
Á magyar szürkemarha
védelmében

Annáit ellenére, hogy a magyar szürkemarha tenyésztése sem
az ország, sem p.dig Szolnok megye szarvasmarha tenyésztésétjen
nem képvisel jelentős tételt, ugyanis tejtermelése, lassú fejlődése
nem versenyezhet a kultúr szarvasmarha fajtákkal, még-s a szürke-
marha fajia fenntartásához fontos állattenyésztési érdekek fűződ-
nek. A fajta fenn'artása érdekében törzs enyészetek létesítésére rnár
eddig is történtek intézkedések. (A szerkesztő bizottság megjegyzése.)

A most élő állatfajok közül a kisszámú, sodrottszarvú maeyar-racka juhon és
kevés tisztavérű komondoron kívül egyetlen ősi állatunk a magyar szürkemarha,
amely hosszú évszázadokon át hűségesen szolgálta népünket. Hiteles írásokból tudjuk,
hogy a honfoglaló őseink — mint gazdag ázsiai nép — fényes keleti műveltséggel és
fölényes állattenyésztési tudással a lovak, szarvasmarhák és juhok hihetetlen töme-
geivel és csordáival telepedtek meg honunkban. Hosszú évszázadokon át mi, magyarok
adtunk a nyugati népeknek csikóst, gulyást és sok-sok értékes állatot. Dél-Orosz-
ország sós pusztáiról őseink tulajdonában beözönlött ősi állataink hosszú időn át meg-
tartották eredeti ázsiai jellegüket, és "a vándorlásaik alatt talált állatfajtákat — ősi
tisztavérűségük miatt saját jellegükre alakítva — szinte maradék nélkül felszívták.

Érdemes felfigyelni Prinz és Teleki geológiai munkájára, amelyben a szerzők
rámutatnak arra, hogy Európa térségében két, egymástól eléggé távolfekvő, állat-
tenyésztési szempontból kiváló terüfet van. Ezeknek egyike hazánk földje. Megemlé-
keznek népünk kezdeti foglalkozásairól, amelyek közül később az úgynevezett szilaj-
pásztorkodás, a jelenlegi állattenyésztésünk elsődleges formája lett úrrá. Az ősi állat-
fajok és fa;ták kialakulásában a tellurikus és klimatikus viszonyok, tehát a röghatás
játszották a főszerepet, és> csak később, az ember állattenyésztési tudásának hatására
alakultak ki a jelen időben olyan sokat emlegetett kultúrfajták. Őseink a Volgától
a Dunáig való vándorlásuk közben gyarapították állatállományuk összetételét. Méne-
seikhez, valamint juh- és kecskenyájaikhoz a Volga és a Don mentén a teve, a Don
és a Dnyeper körül nagyobb mennyiségben a szarvasmarha, a Dnyeszter táján pedig
a bivaly, végül a Kárpátokon belül a sertés csatlakozott. Természetes, hogy hazánk
egyes vidékeinek sajátosságai szerint kerültek az egyes állatfajok túlsúlyba. Az Alföld
puszta mezején és az ártereken a ló, szarvasmarha és a juh, Dél-Magyarországon egé-
szen Erdélyig mellettük a bivaly, Dunántúlon és az Alföld tölgyes szegélyzetein a
sertés is nagymértékben elterjedt. Igénytelen keleti kísérőik közül először a teve,
azután a kecske számban hamarosan megfogyott. A teve később teljesen eltűnt, a
kecske pedig megmaradt, mint a szegénység háziállata. Koronkénti megszaporodása
mindig az elszegényedés hirdetője volt. A szilajpásztorkodás hazánk földjének klima-
tikus adottsága, különösen a vastag téli hótakaró miatt bizonyos fokú átalakuláson
ment át, amelynek legfőbb jellemvonása az volt, hogy a téli szállásnak és a takarmány
felhalmozásának nagyobb jelentősége lett. A téli szállás nem ismeri az istállót, csak
a karámot, sok helyen azt sem, csupán rét és szénakazal a lényege. Ma már istállók
és lakóházak épülnek helyettük, és csak leírásokból tudjuk, hogy az őseredeti téli
szálláson a kazlakat a jurták, nemezhajlékok gyűrűje védte csupán. Ide terelték
éjszakára a nyájakat, a gyűrűn kívül pedig kutyafalka állott őrt. A fizikai körülmé-
nyek és a sok évszázados szelekció hatásaként fejlődött a podoliai szarvasmarhából
a legklasszikusabb tájfajtává a magyar szürkemarha. Az Alföld éghajlatának, tala-
jának és növényzetének sajátos voUa, az atlanti és turáni levegő határövezete tette
széppé és erőssé a magyar szürkefajtát, amely ugyanakkor megtartotta a keleti pusz-
tákon szerzett igénytelenségét és kitartó szívósságát is.

Akkor tettük az első ballépést állatgazdálkodásunk terén, amikor nem az ősi
típusokat vettük javító megmunkálás alá, hanem idegenbe való jószággal legeltettük
a dús magyar füvet. Ma már nem tehetünk mást, mint haladunk a rossz úton és
igyekszünk utolérni állatgazdálkodásunkban is a civilizációt. Pedig ősi magyar álla-
taink nem érdemelték meg azt a mostoha sorsot, amely osztályrészükül jutott. Méltán
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megérdemli tehát a magyar szürkemarha, hogy megemlékezzünk róla, és így legalább
emlékét őrizzük az enyészettől.

A magyar szürkemarhát a világ legjobb igás állatai között emlegetik. Ezzel egy-
hasznúsága lép előtérbe, pedig húshaszna miatt évszázadokon át nyugat éléskamrája
volt hazánk, innen látva el lábon hajtott szürke marháival Ausztria, Németország,
Olaszország stb. hússzükségletét. A magyar szürkemarha Itejhaszna sem volt meg-
vetendő, különösen tejének magas zsírtartalma miatt. Hiszen a legrégibb időben a
hízó és növendék gulyáinkon kívül fejősgulyáink is voltak. Későbbi évszázadokban
a nyers szarvasmarhabőr kivitel is igen számottevő voit.

Mezőgazdaságunk fejlődésével párhuzamosan elődeink nagyhasznú állatok tar-
tását, illetve tenyésztését tűzték ki célul. Különösen a szántóföldi takarmányok —
Márkus professzor szerint legfőképpen a répa nagyarányú termesztése és ennek olcsó,
de hasznos takarmányként felhasznált melléktermékei — okozták ezt az irányváltoz-
tatást. Ez természetszerű folyamat voit, azonban állattenyésztőinket bizonyosfokú
„új módi" után rajongó divathullám lepte meg, amely arra törekedett, hogy nyugati
országokból hozzon be más állatfajtákat, amelyek — már mint a tejtermelésre ki-
tenyésztett „tejgyárak" — öntötték ideig-óráig a hasznot, és emiatt sajnálatos módon
elkerülte a figyelmet az ősi rögszilárd szürkefajta ilyen irányú jobbátétele. Az ebben
az időben élő tenyésztőkre és kutatókra várt volna annak a feladatnak a megoldása
— mivel akkor még nagyszámú szürkeállománnyal rendelkeztek —, hogy gondos sze-
lekciós tenyésztési munkával kiválogassák az egyes kívánalmaknak megfelelő egye-
deket. Ezeknek továbbtenyésztése biztosította volna olyan vérvonalak kialakulását,
amelyek az igázásra nézve egyhasznú szürkemarhát vegyes hasznúvá alakították volna
át. A szelekciós munka kedvező eredménye attól függ, hogy a vizsgálandó fajta örök-
letes alapjában mennyire képlékeny. A fajta nagyfokú képlékenysége, plaszticitása
eredményezheti a különböző behatások, táplálás, tartási viszonyok stb. iránti fogé-
konyságot, illetve alkalmazkodó képességet; anélkül azonban, hogy a fajta eredeti
konzervatizmusát sok tulajdonságban megtörné. A képlékenység hiánya vagy kisebb
mérvűsége a fajta merevségét okozná, és szelektálásra alkalmatlannak minősítené.
Sajnálatos módon a szürkemarha szelektálása évszázadokon át általában negatív értel-
mű volt. A legnyomorúságosabb táplálási és tartási viszonyok miatt fejlettebb vér-
vonalak nem keletkezhettek. Ehhez járult az, a szerencsétlen tenyésztői tevékenység,
amely — ha a takarmányozási és gazdasági viszonyok a szűkös esztendőkben a gulya
számbeli csökkenését kívánták — a nagy kínálat miatt inkább a jobb .hústartó egye-
deket és testesebb borjakat juttatta levágásra. Így — kényszerűségből ugyan —. de
a legértéktelenebb egyedek maradtak meg. Természetesen emiatt túlsúlyban érték-
telenebb vérvonalak alakultak ki. A magyar szürketehenek tejelő vérvonalainak sze-
gényes kialakulását Csukás akadémikus igen helyesen abban látja, hogy a bővebben
és hosszabb ideig tejelő egyedek a sanyarú táplálás miatt annyira leromlanak, hogy
ivarzásuk és fogamzásuk hosszabb időn át elmaradhat. A rossz tejelő egyedek pedig
a legszűkösebb viszonyok mellett is rendszeresen ivarzanak és fogamzanak, mivel
borjút csak rövid ideig nevelnek, illetve tejet alig termelnek. Csak magukra keresve
olyan kondícióban vannak, amelyben a szaporodás nincsen akadályozva. Sok esetben
az utóbbi vérvonalak szaporodtak el a jobb tejelő egyedek rovására.

A behozott idegen fajtákat részben továbbtenyésztették, részben a rendelkezésre
álló magyar szürkefajtákat keresztezték velük minden rendszer és szakszerűség nél-
kül. Ezidőtől kezdve a szürkemarha százalékos számaránya erősen csökkent, mivel a
feudális nagybirtok rendszer,'amelynek nemcsak módjában állott, hanem kötelessége
is lett volna a fentemlített szelekciós munka elvégzése, a pillanatnyi haszon remé-
nyében az első halálos csapást mérte a fajtára. Ugyanis nagy tömegekben oszlatta fel
és küldte vágóhídra szürkegulyáit. Számtalan esetben nagy csalódással tapasztalhat-
ták, hogy ott, ahol az éghajlali és talaji adottságok és nem utolsó sorban a gazdál-
kodás alacsony színvonala nem biztosította a tarkamarha jobb életfeltételeit, csak
anyagi károsodást jelentett a tenyészirány megváltoztatása. A tarkamarhák nem bir-
tók sem a talaj kemény voltát, sem az éghajlat szeszélyes változásait. A hűvös, esős
időben hurutos megbetegedések, erős napfényes melegben súlyos szemgyulladás és
lesoványodás lépett fel közöttük. A tüdőférgesség is az ellenállóképesség csökkenése
miatt inkább a tarkamarhákat betegitette meg.

Az 1930-as és az 1940-es évek is csak fogyasztották e marhafajta számát. Külö-
nösen súlyosan befolyásolta azt az 1944. évi harci helyzet, mivel a fronthullámzás
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éppen a magyar szürkemarha tenyészterületére esett. Végül legtragikusabb volt az a
körülmény, hogy a köztenyésztésben a legtöbb szürkebika használatát egy rendelet-
tel betiltották, illetve nem gondoskodtak a szürkebika szükséglet utánpótlásáról.

Ezekből a felsorolt tényekből állattenyésztőinknek nagyobb része azt véli, hogy
ilyen kevés számú állatfajtával érdemlegesen foglalkozni már nem is lehet, és csak
egy egészen kisszámú tenyésztőből és néhány szakemberből álló csoport van még,
amely e fajta tenyésztésének vergődését nemcsak figyelemmel kiséri, hanem szívesen
hozna fennmaradása érdekében áldozatokat is. E kis csoport három irányú indítékból
küzd a szürkemarha tenyésztése mellett, mivel a régi magyar táj egyik nélkülözhe-
cetlen jellegzetessége a hosszúszarvú fehérgulya volt. E csoportbeliek tehát érzelmi
vagy esztékiai okokból rendszerint csak síránkoznak e fajta elmúlásán, de semmit sem
tesznek érdekében. Mások történelmi okokból akarják ezt a fajtát fenntartani. Kis
létszámú és úgynevezett hisztérikus törzsben, zárttenyésztés alakjában valameddig
életjogosultságot kívánnak nekik biztosítani. Ez azonban rövidesen a legsúlyosabb
rokontenyésztésre és a fajta tökéletes kipusztulására vezetne. Ezzel az eljárással ha-
marosan még az állatkertben mutogatott egyedek pótlása sem lesz biztosítható. Csak
a múzeumban kitömött példányok vagy kipreparáít csontváz-készítmények alakjában,
esetleg fényképeken lehetne ezt a tisztavérű fajtát — mint érdekességet — a jövő szá-
mára fenntartani. E csoport harmadik része tudományos kutatás szempontjából tartja
fontosnak e fajta fennmaradását kétféle cél érdekében. A főcél: a "tisztavérben való
továbbtenyésztés. Későbbi cél — amikor már megfelelő számú szürkemarha állo-
mánnyal rendelkezünk — új fajták kitenyésztése, nemesítő keresztezés, cseppvér-
keresztezés lehet.

A fent említett elgondolások helyességének igazolására gondos szakszerűséggel
kell megvizsgálnunk a magyar szürkemarha értékmérő tulajdonságait. Tisztavérű faj-
táknál a külső fajtabélyegek szoros összefüggésben állanak a fajta belső, úgynevezett
fiziológiai tulajdonságaival. Ezért a külső megjelenésből, a test külső alakulásának
módjából (fenotypusból) pontosan következtetni lehet a genotypusos sajátságokra, azaz
a termelékenységre (erőhús-tejtermelésre). Ugyanakkor értékes tájékoztatást kapunk
a fajtajelleg, az alkat minősége, a termelő hajlam, az egészségi állapot, a fejlődési
erély, a testnagyság, az ellenállóképesség, a testarányokj a homogenitás, az ivarjelleg
stb. tekintetében is.

Igen értékesek a magyar kutatók ilyen irányú vizsgálatai, amelyeket az aláb-
biakban ismertetek. Azonban nem lesz érdektelen, ha ezeket a vizsgálatokat kiegé-
szítjük az Olaszországban levő és a mi magyar szürkemarhánkkal testvéri rokonság-
ban álló, eredeti tisztavérű podóliai fajta (maremman, pugliese, calabrese fajta),
illetve podóliai jellegű fajták (romagnoli, chiánina, marchigiánó fajták) ilyen irányú
kutatási eredményeivel. Ugyanis hosszú évszázadokon át az volt a nézet, hogy a Bps
taurus primigénius podolicus származékoknak csak Magyarországon maradt számot-
tevő csoportja. Ezzel szemben Csukás akadémikus teljesen tárgyilagosan és éles szak-
szerűséggel igazolta olaszországi tanulmányútjáról írt „A podóliai marhacsoport az
Appenini félszigeten" című hagyértékű munkájában, hogy Itáliában több podóliai
marha él, mint Európa többi részében együttvéve. Bár Olaszországnak eredetileg nem
voltak ilyen fajta marhái, hanem azok Attila hunjaival, a népvándorlással a. kelet-
európai pusztákról kerültek el mindenüvé, amerre kelták, hunok, magyarok vagy. bol-
gár népek átvonultak, vagy ahová eljutottak. Itáliában ez a fajta másfélezer év óta
megőrizte eredeti podóliai tisztaságát. De számos helyen az eredeti autokhton fajtákat
magába egyesítette, és így keletkeztek a -fent említett podóliai jellegű faják. Jelenleg
is jövedelmezőség szempontjából változatosan egészítik ki különösképpen Közép- és
Dél-Olaszország szarvasmarha tenyészeteit. A Bos taurus primigénius podolicus cso-
portjai nagyarányú szétszórtságuk miatt nem tudtak később egymással érintkezni,
így nagyon eltérő földrajzi adottságok között élve, a környezet szelektáló hatása teljes
erejével érvényesülhetett rajtuk. Csupán a közös eredetre támaszkodva is annyira
megőrizték eredeti jellegüket, hogy átlagismerettel rendelkező tenyésztő nem tudja
megkülönböztetni az olasz maremman vagy pugliese tájfajtától a balkáni vagy dél-
oroszországi ukránszürke, avagy a magyar alföldi szürkemarha csoportot. Az olasz
kutatási munkák a magyar kutatásokkal egyetértve azt a célt szolgálták, hogy meg-
határozzák azokat a tulajdonságokat, amelyek a fajta örökletes alapjában vannak
rögzítve, valamint azokat a tulajdonságokat, amelyeknek kevésbé képlékeny volta a
fajta eredményes szelekcióját akadályozzák. Közös eredményre jutottak abban, hogy
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örökletes fajtatulajdonság az igénytelenség, a szívósság és a szervezeti szilárdság,
amelyeket az ilyen irányú természetes szelekció idézett elő. Ezen tulajdonságok miatt
lett az erőtermelés a fajta legkiemelkedőbb sajátossága. Igen értékes tulajdonságuk
a magas életkor, melyet a természetes életmód is elősegít. Hosszú ideig tartó haszno-
sításukkal tehát a tartási amortizációt csökkentik. További értékmérő tulajdonságaik
közül a hízékonyság, a fejlődési erély és az igázhatóság tekintetében történtek igen
eredményes vizsgálatok, a tejelékenység szempontjából azonban alig. A tejelékenységi
vizsgálatokat kedvezőtlenül befolyásolta a fajta szilajsága és fejási nehézsége is.
Az elégtelen tejtermelés inkább a szelekció elhanyagolásának, sőt gyakran az anfi-
szelekció érvényesülésének és az alakító tényezők mostohaságának köszönhető, sem-
mint az örökletes alap értéktelenségének. A magyar szürkemarha tejtermelésének
mennyisége általában kicsi, bár a tej-zsírt magas százalékos arányban tartalmazza.
Eleinte kizárólag a tej mennyisége volt a tejelékenység fokmérője, később a tejzsír,
bár ezek a tényezők egymással negatív korrelációban vannak. Tudományos fejlődé-
sünk megkívánja, hogy a közeljövőben a számítás alaoját a tej fehérje mennyisége
és minősége képezze, figyelembe véve a tej savfokát is. Ezek a minősítési rendszerek
a magyar szürke tejelékenységét is kedvezőbb eredménnyel tüntetnék fel. Sajnálatos
módon a szürketehenek laktációs időtartama általában rövid és a folyamat is igen
változó. Ennek dacára vannak egyes kiemelkedő eredmények is: az olasz Maympne
professzor a maremman marhák esetében napi 18 kg teljesítményt talált, az orosz
Liszkun professzor megemlíti a „Csereda" nevű szürkeukrán tehenet, amely 300 nap
alatt 4147 kg tejet termelt, nem szólva a magyar származású 117. számú Anna-(Hosz-
szúháti gazdaság), vagy az ohati Pántos tehén és számos társa nagy -teljesítményeiről.

A hizodalmasságra irányuló tenyésztői munka egyik eszköze a fejlődési erély
vizsgálata. A fejlődési erély kifejezésére a firenzei intézet a 9 és a 13 hónapos kor
élősúlyának viszonyát tekinti, és ezt a számot fejlődési indexnek nevezi. Ezen index
szerint az olasz chiánina fejlődésben felülmúlja az angol hereford húsmarhát, sőt
más podóliai fajta is, pl.: a maremman közvetlenül mellettük áll, messze felülmúlva
a holsteini fajtát. Magyar részről a fejlettség tekintetében igen értékes vizsgálatokat
végzett Magyari András, összehasonlította a podóliai tehenek fejlettségét más fajták-
hoz tartozó tehenek adataival, és ezekből következtetést vont le a hústermelés cél-
kitűzésének lehetőségeire. Vizsgálataiban megállapítja, hogy a szürkemarha a köze-
pesnél nagyobb marhákhoz tartozik és a Duerst által felsorolt 55 szarvasmarha fajtá-
hoz képest csak a chiannavölgyi, a szimmentháli, a frank és a fries marhafajta ma-
gasabb. A szakirodalom nem ismer egyetlen olyan fajtát sem a magyarszürkén kívül,
amely hasonló mostoha viszonyok mellett ilyen fejlettséget érne el. Magyari a fejlett-
ség fogalmát a marmagasság és a testsúly adataival bizonyítja. A megállapított mar-
magasságok arányosságát a testsúlyhoz viszonyítva és a Baron-féle beosztás skálájá-
val méri. Megállapítható volt, hogy az egyes fajták és tájfajták között lényeges kü-
lönbség van. E különbséget egyforma éghajlati viszonyok mellett az egyéb életfelté-
telek: táplálás, tartási viszonyok stb. mint alakító tényezők okozzák, tehát manifész-
tációs eredetűek. Igen fontos megfigyelés volt továbbá, hogy a fajtákon, illetve táj-
fajtákon belül, ahol az alakító tényezők évtizedeken át azonosak, és a tartási viszo-
nyok is megegyezők voltak, teljesen hasonló éghajlat mellett az egyedek nagymérvű
változékonyságot mutatnak. Az ok csak az örökletes anyag különbségeiben kereshető.
Ennek alapján a kijelölt tenyésztési célra legjobban megfelelő egyedek blastogen úton,
azaz örökletes anyagaiban fogják biztosítani, hogy az utódok hasonló eredményeket
érhetnek el. Ez a megállapítás a fajta nagyfokú képlékenységét bizonyítja.

A magyar szürkemarha küllemének, testarányainak vizsgálatát Kerékgyártó
Géza végezte, ötvenegy féle testméretet vett fel osteológiai alapon, a csontos-váz
változatainak megfigyelésére. A szürkemarha adataival más fajt4k adatait hasonlí-
totta össze, megállapítva, mely méretekben és testarányokban hasonlók, illetve elté-
rők egymástól. Mattesz hasonló vizsgálaaival egyetértve megállapította, hogy a ma-
gyar szürkemarha mellkasának mélysége és a fej hossza következetesen felülmúlja
a tarkamarhák ezen adatait, míg minden más testarányt a környezet erősebben be-
folyásol. A lényeges tartási és táplálási különbségek ellenére a szürkemarhák 10 szá-
zaléka elérte, illetve meghaladta a szimmentháli jellegű tarkamarha átlagos közép-
értékét. A tartási viszonyok kisíokú javítása mellett pedig a csípőszélességtőj, mellkajs-
övmérettől és a homlokszélességtől eltekintve, minden más, gazdaságilag fontos tulaj-
donságban hasonló testarányokat nyerhetnek. Tehát a csontosváz tekintetében nincs
akadálya annak, hogy eredményes szelekcióval ez a fajta vegyeshasznúvá alakuljon át.
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Megfigyeléseim alapján a szürkemarha legértékesebb tulajdonsága, hogy jól
értékesít silány takarmányokat is. Emiatt olcsón termel igaerőt és húshasznot. Általá-
ban a szarvasmarhatenyésztés legolcsóbb és legtermészetszerűbb módja a legelőn való
tartás. Erre jó példát szolgáltat a tél folyamán gyenge takarmányozásban részesülő
szürkegulya, amely a legelőre való kihajtás után egy. vagy másfél hónap múlva
egyedenkint 50—100 kg súlygyarapodást mutat. Természetes, hogy a magyarszürke
részletesen tárgyalt és sok tekintetben negatív eredményű tejtermelésének kizáróla-
gos célkitűzése nemcsak szakszerűtlen, hanem erőszakolt tenyésztői munkának minő-
sül. Ebben a kérdésben került sok tenyésztővel ellentétbe a magyar szürkemarha
tenyésztés, amely azonnal válságos helyzetbe jut, ha csak a tejtermelést vesszük
figyelembe. Világviszonylatban a marhahús értéke egyenlő a sertéshús értékével, és
így nagyobb figyelmet kellene fordítani a húshasznú marhák tenyésztésére is külö-
nösen akkor, ha az olcsón termel. Ezért javasoltam már évekkel előbb, hogy a meg-
lévő tisztaverű magyar szürkemarhákat sürgősen számba kellene venni bizonyos fokú
átválogatással, a legszigorúbb fajtatisztaság figyelembe vételével, a küllemileg súlyo-
sabban hibás állatok kizárásával. Felvásárlás útján több állami gazdaságban és na-
gyobb tsz-ben létesíteni kellene egy-egy gondosan összeválogatott tenyésztörzset, amely
kis költséggel is tartható és bizonyos hasznot is hajt. Ezek a rideg-gulyabeli törzsek
bizonyos jövedelmezőséggel egészítenék ki szarvasmarhatenyéstésünket. hasonlókép-
pen az olaszországi tenyészetekhez, ahol a kizárólagos tejtermelésre beállított borz-
deres és fries fajták mellett a tisztaverű podóliai fajták leggyakrabban ugyanazon
gazdaságokban megtalálhatók. A magyar szürkemarhák megfelelő üsző- és kifogás-
talan bikaborjai a továbbtenyésztés biztosítására kerülnének, míg a tinóborjakból neve-
lődnének azok az ökrök, amelyek nemcsak tetszetős formájuk, hanem kis költségű
tartásuk miatt a legrosszabb útviszonyokban és kedvezőtlen időjárásban is a leg-
olcsóbb és legmegfelelőbb vontató igaerőt szolgáltatnák. Általában a legelőn könnyen
feljavított kondíciójú szürkemarháink a hústermelés, illetve a növendéknevelés szol-
gálatába állnának.

Végül meg kell emlékeznünk a magyar szürkemarha tenyésztésének másik cél-
járól, amely az új fajták kitenyésztését, nemesítő keresztezését, cseppvér keresztezé-
sét stb. szolgálná. De természetesen a keresztezés sikere attól is függ, hogy a felhasz-
nált egyedek a fajták skálájának fokozatában milyen távol vannak egymágtól, és
nem nagy-e a típusbeli különbségük. Rendszerint egy ősi, parlagi és egy kitenyész-
tett fajta első, esetleg második keresztezése ad kiváló egyedeket. Pl.: a magyar man-
galica és a berkshirei sertés kereszteződése igen hízékony árusertés előállítását ered-
ményezi. A magyar szürkemarha állományunk legnagyobb része az idők folyamán a
vörös frank, illetve a bajor tarkamarhával keresztezési tenyésztésbe került, majd a
svájci származású berni és szimmentháli marha nemesítő hatására keletkezett a jelen-
legi magyar tarkamarhánk. Ez a marhafajtánk hívatva lesz világviszonylatban is bi-
zonyos eredmények elérésére, mivel a magyar szürkemarha sok értékes tulajdonságát
örökölte. Hasonló célok elérésére folyamatban van a magyar szürkemarha és az orosz
kosztromai fajta keresztezése, amelynek eredményeit nemzetközi viszonylatban Is
nagy figyelemmel kísérik.

Dr. Horváth János
állami főállatorvos, oki. gazda.
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