A HÓNAP KÉRDÉSE

Hányszor kiálthatunk
farkast?
magyar baka, a román vagy cseh intervenciós, ha a
helyzet úgy kívánta. (Kun Bélán még ez a rejtek sem
segített.) Azután ezekből az erdőkből igen kevés maradt
határaink között, ahol konspirálhatott a szovjet mintát
követni akaró ellenzék. Igaz, a csökkenés akkor nem
szakmai, hanem világpolitikai döntések következménye
volt. Valamennyi politikai rendszer vezető elitje az erdő
ben talált nyugalmat, felüdülést (puska nélkül is), ha
kikapcsolódni, pihenni kívánt. Vajon hány vezető kér
dezte meg, hogy mitől lett erdő az erdő? Félő, hogy nem
sokan.
Pedig, ha nem is bonyolódunk szakmai kérdésekbe,
el kell fogadnunk, hogy a négy emberöltőt kívánó tevé
kenység műveléséhez csak azok érthetnek, akik ezt
tanulták, és e folyamat felett bábáskodnak: az erdé
szek.
Ez nem szakmai gőg. Ez egy olyan hivatás, amely a
dédapái örökségből él és az ükunoka érdekében dolgo
zik!!
Hogyan lehet ezeket az érveket a törvényhozás tud
tára adni, ha nincs ott gyakorló szakmabéli, aki mindezt
elmondaná a honatyáknak?
Marad a kétségbeesett kiáltvány, beadvány.
De hányszor kiálthatunk farkast?
Emberi dolog, hogy ha valamiről sokan és sokféle
Minthogy országos horderejű a kérdés — és most az
erdők sorsa az! — a másik út az alulról jövő kezdemé képpen érvelnek, a lényeg vagy elsikkad, vagy unalmas
nyezés. Az ágazat egyesületébe tömörült szakemberek sá válik. Valahogy így éreztem, amikor az elmúlt két
úgy döntenek, hogy megkísérlik érveikkel meggyőzni a hónap alatt közel féltucat beadványt olvastam (még
Kanadából is), ami így kezdődött: „Tisztelt Képviselő
honatyákat. A leírt érveket mindig az az alapigazság
támasztja alá, hogy az erdészszakma lényege az erdő, Asszony, tisztelt Képviselő Úr!"
hogy az soha nem lehet a nagypolitikai irányzatok meg
Demokrácia adta jogunk, hogy bármit, bármiről, bár
fontolásának tárgya.
mikor, bárkinek szóvá tehessünk. De vajon jó taktika-e,
Vajon szakmai gőg-e, hogy a 100-120 évet igénylő hogy egyeztetés nélkül bombázzuk a képviselőket alap
„munkafolyamatot" mentesíteni akarjuk az ember alkot vető szakmai kérdésekkel?
Nem a szándék őszinteségét vagy szakmai megala
ta és változó politikai viharoktól? 120 év nagy idő. Hi
szen azok a faóriások, amelyek élnek még, szinte a pozottságát vonom kétségbe, hanem azt, hogy lesz-e
kiegyezéskor születtek, majd történelmünkben ritka — kellő foganatja, közös eredője a sok beadványnak.
konszolidálódott — időszakban cseperedtek, s mire az
A farkas reális veszély, de jöttét ne külön-külön kiált
első világháború iszonyata ránktört, erdő lett belőlük.
suk!!!
Pápai Gábor
Ezekben az erdőkben már menedéket kaphatott a

A sors úgy hozta, hogy negyven év után az első
szabadon megválasztott Országgyűlésbe nem került
gyakorló erdész szakember. Ez a tény a szakmánkat
érintő kérdések tárgyalásakor bizony jelentős hátrányt
jelent a törvényhozásban, nemcsak a képviselőknek —
akik a beadványokat vizsgálják —, hanem az érintett
ágazatnak is. Más dolog személyesen, szakmai érvek
kel kifejteni a T. Ház előtt a kérdés összetevőit, s megint
más közvetve hatni a honatyákra. A ráhatás önmagában
olyan hangulati velejárót hordoz, amely esetleg megkér
dőjelezheti az érvelés tárgyilagosságát. Mit tehet tehát
egy olyan ágazat, amely az ország területének 20%-án
gazdálkodik, és a szakmai kérdések törvénybe iktatását
— az erdő érdekét — kívánja foganatosítani?
Nézzük először a kézenfekvőt.
Az ágazat vezetője — helyzetünkből adódóan — a
szolgálati út betartásával protestál az érintett kérdés
ben. Ez az út nemcsak azokkal a kátyúkkal van tele,
amelyeket még úgy-ahogy ki lehetne kerülni, de ez
egyúttal olyan szakmán kívüli szolgálati szűrő is, amely
a kérdés súlyának megítélésében döntő lehet, s mire
egy parlamenti előterjesztés megszülethetne, a problé
ma már vagy nem probléma, vagy oly sokszor lett
átöltöztetve, hogy eredeti célját nem is érheti el.

MAGGAZDÁLKODÁS — CSEMETEKERT
Dr. Marjai Zoltán

Az erdészeti
magvizsgálat-maggazdálkodás
fény- és árny kora
II. rész
... A FEKETE DOBOZIG
A sajátos alcím azt kívánja érzékeltetni, hogy a mag
vizsgálat-maggazdálkodás lényegében arra a sorsra
jutott, mint a szerencsétlenül járt repülőgépek. Csak a
fekete doboz maradt meg, hogy hírt adjon a történtekről.
A helyzetjelentést, összehasonlítást a laboratórium
mal kezdem. Mint bizonyára ismeretes, ma a hivatalos
erdészeti magvizsgálatra a Mezőgazdasági Minősítő
Intézet (MMI), 1981-től 1989ng jogelődje, a Növényter
mesztési Minősítő Intézet (NÖMI) volt illetékes. A MMIben elvben létezik egy ú.n. famagvizsgálati laboratórium
— egy átfogó, integrált Vetőmagvizsgálati Főosztályon
belül.
A laboratórium egyetlen — kb. 50 m -es — helyiség
ből áll, amiben még más anyag vizsgálatát is előkészítik.
Az erdészeti magvak részvizsgálatának jelentős hánya
da az említett főosztálynak valamelyik más-más osz
tályára tartozik. Annyira szét van darabolva, szakosítva,
hogy a részvizsgálatok szintézise legfeljebb főosztály
vezetői szinten lehetséges — évi több tízezer szántóföl
di, kertészeti minta megítélése mellett.
A legkirívóbb azonban az, hogy az egész főosztályon
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egyetlen erdész sincs, sem mérnök, sem technikus, de

még laboráns sem. A laboratórium egykori munkatársai
közül egyetlen egy fő, egy kertész üzemmérnöknő ma
radt, részleges vizsgálati önállósággal.
Speciális erdészeti gép, eszköz nincs, a szakiro
dalom egyoldalúan módszertani és általános. Az inté
zetben ma a legszűkebben vett magvizsgálat, az áruminósítés folyik. A minták visszajelző, indikátor szerepe
elvész, de nincs is, aki olvasni tudna belőlük és körül
ményeikből. Nincs, aki értelmezni tudná a termésviszo
nyok, technológiai módosulások, faj-szerkezeti változá
sok, mennyiségi és minőségi mozgások tendenciáit, s
azokból következtetéseket vonhatna le.
Nem folyik fejlesztési munka, biológiai és technoló
giai értelemben. Még a magtermelő állományok megíté

léséhez szükséges hozamvizsgálatokkal sem foglalkoz
nak. Az intézet csak azt tekinti magára nézve kötelező
nek, ami a rutin vizsgálatokra tartozik. Ezekből követke
zően a famaglaboratórium nem lehet támasza az üze
meknek, még konzultációs szinten sem.
Amint említettem, a famagvizsgálati laboratórium az
MMI Vetőmagvizsgálati Főosztályának a kötelékébe tar
tozik. Ez egy másik igazgatóság egysége, mint amibe a
mi szakmai, az Erdészeti és Dísznövény Főosztályunk
illeszkedik. Ennek megfelelően az erdészeti magvizsgá
lat és az erdészeti szaporítóanyag felügyelet két, egy
mástól független igazgatóság keretében működik. El

képzelhető, hogy mennyit tudnak egymás munkájáról,
mennyire működhet a gazdálkodás mozzanatai közötti
kölcsönhatás, hol és kinek alakulhat ki képe az egészről
stb.?
A magforrásokat az Erdészeti és Dísznövény Főosz
tály felügyeli, a magvizsgálatot a Vetőmagvizsgálati Fő
osztály végzi. Jól tükrözte ezt a részlegességet az ú.n.
Eljárási Szabályzat is. Nem volt koncepciója, amire
felépíthette volna megvalósítási szándékát. Egy utasí
táshalmaz lógott a levegőben anélkül, hogy a mit?,
miért?-re a legkisebb utalást adta volna. Nem tűnt ki
belőle a rendeltetése, mi szükség rá, milyen célt követ
nek a kategóriák?! Utólag jogilag sem találták megfele
lőnek és hatályon kívül helyezték. Másik célttévesztett
viszonyulás az MMI erdészeti körzeti felügyelőinek az
ügyrendje. Fő feladatuk a csemetekerti engedélyezés
és az áru-szemle — annak ellenére, hogy ezek a szár
mazás-szavatolás — mint rendeltetési fő funkció —
szempontjából részben másodlagosak, részben szük
ségtelenek.
Ami a lényeg, a magforrások dolga, ebben a követ
kező a helyzet. A magtermelő állományok revízióját
nyugdíjasokra bízzák, a plantázsok fejlesztését külső
szakértőre. Mindkét kategóriában központi önkény és

szubjektivitás helyettesítette a koncepcionális megfon
tolásokat.
Ahol a származást érdemben követni lehetne, eset
leg szabályozni is, vagyis a magkészletek szemléjekor,
ott többnyire agronómusokkal, kertészekkel találkozha
tunk. Jellemző az anomáliára, hogy az intézet 1987-ben
azzal akart megbízni, hogy állítsak össze egy erdészeti
útmutatót a más szakmabelieknek és nem azzal, hogy
az erdészeti felügyelőket lássam el fémzárolási, stb.
ismeretekkel.
Talán nem szükséges tovább taglalni a torzulásokat,
fogyatékosságokat, amelyek az óriási intézmény, az
MMI hozzáállását, szervezeti felépítését stb. jellemzik,
s ami miatt az erdészeti maggazdálkodásnak nincs va
lós gondviselője, azt azonban még meg kell említeni,
hogy a jelenlegi állapotnak nemzetközi összefüggései
is vannak.
Az egyik a bizalom-vesztés, hogy egy jól működő,
funkcióját betöltő, széles körben ismert intézmény hova
lett?!

A másik, a ráckevei periódus után időközben életre
hívott OECD szervezethez való kapcsolódás kérdése.
Ebben a tekintetben az előkészítés már 1980-ban olyan
stádiumban volt, hogy a csatlakozás határidejét, együtt
a főhatósággal, 1983-ra (!!!) kitűzhettük. Ehhez képest
még további hét év telt el a felvételig, de még az is

kérdéses, vajon a külföld mikor veszi észre, hogy a
származás-szavatolás mögött szakmai tartalom alig
van, legfeljebb adminisztrációs készség!?
Ezzel összefüggésben érdemes kitérni bizonyos tör
téneti előzményekre. Amint már említettem, az erdé
szeti magvizsgáló laboratórium áthelyezése Ráckevéról
Sárvárra már sokk-hatással volt az egész ügyre, nem
csak az áttelepülés megrázkódtatásai, tárgyi és szemé
lyi vonatkozásai miatt, hanem azért is, mert Sárvárott a
mag adottan a nemesítés árnyékába került, független
sége megszűnt és sorvadásnak indult. (Ezért is lehetett
1976-ban olyan könnyen Budapestre helyezni, sőt az
ERTI környezetéből kiszakítani.)
Ekkor azonban még nem volt minden veszve, mert új
helyén a laboratórium visszakapta integritását, önálló
osztályt képezett és közvetlen mellérendeltségi viszony
ban működött együtt az Erdészeti Osztállyal, olyan szo
rosan, hogy az ültetvények felügyelete közösen történt,
így még 1980-ban is volt esély arra, hogy a mag-téma
teljes értékűen talpra álljon.
Ebben az időben készítettük el — szóleskörű tudo
mányos és gyakorlati véleményeztetéssel — a maggaz
dálkodás fejlesztésének koncepcióját, s a főhatóság
jóváhagyta. Előrehaladott tárgyalások folytak laborató
rium bővítésről és létszám-rendezésről. Lebonyolítot
tunk egy országos mérnök-továbbképzést — az illeték
es erdőművelők és erdőfelügyelők számára — a kon
cepció szellemében és azzal a programmal összhang
ban, amelyik az OECD szisztémához való csatlakozást

ütemezte az említett 1983. évi határidőre. A közérzet
bizakodó volt, ezt tükrözte Az Erdő 1980. 9. száma is,
amelyik az erdészeti magvizsgálat 75. évfordulója alkal
mából szakosítottan jelent meg, az előbb említett aktu
ális kérdéseket tárgyalva.
1981-ben azonban minden megváltozott. Az addigi
Országos Vetőmag és Szaporítóanyag Felügyelőséget
átszervezték és létrejött a Növénytermesztési és Minő
sítő Intézet. Egységünket, az addig Fásnövények Vizs
gálati Osztálya nevet viselő laboratóriumot először két
felé szakították (elkülönítve belőle egy vegetatív szapo
rítóanyag vizsgálati csoportot), majd egy másik igazga
tóságon beosztott osztállyá degradálták.
Az elszakítás folytán a szakmai osztály fokozatosan
eltávolodott a laboratóriumtól, a kapcsolat fellazult a
tekervényes szolgálati út sokszoros áttételén, torzítása
in keresztül és annak a szubjektív törekvésnek a követ
keztében, hogy a laboratórium maradjon a szűken vett
magvizsgálatnál.
A szakmai kitaszítottságban, idegen környezetben,
az önállóság elvesztésével velejárt az erdészeti sajátos
ságok lebontása, egyfajta uniformizálódás érvényesült
olyan légkörben, amiben minden speciális igény kivált
ság-keresésnek minősült — amit le kellett törni. Olyan
képtelen elv uralkodott, mint „a mag az mag" — tekintet
nélkül arra, hogy az szántóföldi, kertészeti, vagy erdé
szeti. Az eredményt már tudjuk: 50 m , erdész-mentes
ség, gazdátlanság.
Ez az egyik oldal.
A másikon az OECD előkészítés megkezdődött elöl
ről, rengeteg értekezéssel, milliókba kerülő becslések
kel és hét éves csúszással. Mellesleg az Erdészeti
Osztály is teljesen szétzilálódott, munkatársai és közép
vezetői sorra megváltak tőle. Gyakorlatilag tehát se
laboratóriumi, se hatékony szakmai osztály.
Összegezve: az MM l-ben az erdészeti szak és mag
gazdálkodási képviselete megosztott, tudományos szín
vonala nincs, illetve módszertanra szűkített, tárgyi felté
tel rendszere részleges és szórt, személyi állománya
felkészületlen, vagy egyoldalúan képzett. Az egész
mag- és szaporítóanyag felügyelet kiszakadt az erdé
szetből, bürokratikusán nehezedik az üzemekre anél
kül, hogy bármi szakmai fejlődést jelentene. Funkcióját
nem a genetikai garancia irányába fejleszti, hanem ön
célú apparátussá degradálódik. A MMI tevékenységére
rányomja a bélyegét az is, hogy nyereségben érdekeit
— ami képtelen felügyeleti forma.
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KÖVETKEZTETÉSEK,
JAVASLATOK
A múlt és jelen bemutatott szembeállítása talán köl
csönöz olyan előkészítést, hogy e fejezet bevezetése
mellőzhető, a lényegre térhetünk.

MAGGAZDÁLKODÁS — CSEMETEKERT
Az első konklúzió kézenfekvő: megszívlelni a fény
es árnykor tényeit, tanulságait.
A második, részben politikai jellegű: szakmánkban is
helyreállítani a hozzáértés illetékességét, röviden a pro
fizmust, mellőzni a tekintély-elvűsóget, mert amögött,
hogy tárgyalt ügyünk idejutott, elsősorban erdészeti és
agrár dilettáns döntések rejlenek, amelyek a szakmai
igényeket, ellenvetéseket, tanácsokat — írásbeliségük
ellenére is — figyelmen kívül hagyták.
A harmadik, még mindig politikai színezetű: az erdé
szeti maggazdálkodás szellemi irányítása kisebbségi
helyzetbe, mégpedig — részben az előző okból —
elnyomott minoritásba került, ami alatt azt értem, hogy
a nagyobb ágazat (az agrár) a kisebbet (erdészet) ma
gába olvasztotta — tulajdonképpen az történt kicsiben,
ami nagyban is, amikor az ágazat önállósága megszűnt
és az erdészet mindenestől asszimilálódott.
Meggyőződésem, hogy ez a döntés is laikus, vagy
szubjektív, vagy mindkettő volt, egy mechanikus szem
lélet szülötte, amelyik a „föld az föld", „növény az nö
vény" elvet vallotta, akárcsak „a mag az mag" ideológu
sai témánk vonatkozásában. Ez a leegyszerűsítő, sab
lonos nézet sokmindenben téved — amint ez a követ
kezőkből is kiderül. Hasonló a mezőgazdaság és erdé
szet abban, hogy mindkettő növényekkel dolgozik, de:
1. Az előbbi többnyire kultúr—fajtákkal, mi pedig túl
nyomórészt vad fajokkal. Számunkra a genetikai gaz
dagság a fontos, a másiknak a homogenitás. Homlok
egyenest különbözik a kiválasztás, szaporítás, elterjesz
tés. Más a tölgy magtermelő állomány, mint egy hibrid
kukorica tábla stb.
2. A mezőgazdaság zömmel monokultúrákban gon
dolkodik, mi inkább elegyes állományokban. Ennélfogva
esetünkben a vetőmag keveredettsége nemhogy hiba
lenne, hanem inkább kívánatos — ha tagolt terepre,
változó kitettséggel és ennek megfelelő fajváltással
gondolunk.
3. Agrár viszonylatban jóformán minden magból, sza
porítóanyagból végtermék lesz, esetünkben csak töre
dékéből, tehát megint különbözik a szelekciós szem
pont, az egyed rendeltetése, stb. Mi a kiválasztásban
sokkal inkább a természetre hagyatkozunk, vagy egy
későbbi műveletre, az állománynevelésre.
4. A mezőgazdaságban a vetőmag és végtermék
általában azonosul és mindkettő többnyire élelmiszer.
Nálunk a termeivény sohasem azonos a kiinduló anyag
gal, az eszköz és cél mindig kettéválik.
5. Az erdészetben ez az eszköz Magyarországon
olyan csekély közvetlen értékű, hogy termesztés-tech
nikája önálló ipart nem bírna el, szemben a mezőgazda
sággal, amelyik a magtermesztésre szakosított vállala
tokat, üzemeket hozhat létre, továbbá önálló főiskolai
kart, nemesítő intézeteket stb. Nekünk legfeljebb a plan-

tázs-központokban s néhány nagyüzemű csemetekert
ben alakulhat ki bizonyos személyi specializálódás és

relatív technikai koncentrálódás. A biológiai és techno
lógiai fejlesztésre azonban csak ez az egy és országos
hatáskörrel működő, tudományos szintű intézményünk
lenne adott, illetve állhatna a szakma rendelkezésére.
6. A mezőgazdasági kultúrák egy, vagy néhány éve
sek, az erdészet 25-60, de hazánkban leginkább 100130 éves rotációval dolgozik. Ez két, merőben eltérő
hozzáállást, attitűdöt kíván, homlokegyenest ellenkező
viszonyulásokkal. A mi munkánkat nem vezérli pl. a
termeivényhez fűződő rövidtávú érdek, stb.
7. A nagy és kicsi nemcsak a fordulóban cserélődik
fel — az agrár és az erdészeti tevékenység egybeveté
sekor —, hanem a térbeli szemléletben is. Mi nem
hektárokban, dűlőkben gondolkodunk, hanem térség
ben, vidékben, tájban, annak termelési, műszaki prob
lémái mellett vízgazdálkodásában, ökológiájában,
mindabban, ami amögött rejlik, hogy az erdő földrajzi
fogalom és egy bonyolult atropobiogenocönózis.
A hasonlóságokat és különbözőségeket tovább lehet
ne boncolgatni, de ettől, ezen a helyen el kell tekinte
nem. Eredeti témánktól már így is eléggé eltávolodtunk.
Ugyanakkor ennyire, azt hiszem, szükség volt, mert
gyökeres megoldásra kell törekednünk és úgy vélem,
ezt nemcsak a maggazdálkodás, szaporítóanyagter
mesztés helyzete kívánja meg, hanem az egész ágaza
té is, amelyik elvesztette — és sajnos el is vesztegette
— azonosságtudatát és egy új kor talán lehetővé teszi
identitásunk és önrendelkezésünk visszaszerzését!
Ezek — a ma még talán kósza gondolatok, amelyek
találkozásra várnak más kezdeményezésekkel, hogy
szakmai önmegfogalmazássá érlelődjenek, erősödje
nek — a maggazdálkodás-magvizsgálat újraszervezé
sének elvi alapjait igyekeznek megteremteni. Most pe
dig a gyakorlati javaslatok következnének, de egy rövid
ke kiegészítés, bevezetés még ide kívánkozik.
A maggazdálkodás — minden belső rendje és öszszefüggése ellenére — nem egy önmagában forgó fo
lyamat, hanem szerves része a szaporítóanyag-ter
mesztésnek, erdőművelésnek és tárgya a szakmai fel
ügyeleti rendszernek. Vagyis, ha a fatermesztést szabá
lyozzuk és erre erdőfelügyeletet hozunk létre, akkor a
szaporítóanyag ellenőrzés is ennek involvált feladata
kell legyen! Különállás esetén (ahogy ez ma van), hiány
zik a folyamatosság, a genetikai vonal végigvezetése a
mag megtermelésétől a törzskiválasztó gyérítésig.
Másrészről, az erdőfelügyelet az az erdőtjáró szakmai
testület, amelyik hatékony ellenőrzésre képes és ame
lyik — a terepi tárgyi, valamint nyilvántartási ismeretei
nek birtokában — megfelelően informált. Az önállóan
működő szaporítóanyag felügyelet — amellett, hogy a
szakmából kiszakadt és szabad burjánzásnak indult —
önmagában sohasem lesz képes végigkísérni a gének
útját. Ha pedig erre képtelen, egész létjogosultsága
megkérdőjelezhető. Éppen ezért a felügyelet funkciója
újrafontolandó a szakmai önrendelkezés jegyében!

Néhány szempontot ehhez!
Nézetem szerint áruminősítésre csak a mag (mely
nek belső képességébe nem látunk bele) esetében van
szükség. A csemetére nézve nyugodtan bízhatjuk a
felhasználóra, hogy mit tart kiültethetőnek, mit iskolázandónak és mit selejtnek. Ehhez nem kell apparátusi
asszisztencia (—sem inkasszó)!
Másrészről az ellátás, a mennyiségi viszonyok sza
bályozása, a csemeteelosztás nem felügyeleti kategó
ria, hanem ma már piaci. Ha a termelók, forgalmazók és
felhasználók úgy találják jónak, koordináló, kiegyenlítő
társulásra lépnek. Más dolog a genetikailag különlege
sen értékes szaporítóanyag sorsa.
Még az általános feladatköröknél tartva: bürokrati
kusnak, hatalmi erőlködésnek minősül a csemetekerti
engedélyezés hatósági szabályozása is. Ez egyértel
műen vállalkozói jog. Tanácsot adhat egy felügyelő, de
előírást nem, legkevésbé a technológiára nézve.
A szaporítóanyag felügyelet terjedjen ki — mint hely
színekre — a magforrásokra és anyatelepekre, tárgyá
ban pedig a nem kommersz ültetési anyag útjának tere
lésére és nyomonkövetésére, egészen az üzemtervi
nyilvántartásig.
Az üzemtervi nyilvántartóba azonban ne csak a „ne
mesített", hanem a kommersz magból nevelt ültetési
anyag származása is bekerüljön, ami azáltal biztosítha
tó, ha újra rendszeresítjük a csemetekerti üzemtervet.
El kell érjük, hogy egyetlen erdőrész se erdősüljön
ismeretlen származású szaporítóanyaggal! Az egész
szaporítóanyag-felügyeletnek ez a lényege, továbbá
az, hogy ez a származás minél értékesebb legyen! Erre
szolgál az OECD-séma is, nem többre, bármennyire
misztifikáljuk is. Egyszerűen csak garancia, hitelesség,
szavatosság és abbéli igény, hogy a tenyészanyag mi
nél értékesebb forrásokból származzon. Nem kell mást
tennünk, csak hitelesnek lennünk és gondoskodónak
bizonyulnunk.

Az általános kérdések sorában érinteni kell a fajtami
nősítést is. Úgy vélem, hogy ebben a körben is hatott—
mégpedig negatíve — a sematikus integráció, csak itt
nem a szűkebb értelemben vett mezőgazdaság, hanem
inkább a gyümölcs-kertészet szempontjainak rendeltük
alá erdei vadságunkat. S éppen mert a legújabb kutatá
sok is a gén-gazdagság fenntartását sugalmazzák, az
egész erdészeti fajta-kérdést is célszerű átalakítani,
identitásunknak megfelelően.
Szűkebb témánkra, a magra visszatérve átrendező
désre vár a magvizsgálat, magkutatás, magminősítés,
kapcsolódóan a magforrások szabályozásához. Ha azt
akarjuk, hogy a maggazdálkodás egészének központi
gondviselője, kultúrájának átfogó művelője legyen, ak
kor nyilvánvaló, hogy a felügyeleti szerven belül egyet
len egység kell foglalkozzon minden mozzanattal. De
mivel az erdőfelügyelet ezidőszerint nem tudományos
intézmény, a maglabortól viszont ilyen jelleget, funkciót
is elvárunk, ennek az egységnek kutatási arculattal,
lehetőségekkel is rendelkeznie kell, szoros kapcsolat
ban az ERTI-vel és EFE-vel. Ez legyen a szabványok
gondozója is és autonóm szabványokat készítsen.
A magvizsgálati átszervezés csak fokozatos lehet. Az
export-import minták vizsgálatát és minősítését egyelő
re az MMI-nél kell hagyni, mert jelenleg csak ennek van
nemzetközi érvényű (ú.n. ISTA narancsbizonylat) ok
mány kiállítási joga. Néhány évnek el kell telnie, amíg az
új laboratórium (felszerelése és személyzetének szak
tudása révén) pályázhat a Magvizsgálók Nemzetközi
Szövetsége (ISTA) tagságra és jogokra.

ZÁRADÉK
Az erdészeti magvizsgálat-maggazdálkodás fény
es árnyviszonyainak összevetésében a következtetési
fázisig bezárólag talán kimerítő mértékben jutottunk el.
A javaslati rész sokkal szerényebb és inkább csak álta
lánosságokat érintő. Addig azonban, amíg az elvi kérdé
sekben (pl. a szaporítóanyag felügyelet funkciójában,
hovatartozásában stb.) nem született döntés, részletek
be menni felesleges lenne. A cselekvési programra néz
ve azonban indokolt felvetéssel élni:
— Javasolom, hogy az FM Erdészeti és Faipari Fő
osztálya hozzon létre egy ad hoc szaporítóanyag bizott
ságot, a következő összetételben:
elnök: a főosztály megbízottja; tagjai: semenológus,
genetikus, fajtaminősítő, csemetés, erdőművelő-köz
gazdász, erdőfelügyelőségi vezető. A bizottság vitassa
meg az ügyet — beleértve az 1980. évi maggazdálko
dási koncepció rehabilitálását is — készítsen javaslatot
elvi döntésre, majd végrehajtásra.
— Ami szakmánk önrendelkezési jogának vissza
szerzését illeti, ebben az Országos Erdészeti Egyesület
főszerepót aligha lehet vitatni.

