagyságrendje 
folytán korántsem szakosodhat oly mértékig, mint a mezőgazda
ság, a magvizsgálat szinte az egyel len eszköz a maggazdálkodás 
kézbentartására, gonclvise 1 ésére.

leheti ezl jól, vagy rosszul, annak függvényében, hogy milyen 
a vizsgáltatás gyakorisága. Kellő mennyiség esetén világos kép 
kapható, míg ellenkező esetben homályos, szélsőségben sötét.

Ha jelentősége tükrében nézzük tanulmányunk tárgyát, az
l.sz. ábrán látható grafikont kapjuk (ordinátáján az éves minták, 
abszcisszáján pedig az időpontok vannak feltüntetve).
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Kezdetben, a soproni években, ugrásszerű az igény, a mintaszám 
egyik évről a másikra mintegy ezer db-osra növekszik. A lendü
letet a labor Ráckevére telepítése sem tudja visszafogni és 1955- 
56-ban már beáll az az 1200 körüli éves szint, ami a korábbiakban 
lefektetett igényeknek megfelelt, és elmondható, hogy a labora
tórium ura a helyzetnek.

1964-ben híre ment, hogy a magvizsgálatot áthelyezik Sárvár
ra. A reakció azonnali visszaesésben jelentkezett, a mintaszám 
még a felét sem érte el, és a ciklus végére 300 körülire süllyedt. 
Ezen a rohamos csökkenésen a váltás évében (1967-1968) még 
mérsékelt valamit az akkori jó  tölgymakktermés (a kiugrások 
egyébként korábban is ennek voltak tulajdoníthatók), de a ten
denciát megállítani nem tudta.

A budapesti időszakban eleinte még megújulás tapasztalható, 
bár inkább látszólag, mert a mintaszámok akkor már a gyü- 
mölcsfa-iskolai mintákat is magukban foglalták.

1990-re aztán megint csökkenés következett be, mígnem nap
jainkra, 110 darabra nem minimalizálódott. Ebben már az egy-két 
fémzárolt akác és erdeifenyő mintán kívül talán egyetlen belföl
di felhasználású sincs, hanem csak exportot képviselő.

A lesújtó jelenség alig kíván kommentárt, ha a bevezetőben 
foglaltakkal összevetjük. Egész egyszerűen, az erdészeti magvizsgá
la t, mint olyan, gyakorlatilag évekkel ezelőtt megszűnt.

A helyzet kialakulására a következő fejezetben térünk vissza, 
először a magvizsgáló laboratórium hányattatása kapcsán, majd 
összefüggésben az egész erdőművelés korabeli fejlődésével. Most 
csak a grafikon párhuzamosságára  hívnám fel a figyelmet- a mag- 
vizsgálatot egybevetve a szellemi, termékek arányának változásával! (Az 
ábra alján álló oszlopok képviselik ez utóbbit, db/éves átlag). 
Döbbenetes a hasonlóság, arányaiban és időbelileg is. Lineáris 
ok/okozati, vagy korrelációs kapcsolattal állunk szemben?

C. A M agvizsgáló Laboratórium  tevékenysége és vándorlása
Ezt a témakört bizonyos vonatkozásokban már érintetve ki

rajzolódott, hogy a magvizsgálat az erdészei esetében mennyire 
kulcsszereplő a maggazdálkodásban, közvetlenül és közvetetten. 
A soros tárgyalás tehát már kevésbé bizonyítási eljárás kell le
gyen, mint inkább háttér-megvilágítás az eseményekhez, az 
összefüggések megértéséhez.
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1 szakasz. Sopron, 1948 1953.
Az ö s s ze t c 11 fu n ke i ó j ú ni a gv i z s gá lat ni e g t c re intésének i c 1 éis za - 

ka. Helye az Erdészeti Tudományos Intézet Erdőművelési Osz
tály Magvizsgálati Laboratórium, Sopron, Dóczy L. u. 6. Vezető
je Mátyás Vilmos, segítsége 3 4 laboráns, köztük kiemelkedő 
Szent-Istvány Aladárné és Schmidt Istvánné.

A laboratórium - 1951. évi emlékekből rekonstruálva - 2-3 he
lyiségből állt, felszerelése pedig a szorosan vetőmagvizsgálatra 
szolgáló alapkészülékekből, berendezésekből, eszközökből tevő
dött össze,, nevezetesen 1 Jacobsen és 1 bakteriológiai (zárt) ter
mosztátból, Haereus-szárítószekrényből, tára- és torziós-mérleg
ből, szobai cserényes magpergető szekrényből, maggyűjtemény- 
ből, Linhardt-tálas lombfacsíráztató polcból, főkönyvi írópultból, 
vizsgáló- és adminisztrációs bútorokból, szerény könyvespolccal 
kiegészítve.

Mátyás Vilmos ezzel a részben elődöktől örökölt, részben be
szerzett eszközökkel kezdte el az üzemi magvizsgálat megteremtését. A 
vizsgálati technikai feltételek rendezése után széleskörű szerve
zésbe kezdett a mintaküldés szorgalmazására, amikor útmutató
kat, eligazító füzetet adott ki (105, 106), majd a technológiai fej
lesztés következett (98, 118). 1952-ben már maggazdálkodás szó- 
használattal élt.

Ha ma kézbe vesszük pl. a „Maggyűjtés, magtárolás, magvizs- 
gálat” c., 36 oldal terjedelmű kiadványt, szinte mindannak a sű
rítményét megtaláljuk benne, mint amit a 9 évvel később megje
lent, ma is egyetlen összefoglaló könyve, a Maggazdálkodási uta
sítás (1958) tartalmaz.

A hatékony munkára jellemző, hogy a beküldött üzemi minták 
száma 3 év alatt megtízszereződött, és 1952-53-ra 1000-nél töb
bet ért el. Ehhez természetesen jelentősen hozzájárult az, hogy a 
szakmai előírásokat, beleértve a magvizsgálati kötelezettséget is, 
fóliát ósági rendelkezések írták elő. Az ER EI képviselője kvázi- 
felügyeleti minőségben léphetett fel, intézkedhetett.

Még a soproni periódusban megkezdődi)!t a magpergetők 
számbavétele és rekonstrukciója, a magtermelő állományok kivá
lasztása, a származási körzetek kialakítása. Mindezek érettségüket 
a publikáláshoz már inkább a következő szakaszban érik el, ahogy 
ezt a bibliográfia 11, 39, 64, 74, 76. sz. dolgozatai tanúsítják.
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2. szakasz. Ráckeve, 1954 1967
A magvizsgálat 1953. évi - rendeltetés szerinti áttelepítése Ba

bos Imre nevéhez fűződik. Babos Imre a korszak meghatározó 
erdészeti gondolkodója, kiemelkedő gyakorlati, majd elméleti 
erdőművelője volt. Mint a Síkvidéki Erdőgazdaságok területi 
igazgatója, majd 1952/53-tól az ÉRTI igazgatóhelyettese a tulaj
donképpeni szakértelmet illetően elsőszámú vezető. Az akkori 
hatalmi konstellációban érvényesíteni tudta szándékát, melyet 
széles látóköre, koncepciógazdagsága és tapasztalata alapozott 
meg.

Babos Imre volt tehát, aki elmozdította a magvizsgálatot az or
szág széléről, annak közepe tájára, Ráckevére. Nemcsak a bár
honnan való könnyű megközelíthetőség vezérelte ebben, hanem 
egy tudatos kiegyenlítő törekvés is, hogy a tudományos jelenlétet 
megerősítse a Nagyalföldön, ill. az egész keleti térségben.

Szándéka szerint az erdővédelmi részleg is Ráckevére került 
volna, együtt a magvizsgálattal kitöltve az egész Savoyai-kastélyt, 
ami kihasználatlanul, helyreállításra várva, granáriumként és ve
gyes szállásként szolgált.

Szeme előtt nyilvánvalóan az lebegett, hogy a meghirdetett 
alföldfásítási program nyomán az erdővédelmi problémák meg
sokasodnak, - mint ahogy ezt utókora vissza is igazolta. Tóth J ó 
zsef az ÉRTI 1988. 8. sz. jubileumi kiadványában ezt írja: „Ma
gyarország... Európának erdeiben egyik legszegényebb országává 
vált, az erdészek figyelme az Alföld alacsony erdősültségű terüle
tei felé fordult. A mostoha termőhelyi adottságok miatt egyre több erdő
védelmi probléma merült fel: megnőtt az erdővédelmi kutatások jelentő
sége. (Kiemelés tőlem.)

Minő, nem véletlen találkozása az erdővédelemnek a magbá
zissal! A száraz, sivár terület erdőnek való, csak a betelepítéséhez 
mag kell, de a telepítést fokozottan veszélyeztetik a károsítok.

Az erdővédelem végül is Sopronban maradt, személyi okok
ból, valószínűleg Győrfi János romló egészségi állapota miatt, és 
csak a magvizsgálat került Ráckevére.

Mátyás Vilmos, immár megalapozott szakértelmével, belső 
építészi készségével, művészi érzékével egy nemzetközi szintű la
boratóriumot tervezett és alakított ki a barokk-kastély ódon falai 
közé. A meszelt, boltíves záródású falak, a fehér csempeborítás,

126



az 5 Jacobsen (asztaltermosztát) üveglapjai cs harangjai tisztasá
got sugároztak, csendre intettek, különösen amikor 4 - 500 üveg
búra alatt a kibúvó élet jelei zöldelltek.

A laboratóriumnak nemcsak légköre volt, hanem korszerű fel
szerelése is. A Sopronból elhozottakon kívül 4 új Jacobsennel, 1 
zárt termosztáttal, 1 ún. Rodewald (lombfa) csíráztat óval (ho
mokfürdőben), 1 vákuumszárítóval, 1 Schilde-Messer elektromos 
gyors laboratóriumi magpergetővel, 1 vízdesztillálóval, elektro
mos nedvességmérővel gazdagodva várta a magmintákat.

A laboratórium 6 nagyobb és 5 kisebb helyiségből állt, mint
egy 250 m2 alapterülettel. A helyiségek, amennyire a műemléki 
adottságok megengedték, funkcionálisan kapcsolódtak egymás
hoz, a magvizsgálat fázisainak megfelelően.

Az üzemi magvizsgálattól, mint rutin „szolgáltatástól”, szinte 
elkülönítetten alakította ki Mátyás Vilmos az ún. kutatólaborató
riumot, az egykori, már befalazott tágas kocsifelhajtóból. Beren
dezése azonban már utódjára várt (a szerzőre), aki a ciklus végé
ig felszerelte az elemi növényélettani műhelyt Warburg lélegzés
mérővel, anyagvizsgáló papírkromatográfiai és elektroforézis 
eszközökkel, és útban volt egy precíziós klímafülke is, amit azon
ban már eleve átirányítottak Sárvárra.

A kutatólaboratórium berendezésével párhuzamosan kialakí
totta az ún. mikrokönyvtárat, mintegy 800 bel-, de főként külföl
di szakcikkel, az EFE könyvtárából rendszeresen kölcsönzött fo
lyóiratok, könyvek lefényképezésével, tematikus rendszerezésé
vel és nyilvántartásával.

A személyzetnél tartva, a technikusi szintű „művezető” a Sop
ronból átköltözött Schmidt Istvánné volt, mellette dolgozott 
Henczidai Ferencné, Gulyás Józsefné, Karácsony Sándorné, 
László Pálné, Zajtai Antalné, Gyenes Károly és a szakasz végén 
Páli László technikus, aki késeibb vállalta a Sárvárra telepedést. A 
fenti létszámon kívül hosszabb-rövidebb ideig alkalmi kisegítők 
is dolgoztak, betanított jelleggel. A maximális létszám egyszerre 
10 fő volt, mindenkit beleértve.

A laboratórium az Erdészeti Tudományos Intézet Magvizsgáló 
Kísérleti Állomása nevet viselte, mint intézet egység, szinte teljes 
autonómiával. Az igazgató évente általában egyszer felügyelte - a 
delegációs látogatásokon kívül -, a tudományos osztályvezető pe

127



dig 2-3 alkalommal. Kutatásaiban tématerv szerint dolgozott, az 
üzemi magvizsgálat tekintetében pedig közvetlenül referálhatott 
az Országos Erdészeti Főigazgatóság illetékes osztályának.

A Kísérleti Állomás adminisztrációja a munkabér központi 
számfejtését és postai átutalását leszámítva abból állt, hogy az 
adminisztrátor egy „kockás füzetben vezette a kézikasszából fi
zetett napi kiadásokat. A nagyobb beszerzéseket (pl. tüzelő) csek
kel egyenlítettük ki.

Ami az áttelepítési költségeket illeti, az építés és berendezés 
mintegy 4 millió forintot emésztett fel (akkori áron), az állomás 
működési költsége pedig évi 0,5 milliót tett ki, a műszerberuhá
zásokat nem számítva.

A laboratórium Sopronból való áttelepítését a magvizsgálat 
alig érezte meg, mert az 1953 nyarán, szezonon kívül történt, és 
vele tartott Mátyás Vilmos és Schmidt Istvánné is, ill. már 1954. 
januárjában beállt Marjai Zoltán is. A magvizsgálati folyamatos
ság a grafikonról is leolvasható.

Következne a tudományos, a publikációs munka. Flőtte azon
ban még egy igen fontos, szorosan kapcsolódó dologról kell em
lítést tenni.

A laboratórium építésével egyidejűleg, annak alagsorában lét
rehoztak egy az akkori időknek megfelelően korszerű fenyő- 
mag tároló pincét, 10.000 db 5 1-es patent zárás üveggel, 3 vagon ka
pacitással! Természetesen anyagelőkészítő, szikkasztó és kézirak
tár helyiségekkel, felszereléssel együtt.

A magtároló anyagszámadásilag és költségileg a Pestvidéki, 
majd Gödöllői Állami Erdőgazdasághoz tartozott (az Erdőfenn
tartási Alap finanszírozta), de a Magvizsgáló Kísérleti Állomás 
szigorú szakmai felügyelete mellett. A laboratórium állapította 
meg a tárolásra beérkezett magtételek minőségét, nedvességtar
talmát - egészen a betárolásig -, ezenkívül évente kétszer, repre
zentatív mintázással, télen és nyáron végigvizsgálta a teljes raktá
ri készletet. Az így kapott adatok alapján rendelkezett az OEF a 
t ava s zi m age 1 osz l á so kró 1.

Az intézmény és üzem ilyetén való párosítása igen gyümölcsö
ző volt, kölcsönösen, de a labor számra azért is, mert segítették 
az üzemi magvizsgálati holtszezonokban a munkatársak folyama
tos f i) g 1 a 1 ko z t a t á s á t .
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Rátérve a kutatómunkára, a/t a /  időszak magvizsgálóinak sor
rendjében teszem meg.

Mátyás Vilmos, áttelepülve, de családilag át nem költözve, 1957 
tavaszáig vezette a Kísérleti Mlomást, amikor állományilag is 
visszatéri az ÉRTI akkor már Alpokaljái Kísérleti Állomására. 
\  bő 3 éves ráckevei tartózkodása alatt, töretlen lendülettel foly
tatta a Sopronban megkezdett munkát. Ez az időszak már a mag
gazdálkodás teljes tartalommal na ló megtöltésének jegyében telt el, ese
tenként alapkutatással alátámasztva. Ez utóbbival kezdve, foglal
kozott a tölgy és bükk virágzásbiológiájával, ennek ökológiai vo
natkozásaival (2,3), a makk fülledésével (15), az alkalmazott terü
leten a magtermelő állományokkal (39), magtermésbecsléssel 
(04,60), magbegyűjtéssel (78), kezelési, tárolási technikákkal 
(80,101). Az első magszabványok (6 db) is ekkor készültek, vala
mint a már említeti Maggazdálkodást Utasítás (1 19) is, mint máig 
egyetlen és használható általános kézikönyv.

Mátyás Vilmos 1957 évi megválása a laboratóriumtól nem je
lentette azt, hogy egy idejűleg a magkutatással is felhagyott vol
na. Nem, folytatta azt a magvizsgálal vándorélete harmadik sza
kaszában is, de erről a ciklusáról majd ott emlékezünk meg.

A ráckevei időszak második hivatásos magvizsgálója volt M arjai 
Zoltán, aki 1953. december 15-ével került az EREI Magvizsgáié) Kí
sérleti Állomásának személyi állományába, beosztott munkatárs
ként, majd 1957 tavaszáté>l - Mátyás Vilmost váltva - vezetékként. Ez 
a beosztása és egyáltalán munkaviszonya, az Erdészeti Tudomá
nyos Intézetben, 1964. február 1-jével szűnt meg, saját elhatározá
sából, felmondással, tiltakozásul a Sárvárra telepítés ellen.

A laboratórium 1954 januárjára, tényleges munkába állására, 
már „üzemképes állapotban” volt. Az üzemi magvizsgálat, hála 
az említett személyi folyamatosságnak, zavartalanul működött, 
ebben későbbiekben is alig kellett szerepet vállalnia, mert Mátyás 
Vilmosnak, akkori munkáihoz (szabványok, határértékek) szük
sége volt a napi vizsgálat nyújtotta adatokhoz, információkhoz és 
azokat fenntartotta magának.

Ennek köszönhetéíen szinte azonnal kutatásokba foghatott, 
kapott, de tulajdonképpen eléíző munkakörében (E R l’I Homok- 
és Hullámléríásíté) Kísérleti Állomás, Lakitelek-Téxserdő) hozott 
témája keretében, a nyármag tárolási gondjainak megoldásába.
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Problémaközelítése a külső tényezők tanulmányozásával kez
dődött, vagyis magökológiai kutatással (14), majd a téma elága
zása és göngyölítése (10,33,34,87,88,100,108) egy „A nyárfa 
ivaros szaporodása és szaporítása” c. - összefoglalóhoz és egy ta
lálmány kifejlesztéséhez, a nyármagpergető megalkotásához ve
zetett (135).

Az egyéb kutatások (12,18,81,83) inkább 1957-et követően kez
dődtek (húsos magvakkal, tölgyekkel és fenyőkkel), csakúgy, mint 
Bánó Istvánnal folytatott közös munka (46,47), az erdeifenyő olt
ványokon termett toboz és mag elemzésével, értékelésével.

1957 után, átvéve az üzemi magvizsgálatot is, gyakoribbá vált 
a közvetlen üzemi gondok megoldása, pl. a vörösfenyőmag feltá
rása tobozkoptatással, forgóköves akácmag szkarifikátor 
(134,139), fenyőmag tárolás műanyag zsákban, de lendületet ka
pott a nemzetközi magcsere is (138), Ráckevére vonva az ÉRTI 
összes arborétumának (Kámon, Sárvár, Püspökladány), sőt a 
Folly-arborétumnak a magcseréjét is. Akkoriban 150-nél több bo
tanikus kerttel, arborétummal álltunk kapcsolatban, szerte a vilá- 
gon.

Még két terület érdemel külön említési, nevezetesen a mag
vizsgálati módszerek, valamint az egész maggazdálkodás fejlesz
tésének folyamatos témája.

Az előbbi keretében először a rönlgendiagnózis bevezetésének 
kísérlete hozható fel, ami kapcsolat felvételig jutott Rohmeder 
(München) és Simák (Stockholm) kollégákkal, ill. néhány hazai 
lombos faj magján végzett sikeres felvételig (a későbbi fejlesztési 
tervek röntgenkészülék beszerzését is magukban foglalták). Az
tán a Lakon-féle biokémiai festési eljárás alapokig menő (az 
ELTE-n, Jám bor professzornál) tanulmányozása következett, s 
végül (1965-ös megjelenéssel) az Erdészeti magvizsgálat módszertan 
összeállításával és kiadásával (110) érte el tetőpontját.

A módszertanban - a szakma számára - talán nem is az eljárá
sok az érdekesek és eligazítóak (ezek ISTA-kiadványban is meg
találhatók), hanem az erdészeti jelleg kidomborítása, az önmeghatáro
zás, az identitás tudatos keresése.

A maggazdálkodás fejlesztésének az a üzemi magvizsgálat révén 
felbukkanó felismerés-sorozat adott impulzust, hogy a gyűjtö
gető, esetlegességeknek kitett, hagyományos termelési módszer
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nem biztosíthat kiegyensúlyozott, megfelelő fafajösszetételű, 
tervszerű magellátást, hanem csak az üzemmé fejlesztett, köz
pontosított, szakosított, plantázsrendszerű nagyüzem (120).

Az 1958-ban felvetődő, merész gondolat az intézeti belső el
lenállás következtében csak 1963-ban láthatott napvilágot. Élet- 
képességét mégis visszaigazolja a 3. regionális magtermelő plan- 
tázs (Cikota, Albertirsa, Kál) szerkezeti és kiviteli módja, bár az 
infrastruktúrát (pergetést, feldolgozást, tárolást, stb.) szabadosan 
nem az ültetvényeken belül valósították meg (Kál kivételével), 
hanem de/integráltan, miáltal nem alakulhatott ki autonóm 
szaküzem.

Egyébként a maggazdálkodás fejlesztését szolgáló későbbi kez
deményezések is ezt a dolgozatot vették alapul.

1964. február 1-jével véget ért Marjai Zoltán ráckevei szolgá
lata, a laboratórium azonban még maradt, 3-5 éven át, 1967 nya
ráig. Az átmeneti időszakban Fuisz József irányítása alá került.

Fuisz József maggal kapcsolatos tevékenysége nem Ráckevén 
kezdődött, hanem már évekkel korábban, a Nyírségben. A mári- 
apócsi csemetekertben ahova nyaranta kiköltözött ún. házi 
magvizsgálati laboratóriumot rendezett be, „kitermesztés”-re pe
dig ott volt a tágas csemelekcrl. Főmérnöki beosztása, kivívott te
kintélye szabad kezet biztosított számára, a ráfordított időkeret 
tekintetében is, amihez még hozzájárult a kint lakás minden sza
badideje

Vizsgálódásait a viaszérésben való vetéssel (144) az 50-es évek 
közepén kezdte. Ezeket a fehérnyármag iránti érdeklődés követ
te (102), Pólya Lászlót (KLTE Debrecen) is magával ragadva (17), 
de még inkább az akácmag, melyről igen értékes, tartalmas feje
zetet írt az „Akác Magyarországon” c. kiadványba (Keresztesi, 
1965). Előtte e témáról mindössze egy tanulmányban (107) szá
molt be, („külsőseként, nyilvánvalóan publikációs nehézségek
kel küzdve).

Az akácmagról szóló fejezet részletes anatómiai ismertetéssel 
kezdődik, majd a kemény héjúság összetett jelensége következik, 
számtalan feloldási kísérlettel. Tárgyalja a faj földrajzi elterjedé
se és ezermagsúlya közötti összefüggéseket is.

Fuisz József az akácmagról mindent leírt, ami a mag csemetekerti éle
tét érinti, beleértve a technológiát is - a kor ismeretének szintjén,
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amivel arra utalnék, hogy az akácmag talajbeli léte és gyűjtési 
módja akkor még felfedezésre vált.

A fentieken kívül megemlítendő a Fuisz-íéle vetóerték-számí- 
tás (amelyik a vetőnormát illetően kiegyenlítette a/, ezcrmagsúly 
változékonyság okozta szórásokat.)

Végül is ez az előélet tette esélyessé arra, hogy a (elszabaduló 
magvizsgálói helyet viszonylagos felkészültséggel elfoglalhassa.

Fuisz esete példa arra, hogy központi maglaboratóriumon kí
vül is van, létezik magkutatás, ha nem is túl nagy gyakorisággal.

Néhány hónapos bevezetés után, Fuisz Józsefre' új helyén a/ 
utóvédharc hálátlan szerepe várt volna, ha ambíciója nem őrzi 
meg korábbi aktivitását. Nagy lendülettel vetette magát dédelge
tett témájába, a magvizsgálati módszerek egyszerűsítésének 
megoldásába, modellkísérletek segítségével (111, 112, 1 13).

1967 nyarát követően, miután leszerelte és Sárvárra útjára bo
csátotta a laboratóriumot, nyugdíjba vonult, de a munkával nem 
hagyott fel (1 15), és élete vége tájára elkészítette 20 év mag-vizs
gálatának statisztikáját, ami ma is gazdag tárháza az erdészeti 
magvakra vonatkozó adatoknak. (Kéziratban.)

A ráukevei korszak lezárása előtt térjünk még kicsit vissza az Hz 
m i magvizsgálatokhoz

A vetőmagvizsgálat és bizonylatolás államilag megszabott ille
tékességhez kötött, melynek megadására a f ö l d m ű v e l é s ü g y i  mi
niszter jogosult. Az első felhatalmazást a S e lm e c b á n y á i  Erdészeti 
Kísérleti Állomás kapta - 61 l/IV.3.sz. FM rendelet, 1904. íebr. 13. 
-, amelyet a későbbi laboratóriumok örököltek.

A 27/1960. (XII. 11.) FM rendelet a hatásköri bővítette: „az Er
dészeti Tudományos Intézel dönt a gyümölcsfa-csemete termesz
téséhez szolgáltatott vetőmag minőség kérdésében keletkezett vi
tában” Ezzel a laboratórium minden fa- és cserjemag minősíté
se tekintetében kijelölt intézménnyé vált.

Nemzetközi bizonylat kiállítására nem volt lehetőségünk - leg
alábbis közvetlenül nem mert nem voltunk tagjai a Magvizsgá
lók Nemzetközi Szövetségének (ISTA), hiányzott hozzá az évi 75 
dollárnyi tagdíj, m eg a  hozzá fűződő, kellő érdekeltség. Mivel ak
kor az egész export-import mindössze néhány tételre rúgott, azt 
a kialakult megoldást választottuk, hogy mi elvégeztünk minden 
vizsgálatot, kiállítottuk a saját okmányunkat, majd az Országos
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VcMőmagfelügycléíség ennek (elhasználásával a nemzet közi érvé
nyű, ún. narancs (ilyen színű) bizonylatot. Az OVEE tagja volt az 
ISTA-nak, sőt lŐmunkalársa, Harthodeiszky A ndrás, ennek végre
hajtó bizottsági tagjaként felelősséget vállalt értünk, amiért ké
sőbb még egvéb szolgálataiért is az erdészet lekötelezettjeként 
emlékezhet rá.

Végére érvén a ráckevei periódusunk, (alán nem elfogult az az össze
gezi'. hogy mind szolgáltatásaiban, mind kezdeményezésében és teljesítmé
nyében kiemelkedő volt, gondviselője az erdészeti maggazdálkodásnak!

A laboratórium Ráckevéról való elmozdításának elhatározása, 
az intézd vezetésében, anélkül szillelett meg, hogy erről velünk 
előzetesen tárgyaltak volna. Döntés született, és ezen a felmon
dás sem segített.

Az áttelepítés fő indokaként azt hozták föl, hogy a nemesíté. 
és a mag témakör együvé való, jó hatással lesznek egymásra. Már 
uté)lagosság, kényszerült ellenérveim között az említetteken kí
vül éppen ennek ellenkezőjét próbáltam bizonygatni, m ond
ván, hogy mind a genetika, mind a semenológia egy éppen fej
lődőben lévő tudományág, és a közöttük kialakult) versenyben az 
marad alul (vagyis a mag), amelyik később érkezik és befogadott
nak minősül.

A félelmek nem voltak alaptalanok, amint ez a későbbiekből, 
de mindjárt az elején is kiderül.

3. Sárvári szakasz, 1968  - 1976.
A tervek szerint Sárvárolt a komplett maglabor egy teljes szin

tet kapott volna, és a tervek, melynek elkészítésére még kötelez
lek, ennek megfelelően készültek is el - a műszerek, berendezé
sek elhelyezését, közműforrások é. kapacitásuk megadását, a 
funkcionális összefüggések ábrázolását is magukban foglalva.

Ezzel szemben, ahogy erről ma is meggyőződhetünk, a mag
vizsgálat 3 szinten, szétszórva kapóit helyet. A géptermet ki sem 
alakították, a kutatólabort a nemesítés bekebelezte, a készülékek 
egy részét más kísérleti egységbe is széthordták.

Mátyás Vilmos, aki rövid időre megbízást kapott a távirányí
tásra, egyik levelében így ír: „A gyűjtemény egy része az úton 
tönkrement. A leromlott berendezést és felszereléseket nagyobb
részt ki kelleti dobni. A helyiségek tervezése nem felel meg. 
Rossz!
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Az időközben érkezeit műszerek egy részéről azt sem tudjuk, 
hogy mi. Nem is voltak kicsomagolva. A fiziológiai dolgokat 
mind átvette a megfelelő labor.

Ez a helyzet. Sárváron” 1967 szept. 23.
Még két év telt el a laborvezetői hely betöltésének próbálkozá

saival, egyedüli állandó segítségként Páli Lászlóra támaszkodva, 
mígnem Mátyás Csaba meg nem érkezett.

Mátyás Csaba, ha hiányzott is számára a laboratóriumi előélet, 
a leszármazás és az adott tájékozódási készség eredményeként, 
rövidesen átvette a vezetést és érdemi irányítónak bizonyult.

A folyamatosság, a rutin feladatokat illetően, valóban hamaro
san helyreállhalott (1. magvizsgálat szorgalmazása, 1 14, vagy a fe
nyőmag pergetés helyzetértékelése, (80), de még a plantázs ter
mésfokozást célzó adaptációs kísérletek, (32), hidraulikus platós 
begyűjtő kocsi kialakítása is maggazdálkodás kénében tartották, 
idővel szinte elkerülhetetlenné vált orientációjának megváltozá
sa, - (anélkül, hogy ez markánsan szembetűnő lett volna).

Erről az észrevétlen pályamódosulásról - Mátyás Csaba szemé
lyétől függetlenül is érdemesnek látszik néhány szót ejteni, 
mert a plantázsok létesítése körül nézetkülönbségek élnek még 
ma is, keletkezésük korszakában pedig még inkább éltek.

A plantázsok gondolata nálunk - Babos Imre (elvetésére - Bá
nó Istvánban fogant meg. A plantázs - kezdetben a szelekciós ne
mesítés eszközének indult a leoltott törzsfák kiónjai összeha
sonlítását megkönnyítendő. Csak r;7/r7ként merült fel, hogy az olt
ványok földközelisége a viagbegyűjtést is megkönnyítené, ezért érde
mes lenne magtermelő ültetvényeket létesíteni.

Az ötlet beillesztése a maggazdálkodás rendszerébe, ezáltal 
annak egy merőben új, célgazdasággá fejlesztése (szakosított, 
koncentrált, regionális nagyüzem) 1958-ban szerepelt először 
az ÉRTI Kutaté) Tanácsa napirendjén, Marjai Zoltán előadásá
ban. Mindenki leszavazta a legenyhébb jelzővel, hogy „nem 
időszerű” csupán Bánó István állt ki mellette, a maga határo
zott módján. (Csak a történeti hűség kedvéért: a szóban forgó, 
1958. évi javaslat az akkor uralkodó „tudományos” szellem
nek megfelelően, hogy „csak kollektív vélemény hagyhatja el az 
intézetet” 1963-ig nyomtatásban meg sem jelenhetett, hanem 
csak azt követően, hogy Keresztesi Béla, az intézet akkori igaz
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gatója egy északi tanulmányútja illán, országos értekezleten ki 
nem jelenlétié, hogy: „úgy látszik mégis, a Marjainak van iga
za.”)

Van, volt, tehát egy „magos” aspektusa a magtermelő palántá
zásoknak, kezdeti, hosszan szüneteltetett, majd napjainkban újra 
előá 116 képviselettel.

Volt, van viszont a nemesítői, a genetikus oldal, amelyik nap 
mint nap telepít, megfigyel plantázst, függetlenül a funkciójától. 
Jelen és együtt van vele, a társítás akkor is azonosítja őket, ha a 
plantázs rendeltetése éppen m agtermeié., gazdálkodási, üzemvi
teli szempontokkal.

A köztudatban tehát a magtermelő plantázsok színképében a 
genetika illetékessége aránytalanul nagyobb, mint a semeno- 
lógiáé, és e torzulástól - sajnos - az írásművek sem mentesek.

Mátyás Csaba a 70-es évek elején tehát egy sárvári, kámoni 
nemesitől környezetbe került, és amikor választotta/kapta egy
részt az 1111. plantázsmunkát és az erdeifenyő utódvizsgálati té
mát, tulajdonképpen irányt váltott, érdeklődésének lőkuszába a 
genetika került. Ez tükröződik 50, 51, 53, 54. sorszámú, egyéb
ként még átmenetinek tekinthető, és itt szerepeltethető m unká
iban.

Mátyás Csaba eddigi életének utolsó - egyértelműen magra 
vonatkozó kutatásai a 70-es évek végére esnek amikor a mag
vizsgálat már Budapesten működött -, amelyek a tölgy- és bükk- 
makk tárolási problémáit tárgyalják (104).

Ha e történeti visszapillantásban tudatos megkülönböztetés és 
elválasztás érvényesül is, ez nem jelenti annak tagadását, hogy a 
maggazdálkodásra, elsősorban elveiben, de olykor gyakorlatában 
is, jelentős befolyást gyakorol a genetika. Mivel Mátyás Csaba 
(akárcsak Mátyás Vilmos) esetében a magtcM való eltávolodás csak 
szűkített értelemben áll fenn és inkább elágazásié)!, mint téma
hűtlenségről beszélhetünk, indokoltnak látszik e ramifikáció 
megemlítése, ha csak érintőlegesen is.

Mátyás Csaba esetében az egyik ág a populáció-genelika és 
deriválumai (1990-ig mintegy 15 írásműben), a másik a szárma- 
záskutatás, saját és apai nyomdokon, az OMMI törekvések elmé
leti megalapozásaként (az 1990-et követő publikációkban és bel
ső anyagokban).
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Mátyás Vilmos pályamódosítása tulajdonkeppen már Rácke
vén elkezdődött, ele aztán visszaköltözésével fejeződött be, Sop
ronban , 1957 után.

Folytatta a termésíokozási (56), termésbecslési ((>(>) kísérlete
ket, valamint a magtermeié) állományok gondozását (39,41,42).
1967-ben még előadást tartott egy l l 'FR O  Kongresszuson Mün
chenben az erdészeti maggazdálkodás problémáiról, HhSO-ban 
pedig (társszerzőként) a magvizsgálat 75. évfordulóján részt vett 
a jubileumi számadásban (1 16).

Különben a 70-es évektől már nem publikált semenolé)giai 
cikket, mert érdeklődésének előterébe véglegesen legértékesebb 
genus-unk, a Quercus kerüli, és 1986-ban bekövetkezett haláláig 
ennek botanikai gazdagításával foglalkozoll nemzetközi színvo
nalon.

Mátyás Vilmost a laborandriumtéü valé> elszakadás nem rendí
tette meg, mert kenet kezet esen erdcTállományban gondolkodott, 
mégpedig növénytakarónk legértékesebb lombos fajaiban, t(Ügy
ben, blikkben, elegy fafajokban.

A fenyvesek annak ellenére nem ragadták meg, hogy sziilcT- 
f ölelje Erdély volt, hogy tanulmányaiban még német iskolában 
nevelkedett, meg az 50-60-as évek fénye')- programjáról sem von
hatta ki magát. Becsillettel kibontakoztatta és végigvitte azt is, 
noha a szíve a zalai IYüöske l(Ügyesei felé húzta.

A renelíthetcilenséget szimbolizáló tölgy tulajdonképpen 
metaforája Mátyás Vilmos szakmai karakterének. Konzervalívan 
crclőállemiányban hitt a magforrások tekintetében is, a magter- 
mele) plantázsokat tisztes távolsággal kezelte, ösztönösen-ludale)- 
san féltvén a sokszínűségei, a bioszférát egyensúlyban tarte') sok
féleséget. Képtelenségnek tartotta pl. a t(Ügyek vegetatív szapo
rítását, de az ültetvények üzemeltetési clcmycit nem tagadta. 
Fenntartásaival nem élt vissza, elutasító magatartást sohasem ta
núsítón, és a kioktatás is távol állt téüe - hogy c'gykori főnöki ma
gatartását is ecseteljem.

E rövid, kiegészíted méltatás szerves része a történeti múlt fel
idézésének, különösen, hogy szereplése, M átyás Vilmos (nmek meg
határozó alakja , a magyar erdészeti viaggazdálkodás megteremtője volt.

A sárvári és a megelcdzo ráckevei idedszakban Marjai Zoltán 
1964 februárját követeden gyakorlati (Ciödöllcdi Acg.), ill. koor-
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(linálö beosztásban (Eg. és Faip. Egyesülés) - alkalmazásba vehet
te 10 éves tudományos tapasztalatait. Ez elsősorban az alábbiak
ban nyilvánult meg: regionális magtermelő plantázs tervezése és 
létesítése (Albertirsa) (48,49), magexport kibontakoztatása (142) 
a vállalati nyereség 10%-át hozta, az akácmag földből való „kül
színi fejtése” (68, 85), akácmag szkarifikátor üzembe helyezése 
(137) Baktalórántházán.

A sárvári szakaszt lezárva, tudományos teljesítményét felidéz
ve, ekkor évi 1,8 dolgozat gazdagította szakirodalmunkat, ami 
pedig az üzemi magvizsgálati mutatót illeti, az évi 300-600 min
ta, egynegyed félannyi, mint a megelőző periódusban, azaz 
minden tekintetben jelentős hanyatlás következett be.

4 . Budapesti szakasz, 1977 1997
Az Erdészeti Magvizsgálat Sárvárról Budapestre helyezésének 

geneziséről keveset tudni, pedig a változás nemcsak földrajzi 
(Sárvárról Budapestre), hanem intézményi vonatkozásokat (Er
dészeti Tudományos Intézetből az Országos Vetőmag és Szaporí
tóanyag Felügyelőség kötelékébe) is magában foglalt.

A kezdeményezés valószínűleg az Országos Szaporítóanyag 
Felügyelőségtől, mint kertészeti intézménytől indult el, és a Me
zőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium magáévá téve, 
17/1976.MÉM.sz. rendeletével vitte döntésre. A magvizsgálati 
jogkör anélkül került át a megalakult Országos Vetőmag és Sza
porítóanyag Felügyelőséghez (OVEF-hez), hogy maga a laborató
rium is költözött volna. Az ott maradt Sárváron, kivéve az irattá
rat, a magvizsgálati főkönyveket.

Az új Magvizsgálati Laboratórium az OSZAFE meglévő meg
felelőjéből alakult, ennek személyi állományával és berendezése
ivel. Csak a vezetésére gondoskodtak erdőmérnökről, Marjai 
Zoltán személyében.

Felkérésére 2 éves külföldi kiküldetése felezőjén (1975 nya
rán) került sor, azzal, hogy egy új, erős szervezet van kialakuló
ban, létszám- és laboratóriumfejlesztéssel. -Válasza az előzmé
nyeket ismerve - természetesen igen volt.

Mátyás Csaba elmondása szerint nem fejtett ki komolyabb 
ellenállást, mint az érintett, Marjai Zoltán iránti méltányosságból.

Ilyen előzmények után indult meg a munka (1976. nyári á t
adással) lényegében 1977-ben, 4 kertészmérnöknő, 1 laboráns
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és 1 kisegítő közreműködésével, 76 ui“-en, minimális (elszere
léssel.

Ez a 20 éves ])erié)dus tartalmilag három részre bomlik. 1977- 
tóí 1980-ig  a váltással já ró  belső elrendezésié., helvkere \s zajlott, 
valamint előkészítése, kiilso szakemberekkel egyeztetése egy íej- 
lesztési koncepeié)nak (Államtitkári Értekezlet anyaga). Ebben - a 
laboratórium bővítésén és funkciója kiteljesítésén kívül szere
pelt a regionális alközpontok (az ültetvényileg már meglévő 
cikotai, albertirsai és káli bázisok) kiépítése, megerősítése, a vál
lalati egyéb egységek megjelelő integrálása, valamint az OECI) 
rendszerhez vak) alkalmazkodás megteremtésének feltételrend
szere. E/ utóbbi jegyében 1 hetes továbbképzést szerveztünk 
Gyöngyösön, erdőművelők és erdőíélügyelők bevonásával. Ekkor 
még únden biztatónak látszott (123).

19 0 őszén az intézet belső átszervezésen ment át, aminek 
eredi lényeként a laboratórium és a felügyeleti erdészeti osztály 
más-más igazgatósághoz került, a laboratóriumi osztály lefű
ződve a szakmai osztálytól a nagy mezőgazdasági Vetőmag- 
vizsgálati Főosztály kötelékébe került, Famagvizsgálati Osztály el
nevezéssel. Hatáskörét megnyirbálva, kizárólagos feladata a ru
tin magvizsgálat végrehajtása volt, némi mozgástérrel a kutatás 
irányába ha a szükséges fedezetet kívülről megteremtette.

Erre az időszakra volt jellemző egyébként a sematikus a „mag 
az mag” elv meghirdetése és uralma, amelyik a mezőgazdasági, 
kertészeti és erdészeti magvakat azonos elbírálás alá vette, tagad
va sajátosságaikat, ideológiailag megteremtve a Famaglabora- 
tórium teljes megsemmisítését, ami Marjai Zoltán 1984. évi 
nyugdíjazása után meg is történt. Ettől kezdve az erdészeti mag 
laboratóriumi képviseletét csupán egyetlen kertészmérnöknő, 
Tóth Károlyné látja el magvizsgálati szempontból kiválóan.

Mindez 14 éve tart, és nem véletlen, hogy 1989-ben egy füg
getlen ad hoc Bizottság (Ötök Bizottsága) így ír. „Az erdészeti 
maggazdálkodásnak nincs központi gazdája, mint annak idején 
az Ráckevén megvolt.”

Az események híven tükröződnek a magminták grafikonján, 
amelyre)! az elsé) 10 évben még a sárvári 500 körüli mintaszám 
olvasható le, napjainkra pedig 110-en vihiimalizálódik. Összetétele 
pedig: 3-4 vállalattól, 60%-ban export, 25%-ban erdei fenyő, vagy
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akác fajta cs az ún. magánminta mindössze 15%-ra tehető. Az át
tekintés gyakorlatilag nullára vehető.

A budapesti korszaknak egyetlen előnye volt, hogy az új kö
zegben automatikussá vált az ISTA tagság és, hogy Marjai Zoltán 
e nemzetközi szervezet Famag Bizottságának tagja lehetett (117).

A publikációs tevékenység még az elózó' korszak szintjét sem éri el 1,7 
dolgozat jelenik meg évente.

Mátyás Vilmos és Fuisz József 1980-ban még {Mátyás Csabáival és 
M arjai Zoltámv<\\) közreadják közös tanulmányukat az erdészeti 
magvizsgálat 15 éves múltjára emlékezvén (116), aztán már nem 
publikálnak. De ebben a tanulmányban ahogy már utaltunk is 
rá a négy kompetens magvizsgáló egyértelműen fogalmaz, vészha
rangot kongatván.

Mátyás Csaba 1980-ban ahogy említettem még foglalkozik 
maggal, tölgy és bükkmakk tárolással (104), ill. a magtermelő 
plantázsok rotációjával (53), de az említett elágazásnak megfele
lően, termékeny tollal ezután már csak a genetika és származás
kutatás szolgálatába állítja.

M arjai Zoltán aktív korszakára (1984-ig) tölgy- és bükkmakk 
ökológiai, ill. tárolási kutatások esnek (21,94), nyugállományban 
pedig céllaboratóriumot berendezve (ÉRTI és OMMI segítsé
gével) - visszatért az akácmaghoz, annak ökológiai aspektusához, 
talajbeli vándorlásának tanulmányozásához (25,26), a Nyírerdő, 
Nagykunsági Erdészeti Rt. és OTKA segítségével. A legutóbbi 
évek az Erdészeti Magközpont megteremtésének, ill. az egész 
maggazdálkodás talpra állításának jegyében telnek el 
(124,125,126) - de ez már a követ kező időszak dolgaihoz is sorol
ható.

5. szakasz, Kecskemét, ? ?
A talányos terminus a történeti tapasztalat kudarcainak intő 

jele, különösképpen, hogy a csattanó még ezután következik.
A meglévő helyzeten változtatandó, az utóbbi 10 évben is tá

madtak kezdeményezések, pl. Bach Istvánnal (az OMMI-n be
lül), Barna Tamással és Varga Szabolccsal (az EFE Erdő- 
műveléstani Tanszéke keretében), laboratóriumi bázison elindul
va fejlesztésbe fogni. A térbeli keretek meg (Sopron esetében) a 
földrajzi elhelyezkedés azonban visszafogták a hatékonyabb lépé
seket.
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19 9 5 -bem - egy alkalmi akáckutatás kapcsán szerzett helyi be
nyomásoktól indíttatva és az előbbiekben lerajzolt múlt ismere
tének birtokában - koncepció született, miszerint elengedhetetlenül 
szükség Dán egy olyan bázisra, az ország szívében ahol egyesítve van a 
magüzem, a vizsgáló- és kutatólaboratórium , valamint az ezekre épiiló 
szakoktatás. Ez lenne az Országos Erdészeti M agközpont, Kecskemét.

Az indítványt az érintett döntéshozók kitörő örömmel fogad
ták, és a megvalósítás, azon nyomban, koncepciós fázisban, lévő 
anyagra támaszkodva, megkezdó'dött, és 1 évvel később a laborató
rium szerkezetkészen és részben felszerelve, az üzemcsarnok fje
dig tető és határoló falak stádiumában készen állt.

Bár a koncepció tartalmazta az állami érdekeltség elvét, ennek 
kibontása, csakúgy mint más konstrukciós kérdés tisztázása, még 
hátra volt, csak 1997-ben (125,126) készült el, ill. 1998-ban Ez
zel a tanulmánnyal, valamint egy „Az erdészeti maggazdálkodás 
kapcsolati rendszere, működési mechanizmusa” címen az Erdé
szeti Lapokban napjainkban megjelenő dolgozattal.

Ezek hiányában és a ma még uralkodó pénzügyi szemléletnek 
megfelelően, 1996 őszén, amikor a magközpont működésikölt- 
ség-forrásairól kellett gondoskodni, más megoldást nem talál
ván, a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. vállalkozott rá, hogy - 
bizonyos feltételek fejében - állja a magközpont folyó költségeit. 
A feltétel az volt, hogy a Nyárjasi Erdészet beköltözik a laborató
rium egyes (iroda- és kutatólabor) helyiségeibe, az oktatás céljá
ra kiszemelt emeleti traktuson pedig lakásokat alakítanának ki, 
részlegesen magközponti rendeltetéssel.

A magüzem határoló falain belül végül idegen labor és mű
hely is helyet kapott, az egész magközpontnak szánt egység 
funkciója tág keretű Szaporítóanyagtermesztéssé dagadt. M a stá
tusában és állapotában egy vállalati, vagy legjobb esetben regioná
lis bázisnak felel meg - országos és hatósági jogkör nélkül.

Az át hidaló megoldás ideiglenes jelleggel volt deklarálva, meg
eshet azonban, hogy a változás irreverzibilis, és az állami státusú 
Erdészeti Magközpontot új helyen kell kialakítani! (Kecskeméten)

Végére érvén a magvizsgálat: vándorlásának, a négy és - a váro
mányossal együtt - öt állomáshely 50 év alatt, elgondolkodtató dön
tési mechanizmusról árulkodik. Az ötleteknek, gégéknek nagyobi) 
befolyásuk volt, mint a szakmailag kompetensek vélekedésének.

140



50 év elteltével ma csak tapasztalatban vagyunk gazdagabbak, 
műszer, felszerelés, könyvtár tekintetében szinte ott sem tartunk, 
mint a soproni időkben. Hol van a folyamatosság kulturális értéke, 
az utódneveléssel, a múlt felsorakoztatásának ihlető miliőjével, 
azzal a varázzsal, ami iránytű lehet tévelygő időkben?!

D. Az erdőművelés és erdőgazdálkodás történeti vázlata  
(1948-1997)

Az eddigiekben a maggazdálkodás-magvizsgálat fél évszáza
dos fejlődésének, visszafejlődésének belső folyamatával foglalkoz
tunk, de mivel ez nem vákuumban zajlott le, ki kell térjünk „öko- 
lógiá”-jára is, közvetlen környezetére, az erdőművelés, még tá- 
gabban az erdőgazdálkodás történeti változásaira is. Röviden és 
se me no 1 ógi a i sze m s zögből.

Ismeretes a II. világháborút követő faínség és foglalkoztatási 
gond. Ez valamint a szakmai előzmények (elsősorban Kaán 
Károly munkássága) - megszülték a nagy erdőtelepítési elhatáro
zást, mindenekelőtt a Nagyalföldet érintően.

Az ehhez szükséges feltételek szempontjából az erdők egyide
jű államosítása rendkívül előnyös helyzetet teremtett egyebek 
mellett azért is, mert létrehozta a működtető szervezetet, utolsó 
formájában az Országos Erdészeti Eőigazgat/)ságo\ (OEF). Ez főha
tóság volt, önrendelkezéssel.

Szervezete teljes egészében lefedte az erdőgazdálkodást, megfelelt sok
rétűségének. A szűkebb értelemben vett szakmai (Erdőgazdálko
dási és Erdőrendezési) főosztályai mellett voltak kisegítő egységei, 
képviseletei: magasépítés, mélyépítés, gépesítés, újítás-találmány, 
erdőfeltárás, faipar, jog, igazgatás, munkaügy, stb. Az erdőműve
lésnek osztálya volt, mag-, külön csemetetermelési, erdőnevelési 
referenssel, de szervesen együttműködő erdővédelmi előadója is.

Amikor a szervezeti tényezőről, mint a feltételrendszer elemé
ről és hangsúlyosságáról van szó, utalok a másik dolgozatban 
(„Az erdészeti maggazdálkodás kapcsolati rendszere, működési 
mechanizmusa”) a magról elhangzottakra: annak kiemelésére, 
hogy a mag állami kategória. Az erdő - közhasznosságú értelem
ben - még inkább az. Az erdőgazdálkodás irányítására, egységes 
szervezésére szükséges egy kompetens szervezet, különöskép
pen, hogy az erdészet egészének léptéke nem nagyobb, mint a 
mezőgazdaságban ma egy termelési rendszeré.)
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A feltételrendszer másik meghatározó eleme az anyagi fede
zet. Erről Máriás András így ír: (Erdészeti politika, 1978): ....„a 
Tervhivatal elnöke... gyakorlatilag korlátlan hitelkeretet bocsátott 
rendelkezésre az erdősítés céljaira. ...„évente több i/in/t 300 millió jönni 
beruházást” biztosított a „rendes évi vágásfelújításokra, az elma
radt erdősítések pótlására és új erdők telepítésére.

Ehhez a nagyvonalúsághoz aligha kell kommentár, legfeljebb 
arra való emlékezteié, hogy akkor jóval szegényebbek voltunk.

A feltételek sorában végül, de nem utolsósorban, azt kell ki
emelni, hogy Babos Imre személyében volt, aki a célkitűzéseket 
konkrét programmá tudta transzformálni.

Intenciói alapján teremtették meg az erdőtelepítés magszükségleté
nek biztosítását (magtermelő állományok kijelölése, magtárolók 
Csákánydoroszló, Ráckeve, Kecskemét építése, magvizsgálat 
felfejlesztése), beindították a nemesítést (Koltay György, Kopeczky 
Ferenc, Bánó István), majd a nagyüzemit csemetekertek kialakítását 
(Papp László).

Szinte egyidejűleg folyt az erdőtipológia, tala/vizsgálatiul (Járó 
Zoltán, Majer Antal, Szodfridt István, Tállós Pál, stb.), valamint az 
erdőnevelés összetett programja (Solymos Rezső és munkatársai).

A fejlesztések fenti keretét az Erdészeti Tudományos Intézel 
adta, melynek szervezete ugyanúgy hasonult az erdőgazdálko
dáshoz, mint az OEF. Ekkor tehát minden tevékenységi körnek, 
minden szinten (OEF, Eg\, ÉRTI) megfelelő képviselete volt.

Összegezve a háború után i 20 -25  év felszálló, konjunkturális sza
kasz volt, erdőépítőy erdőgazdálkodó jelleggel és tartalommal.

1968-tól, az ú j gazdaságijátlyítási rendszer bevezetésétől kezdve a 
dolgok gyökeresen megváltoztak. Ebben két ható tényező domi
nált, a vertikális integráció és a nyereség- érdekeltség! rendszer.

Az előbbi azon nyomban felszámolta az erdészet autonómiáját (az 
OEF-et), és ugyanúgy integrálta az élelmiszergazdaságba, mint a 
gabonatermesztést. Csak az érdéi nevet viselő, sehova nem illeszt
hető erdőgazdálkodási és erdőrendezési főosztályt hagyta meg, 
csupaszon, eszköze it ől megfbszt va.

A z integráció még azt is jelentet te, hogy - összevonva a faiparral 
kezdetét vette a végtermékben (fiiban) vak) gondolkodás. A 

dő m int közbenső termék jelent meg. Holott - és itt volt a nagy té\ e- 
clés - az erdő (még ebben a szemellenzős felfogásban is) cgyszer-
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smind végtermék is, csak nem jelentkezik a mérlegben. Végtermék 
a maga biogeocönózisában,. Hiába fáradoztak közgazdászaink (Már
kus László és mások), hogy legalább az élőfakészlet legyen 
nevesíthető, mérlegképző, még ez sem sikerült.

Az ösztönző rendszer, a nyereségérdekeltség még tovább ron
totta az erdőgazdálkodás helyzetét. Nem volt elég, hogy a forrá
sok nagy részét a faipari fejlesztés vitte el, de az orientálás követ
keztében a vállalatoknál is megindult a szervezeti egyoldalúság 
kialakulása, benne elsősorban az erdőművelési apparátus felszámolá
sa és a haszonelv(íség teljes érvényesülése.

A mindent lehengerlő áramlat szinte automatikus vezércserét 
is kiváltott, és szimbolikus jelentése is van annak, hogy a csonk
maradvány feje sem maradhatott wrfó-mérnök, mert az „különc
ködő”!

A tudományos intézményi bázis „tehertétcT’-lé vált, folyama
tos működtetése az ágazati nyereség rovására ment volna, de 
nem is vették igénybe, miáltal sorvadásnak indult, csakúgy, mint 
az egyéb szervezeti megfelelők.

Az új mechanizmus még a külsőségekben is mély nyomot ha
gyott, az integrációban az erdőgazdaságok nevét, fagazdasággal, ár
nyalták, végül, amikor az erdészet egésze, m int ágazat, alágazat szere
pelt valahol terítéken, már intézményes fagazdaság címmel illették, kife
jezvén az egyoldalúságot, rácáfolván az erdők hármas rendelte
tésére A parkerdőgazdaság is talán kirakatnak, vagy a Madas név 
védelmében maradhatott meg.

A fagazdaság tanújelei a hatalmas tarvágások, tájba nyúló be
avatkozások, a fajszegényedés, a cserjék, erdőszegélyek eltűnése, 
a vadpatakszabályozás, a nyiladékkarbantartás elmaradása 
megannyi erdőgazdálkodási mulasztás, amihez még a vadállo
mány mértéktelen elszaporodása is párosult.

A felborult belső értékrendben a szakma meghasonlott, a ket
tősségben - vágjak, hogy nyereséges legyek, vagy ne és a jöven
dőnek dolgozzak? - a szakma vállalati irányítói felőrlődtek, és az 
egész erdészet a megosztottság bélyegeit vette fel.

Az utóbbi 25-30 év fenti forgatagában talán egyetlen intézmény 
és testület maradt ars poétikájában érintetlen, az Erdőre nd,ezés- 
Erdőfelügy elet, ma Erdészeti Szolgálat. Tálán, mert avatatlanul e 
tisztán szakmai szervezethez nem mertek hozzányúlni, vagy a
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pozicionális folyamatosság, Sáli Emil személyében, biztosítva 
volt?! Talán mindkettőnek köszönhető!

A lényeget tekintve az a fontos, hogy valahol és nem kis testü
let, vagy szórvány- formájában, hanem országos hálózatú és ha
táskörű szerv keretében, életben maradt az erdő intézményi fogalma.

Az Erdészeti Szolgálat, mindennaposán különösen az Erdőfel
ügyelet, megőrizve önmagát, ösztönösen, vagy helyzetfelisme
réssel fokozatosan benyomult az erdőépítés területére, megpró
bálván helyettesíteni az onnan mesterségesen kiszorított erdő- 
művelőket. E spontán folyamat először inkább csak érdeklődés
ben, fokozott figyelemben nyilvánult meg a rendezvényeken 
részvételi gyakoriságban, aztán aktivitásban különböző fórumo
kon.

II. Következtetések , tanulságok
Az 50 éves múlt eseményeinek rögzítése, felsorakoztatása, bi

zonyos szempontok szerinti rendezése könnyebb volt, mintsem a 
végsé) következtetések levonása, vagy a közbensőleg nyitottan ha
gyott kérdések megválaszolása (mindamellett, hogy részletet ille
tő konklúzióra nemegyszer jutottunk az A - D. pontok keretében 
is).

Nyitott kérdés maradt például mindjárt az elején az, hogy a 
szakmai köztudatban, mindennapos ismeretben tükröződik-e az 
a tartalmi gazdaság, amit a 145 forrásmunka alapján elvárhat
nánk. Vajon támaszt-e ma a szakma olyan igényt, hogy gyakorlói 
késztetve érezzék magukat a fejlődés naprakész követésével? 
Megfelelő-e az ismeretet közvetítő rendszer, az oktatás hitelessé
ge, a könyvkiadás hézagpótló tudatossága? Megannyi kérdés 
egy perifériára sodort ágazat belső mechanizmusáról, „ösztön
életéről”, amelyik - úgy látszik - szunnyad!

Hasonlóképpen kérdőjellel zárult annak eldöntése is, hogy az 
üzemi magvizsgálat mintaszáma/év és a publikációs teljesít
mény/év lineáris összefüggésben van-e egymással, vagy csak kor
relációban.

Erre a választ, most már (a későbbiek ismeretében), megadha
tó: is - is. Lineáris annyiban, hogy a maggazdálkodás adott képé
nek tisztasága arányos az időszakra vonatkozó minták számával, 
de egyúttal a késztetés is, hogy belőle írásmű keletkezzék. Érthe
tőbben, ha sok, elegendő az éves magminta, akkor kellő informá-
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dóhoz jutunk ahhoz, hogy az időszak viszonyairól megbízható 
képet alkothassunk, és egyúttal ahhoz is, hogy mondanivalónk 
adódjon.

A minta és dolgozat szám annyiban viszont csak korrelál, hogy 
mindkettő szintjét egy, vagy több külső tényező (pl. az ágazat 
önállósága, vagy alárendeltsége a laboratórium vándorlása) is 
változtathatja.

A szakirodalmi munkásság boncolgatásakor feltűnést keltett, 
hogy a „külsős” (oktató, egyéb kutatóhely, gyakorlati szakember) 
szerzők a leszálló ágban szinte elnémultak, és évtizednek kellett 
eltelnie, hogy ismét tollat ragadjanak. A jelenség lehetséges, 
hogy a hanyatlás jele?

A befejezetlen kérdések sorában végül az áll, hogy a magvizs
gálat maggazdálkodás grafikusan is ábrázolt fejléxlési/visszafej- 
lődési vonala önmagában valé), belső gerjesztési! folyamat-e, 
vagy az általános erdőgazdálkodási trend közvetlen íölyamánya.

Az ábra meredek felszálló ága és a 15 évig tartó tetéízés nyilvánvaló
an azt a killsó' erőt is tükrözi, amit a 300  millió/éves gavalléria, a m ű
ködtető szervezetek megléte (OEF, Aeg-ok, É R T I) és Babos Imre erdőépí
tő szellemisége kölcsönzött!

A leszálló 30 évben az előzőek visszaesése, elmaradása inkább 
hiánybetegségként, fogékonyságot teremtett a téves nézetek, a 
megalapozatlan ötletek és ambíciók érvényesülésének. A hiány
betegség területére érve, s egyszersmind lezárva a korábban 
megválaszolatlan kérdéseket, a kőroktan még két jelensége kí
vánkozik tollhegyre, az azonosság/identitás és az önrendelke
zés/autonómia.

Amikor rendben mennek a dolgok, alig-alig jut az eszünkbe, 
hogy mik vagyunk, mi végre vagyunk, vagy, hogy a magunk éle
tét éljük-e valóban. Elgondolkodásra köznapi értelemben a 
nyomor, a lehetetlenülés, a kisebbségi helyzet ösztökél bennün
ket - amiből ugyancsak kivettük a részünket az utóbbi 30 évben.

Ami az azonosságot illeti, szűkebb és tágabb összefüggésben 
foglalkozhatunk vele. Szűkebb vonatkozása csak fő témánkra, a 
maggazdálkodásra, vagy itt talán szabatosabb az erdészeti 
semenológiára szorítkozik. Ennek meghatározás, leírás, körülha
tárolás nélkül, vagy ismerete hiányában, avagy tagadása esetén, 
fogalomzavar áll elő, és az összetévesztésnek súlyos, olykor stra
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tégiai következményei is vannak. Ilyen pl. amikor szakkörök is
- a semenológiát azonosítják a genetikával, vagy a eerlifikációval! 
Vagy a töredékes sárvári maglabort egy hatékony magműhellyel. 
Súlyozási hibák, arányeltolódások terhelhetik a döntéseket.

Az identitás tágabb köre az egész erdőgazdálkodást foglalja ma
gában, de csak a főtémák sodrásában érintem, azt kihangsúlyozva, 
hogy jelen helyzetünkben, amikor betagolt integrációban vergő
dünk, kiUöubözőségütik következetes és szívós megjelenítésével ér
velhetünk. A hármas funkció kiemelése - úgy látszik nem elég
séges, szükség van annak tudatosítására, hogy bennünket a mezőgaz
dasághoz csak a talaj köt, meg, hogy növényekkel dolgozunk. De ez 
utóbbiak „vadak” és nem kultúrfajták, nekünk a heterogenitás és 
nem a homogenitás a genetikai kulcs, mi gradációban és annak 
összeomlásában gondolkodunk, nem pedig vegyszeres növényvé
delemben, vetésforgónk és így érdekeltségi rendszerünk nem egy
éves, hanem évszázados, semmi közünk az élelmiszergazdasághoz, 
nem beszélve a víz- és levegőgazdálkodási, egyéb funkciókról!

A z identitásról beszélni ma nagyon időszerű, mert fokozatos el
vesztésének jelei mutatkoznak. A vertikális integráció, a végtermék
re összpontosított gazdaságirányítás, a felfokozott és faanyaghoz 
kötött nyereségérdekeltség lassan ölő mérge hovatovább fa  gazdá
kat nevelt belőlünk, erdőgazdák helyett, lu d o m , hogy az erdészet [Jo
lit ika jelesei, de talán még a szakma közgazdászai sem úgy értel
mezik a fagazdaságot, mint a hétköznapi ember, de az ma inkább 
lát bennünk favágókat, mint erdőtelepítőket. Ráadásul ennek ki
alakulásában nem háríthatunk mindent a külső hatásokra. Van
nak egyleteink, rendezvényeink kétértelmű és félrevezető fedő
névvel. Miért van FAGOSZ és nem FAKFR, ha értékesítési tömö
rülést akarunk létrehozni? Miért vettük tudomásul, szinte 
szisszenés nélkül, egyetemünk nevének eltűnését, még arra a 
valamit m entő - kezdeményezésre is beletörődőén legyinlve, me
lyet Magyar János és Madas András vetett fel az MTA-n: - tudni
illik, hogy a szakma legalább azt harcolja ki, ha már a mechani
kus egységesítést nem tudta elhárítani, hogy a Soproni Egyetem 
Ka/m Károly nevét viselje!

Az identitásvesztésre még számtalan példát lehetne felsorolni, 
de ha mégannyira fontos szimptomáról van is szó végül is a 
maggazdálkodás körén belül illik maradni.
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Másik hiánybetegségiuiJí az önrendelkezést, az autonómiát érinti, he
lyesebben ennek nemlétében leledzik. Valamely szakma, vagy annak 
csak egy kisebb alegysége is (pl. erdőgazdálkodás és azon belül 
maggazdálkodás) akkor tud hatékonyan működni, divatosan: ön
magát adni, ha azt belső összefüggéseinek, karaktereinek, vagy - 
az előbbi identitásának megfelelően folytathatja. Minden más 
esetben torzszülöttek jönnek létre, lényegi fogyatékosságokkal.

A sorrendet most megfordítva, vagyis az erdőgazdálkodást véve 
előre, a D. fejezetben láttuk, hogy az 50  év első harmadában az er
dőgazdálkodásnak nemcsak pénze, hozzáértése volt, hanem ö v
rendelkezése is! Kiteljesedett erdőépítés folyt ha úgy tetszik, ha
tékony t őkeb e f e k t e t és.

Amikor 1968-ban az önállóság megszűnt, apadásnak indultak 
az anyagi források is (talán éppen a megfélek) testületi képvise
let híján is), a szakmai elvek alkalmazása fellazult, a sokat ecse
telt degradálódás, tudatvesztés állapotába kerültünk, méghozzá 
alaposan beivódva egy emberöltő tartamossága alatt.

Tálán a kevésbé sanyargatott, tartását átmenteni tudó Erdésze
ti Szolgálat az, amiben a szakma megkapaszkodhat, melynek ke
retében a megújulás csírái szárba szökkenhetnek!

Az önrendelkezést - a fordított sorrendnek megfelelően - a mag- 
gazdálkodás-magvizsgálat vonatkozásában tárgyalva, a rövid soproni 
időszakot, mint kezdetet most figyelmen kívül hagyva, az alábbi 
követ kezt et ésekre ju t ha t u n k:

A magügy képviselete Ráckevén működhetett a leghatékonyabban, 
mint önálló központjához szinte csak adminisztratíve tartozó 
Magvizsgáló Kísérleti Állomás. Szolgáltaié) jellege (üzemi magvizs
gálat) közvet lenül érvényesült egyrészt a gyakorlati üzemek felé, 
másrészt az egész maggazdálkodást koordináló főhatóság 
(OFF) irányában. Kutatásai is túlnyomórészt belső kezdeménye- 
zésűek voltak, merítkezve az üzemi minták nyújtotta informáci
ókból, valamint a gazdaságokkal ápolt közvetlen kapcsolatokról. 
A kísérleti állomás stabilitását nagyban növelte a társított magtá
roló pince, amihez hasonló csatlakoz/) és együtt működé) egység a 
későbbiekben sohasem valósult meg, ill. a kecskeméti terv épít
kezett ebből a péklábé)l.

Sárváron a befogadott maglaborra a genetika telepedett rá, 
Budapesten pedig a nagy testvér egységesítési törekvése oltotta
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ki az autonómiát, saját szakmánk tévútjainak asszisztálása mel
lett.

A végkövetkeztetés akárcsak az erdőgazdálkodás vonatkozá
sában itt is reményteljes./! /// aggazdálkodás go ndviselésére 1995- 
ben megszületett a kecskeméti koncepció - ráckevei alapok továbbfej
lesztéseként magában foglalva a magvizsgálatot, magkutatást, 
teljes technológiai sorral rendelkező üzemet és demonstratív ok
tatási stúdiót. Elkészültek a koncepciót kibontó részletes szakmai 
tervek, indokolások (125, 126, valamint az Erdészeti Lapokban 
napjainkban megjelenő, már többször idézett tanulmányt, az 
egység működési mechanizmusáról), továbbá e történeti háttér- 
megvilágítás. Most már csak az hiányzik, hogy egységes szakmai 
akaratból megvalósuljon az országos Erdészeti M agközpont, Kecskemét!
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l.sz. táblázat Irodalmi statisztika szerzők szerint

Időszak
Hivatásos magvizsgálók Magvizsgálók 

az összes 
százalékában

Egyéb
ÉRTI
kutató

Egyetemi 
(EFE, SE) 
okt-kut.

Gyakor
lati szak
ember

Egyéb
szakem
ber

Összes cikk/db 
Összes cikk%  
Cikkszám/év

Mátyás
Vilmos

Marjai
Zoltán

Fuisz
József

Mátyás
Csaba

1. 2. 3. 4. 5. & 7. 8. 9. 10. 11.
1.

1948-1953 6 33 5 4 4 18
12,4
3.0

2.
1954-1967 14 23 7 59 14 9 4 4 7,5

51,7
5,4

3.
1968-1976 1 4 1 5 69 5 16

11
1,8

4.
1977-1997 12 3 42 9 8 2 2 36

20,7
1,7

Összes 21 39 8 8 52 33 17 10 9 145
100
2,9


