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„A boldogságra kevés a jelen,
A múlton épül az, s az emlékezeten.” 

(Tompa Mihály)

Marjai Zoltán 1928. június 30-án szüle-
tett Gyékényesen. Az elemi iskolát szü-
letési helyén végezte. Az érettségi bizo-
nyítványát a Csurgói Református Gim-
náziumban szerezte. Erdõmérnöki ok-
levelét 1952. február 29-én állították ki,
az akkori Agrártudományi Egyetem Er-
dõmérnöki Karán. 

Az oklevél megszerzése után a Nyírsé-
gi Állami Erdõgazdasághoz került. A Tisza
hullámtere fásítási tervének készítése so-
rán került kapcsolatba Babos Imrével, aki
1953 tavaszán meghívta vezetõnek az Er-
dészeti Tudományos Intézet (ERTI) Tõs-
erdõn felállított Homok- és Hullámtérfásí-
tó Kísérleti Állomására. Ekkor már együtt
dolgozhatott Babos Imrével a homokfásí-
tás, Koltay Györggyel a nyárfásítás, Partos
Gyulával a homoki csemetenevelés, és
Vlaszaty Ödönnel az elsõ vegyszeres
gyomirtások témakörökben, akiktõl szá-
mos tapasztalatot, intenciót gyûjtött.

Tõserdõrõl 1953. december 15-ével
áthelyezték Ráckevére, ahol elkezdõ-
dött az a 10 év, ami tudományos és
szakmai fejlõdése szempontjából meg-
határozó volt. Mátyás Vilmos állomás-
vezetõ több éve foglalkozott üzemi
magvizsgálattal. A magvizsgálatok foly-
tatása feltételeként kialakította az igé-
nyesen felszerelt, európai színvonalú
kutatólaboratóriumot, ahova állomás-
vezetõ helyettesként kapcsolódhatott
be. A magvizsgálati eredmények érté-
kelése mellett, a Maggazdálkodási Út-
mutató megírásával az akkori gyakorla-
ti maggazdálkodás alapjait már közösen
rakhatták le. Marjai Zoltánra az ország-
járással összekötött területi kérdések
megismerése hárult. A gyakorlati szak-
emberekkel történõ személyes kapcso-
lat kialakítása adott alkalmat arra, hogy
önállóan, szabadon foglalkozhatott, az
akkor nagy jelentõségû, nyármag téma
tudományos alapjai lerakásával, szelle-
mi és technikai feltételei megteremté-
sével.

Mátyás Vilmossal kialakult együtt-
mûködésük 1957 tavaszáig tartott, ami-
kortól Mátyás Vilmos visszatért Sopron-
ba. Az Állomás vezetésével Marjai Zol-
tánt bízták meg, akiben tudatossá vált
az a mélyreható magkutatási igény,
hogy a labort növényélettanilag is fel
kell szerelni. Ebben a kísérleti ciklus-
ban a nyármag-kutatás dominált, amely-
nek végeredménye az 1960-ban megvé-
dett mûszaki doktori értekezésben tár-
gyiasult. 

Ebben az idõszakban kapcsolódott be
a Bánó István vezette klónvizsgálatba,
anyafák és oltványaik magkihozatala, va-
lamint az egyéb maggazdálkodás-fejlesz-
tési vizsgálatokba. Továbbiakban ezek
az elemzések érlelték meg a plantázs
rendszerû, koncentrált, nagyüzemû, re-
gionális rendeltetésû magtermelõ bázi-
sok létesítésének koncepcióját, amely az
ERTI 1958. évi kutatótanácsa ülésén ke-
rült elõterjesztésre. Elfogadásához azon-
ban hiányzott az intézeti kollektíva pozi-
tív állásfoglalása egészen 1963-ig, annak
ellenére, hogy Keresztesi Béla igazgató
egy 1959-ben tett európai körutazás
után, nyilvános fórumon úgy nyilatko-
zott: „Úgy látszik, Marjainak van igaza!” 

Az említettek mellett ezen idõszak-
ban a következõ eredmények, kísérle-
tek vázolhatók:

• egyéves munkával összeállították
az „Erdészeti Magvizsgálati Mód-

szertant”, (sok évig nem volt és ta-
lán ma sincs hasonló önálló mû az
irodalomban);

• nyármag pergetõ és -szikkasztó
gép szerkesztése, kipróbálása a
technikai munkatársak bevonásá-
val, a  gép szabadalom lett;

• a köszörûkõvel mûködõ, folya-
matos üzemelésû szkarifikátor
szerkesztése és üzembeállítása,
újításként;

• a tölgyfélék makkjának fagytûré-
se, nedvességtartalmának vizs-
gálata az érés során;

• a fenyõmagvak vizsgálatánál vá-
laszkeresés abból a célból, hogy a
maghéj és magbél aránya változá-
sánál mi idézi elõ az ezermagsúly
különbségeket, a héj vagy a bél;

• nemzetközi magcsere bonyolítása
az ERTI arborétumai számára;

• a vadcseresznye romlását elõidéz-
hetõ tényezõk vizsgálata;

• részvétel az Erdészeti, Vadászati
és Faipari Lexikon írásában;

• az Erdészeti Lapok 1900–1905 kö-
zött megjelent számainak értékelé-
se erdõmûvelési szempontból;

• részvétel az NDK-ban és Lengyel-
országban vizsgált témákban.

A magvizsgáló laboratórium 1963.
évi Ráckevérõl Sárvárra történõ áthelye-
zésének megrázkódtatásait nem vállal-
va felmondott, azzal az indokkal, hogy
„..a többéves begyakorlott munkaerõket
rövid idõ alatt lehetetlen pótolni és …az
évtizedes munka eredménye derékba
szakad.”

1964. február 1-jétõl a Gödöllõi Álla-
mi Erdõgazdaságnál kapott munkale-
hetõséget, amely merõben új, gyakor-
lati munkakört jelentett. Hamarosan, az
erdõmûvelési csoportvezetõi feladat
mellett a mag-, és csemetetermelés irá-
nyítására kapott felhatalmazást. Fila Jó-
zsef igazgatója bizalmából a kezdeti te-
repszemlék után sikerült a nagyüzemû
plantázst megvalósítani, és több milliós
vállalati költségeket igénylõ támogatás-
ban részesülhettek az alábbi fejleszté-
sek:

• lombos és fenyõ nagyüzemû
magtermelõ plantázs tervezése és
létesítése Albertirsán;

• az „üllõi” árbocakác magjának be-
gyûjtése, vetése és csemetéjének
felhasználása;

• földrõl való akácmaggyûjtés forrás-
alapjainak lerakása, vizsgálatok-
kal alátámasztva;

IN MEMORIAM

Marjai Zoltán életútja és munkássága
A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Tanácsa rendezvényein szinte már hagyomány,
hogy az emlékezés fõszereplõvé válik. Nem régen egyesületünk egykori ügyveze-
tõ titkára, dr. Marjai Zoltánné, a férje életútjára és munkásságára emlékezett
vissza, bepillantást engedett egy kiemelkedõen gazdag életpálya eseményeibe,
azzal a lelki többlettel, amelyre csak egy hitvestárs képes. A versidézet eszmei
mondanivalójához híven adjuk közre rovatunk hasábjain az elõadás rövidített,
szerkesztett változatát.
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• erdeifenyõ-mag beszerzése ká-
moni plantázsról, árbóc akáchoz
hasonló vetése, erdõsítése;

• akkor 10 000 m2 hidegágy létesíté-
se fenyõ és apró magvú lombos
fajok számára; 

• a magexport olyan arányú fejlesz-
tése, hogy az, az egész vállalati
tiszta nyereségének közel 10 %-át
tette ki;

• a gyakorlatban közismerten értékes
lombos állományokról (pl. zselicsé-
gi ezüsthárs, baktalórántházai hen-
geres gyertyán) magbeszerzés és
csemetéjükkel való erdõsítés.

Irányította a budapesti parkerdõ-
gazdálkodást, a Gödöllõi Arborétum
ERTI igényeinek megfelelõ gondozását. 

1971-tõl az Erdõgazdasági és Faipari
Egyesüléshez került mûszaki, gazdasági
tanácsadónak, az erdõmûvelés orszá-
gos koordinálására, de egy idõszakban
még a Vadászati Világkiállítás szervezé-
sében is részt vett. Fõ törekvése annak
a gondolatnak a megérlelése volt, hogy
a nemesített szaporítóanyagot racionáli-
san használják fel. 

A menedzselés az alábbi területekre
terjedt ki:

• a mag- és csemeteexport fokozá-
sa, ennek keretében tanulmányút

a NSZK-ban és javaslat készítése
az igazgató tanács részére;

• az OECD-hez való csatlakozáshoz
szakvélemény adása;

• az MZ 1,5 szárzúzó alkalmazása a
mechanikus tisztításban, az Ellet-
tari tuskózógép elterjesztése, be-
mutatók szervezése;

• mag- és csemetebörzékszervezé-
se;

• a belterjes csemetenevelés mód-
szereinek elterjesztése;

• tartós tölgy csemetetárolási kísér-
let megszervezése az ERTI-vel.

Az egyesülési idõszakban választot-
ták az Erdõmûvelési Szabvány Bizott-
ság, az Erdészeti Fajtaminõsítõ Bizott-
ság, valamint a Vadászati Világkiállítás
„Az ember és a természet” Szakbizott-
ság tagjává. Az ERTI 1972-ben kutatói
és szakmai munkássága elismeréséül
Vadas Jenõ Emlékéremmel tüntette ki. 

Külföldi munkájából kiemelhetõ, hogy
1974 novemberében a MÉM jelöltjeként
TESCO szerzõdéssel 2 évre Kubába ke-
rült, az ERTI és FAKI kombinációjaként
létezõ Intézethez, szaktanácsadóként a
Genetikai Osztályra. A spanyol nyelv
szükség szerinti elsajátítása után foglalko-
zott: származási kísérletekkel, honosítás-
sal, magkutatással, magvizsgálattal, és fej-

lesztéssel. A két év elteltével a szerzõdést,
a Kubai Intézettel közös kezdeményezés-
sel sem sikerült meghosszabbítani – fõleg
anyagi fedezet hiányában – ezért 1976
szeptemberében záró jelentés készült az
eredményekrõl és további teendõkrõl.
Ezt az Intézet Fõhatósága Elismerõ Okle-
véllel méltányolta. 1977-ben beválasztot-
ták egy kormányszintû nemzetközi szer-
vezet – a Magvizsgálók Nemzetközi Szö-
vetsége (ISTA) – Erdészeti Bizottságába.
Az elõzõeken túlmenõen a tagországok
között elõsegítette a kiterjedt levelezést,
adatösszehasonlításokat, módszervéle-
ményezést.

Hazatérve az Országos Vetõmag és
Szaporítóanyag Felügyelõség Famagvizs-
gálati Osztálya, laboratóriuma élére került,
ahol a vizsgálatok mellett fejlesztésekkel
foglalkozott, korábbi kutatási eredmé-
nyek érvényesülési feltételei írásba fogla-
lását, gyakorlatba ültetését szervezte. 

1983-tól kórházi kezelés alatt állt.
l984. május 1-jén Kiváló Dolgozó kitün-
tetést kapott. 1984. augusztus 1-jétõl
nyugdíjba került, de ezután sem tétlen-
kedett és folytatta vizsgálatait azon er-
dõgazdaságokban, ahol a kutatások,
fejlesztések 1966-ban elkezdõdtek és a
legtöbb akácállomány található. 

Közülük elsõk között a Pusztavacsi,
a Csévharaszti és Mendei Erdészetek-
nél. Ilyen vonatkozásban késõbb felzár-
kózott a Nyírségi Erdõ,- és Fafeldolgozó
Gazdaság Baktalórántházai Erdészete,
illetve a Gúthi Erdészete, továbbá a ki-
lencvenes évek második felétõl a ter-
mõhelyi összehasonlító vizsgálatokba a
következõ erdészetek kapcsolódtak be:
a Nyárjasi, Császártöltési, Romhányi,
Vasvári, Bakonyszentlászlói, Devecseri,
Sümegi, Monostorapáti, Baki, Zalacsá-
nyi, Lábodi és Marcali Erdészetek.

E kutatások eredményeként született
meg „Az akácmag ökológiája, vándor-
lása és élettartama a talajban” c. OTKA
zárójelentés 1999-ben. 

Betegsége súlyosbodását könnyíten-
dõ végtelen türelemmel és gonddal
gyûjtötte a tervezett Az akácfa mono-
gráfiája címû könyvéhez a rég megje-
lent szakkönyvek írásaiból a forrásokat.
A könyvnek több fejezetét megírta, de
elhatalmasodott betegsége miatt nem
tudta befejezni. 

Arra volt már csak ereje, hogy az elõ-
szót lediktálja, s abban minden anyagi és
terepi lehetõséget biztosító hivatalnak, er-
dõgazdaságnak, erdészetnek, közremû-
ködõ kollégának köszönetet mondjon.

Szerkesztette: Halász Gábor, 
Nagy László, S. Nagy László, 

dr. Szikra Dezsõ – OEE

A Muzsikál az erdõ átível a határokon
A Muzsikál az erdõ rendezvénysorozatnak idén a 13. évada zajlik az ország három
térségében, erdészek közremûködésével.

Az év legnagyobb eseménye a Muzsikál az erdõ – Mátrai Mûvészeti Napok kilencnapos prog-
ramfolyama lesz, július 2–10. között kerül megrendezésre. Az idei programsorozat elsõ alka-
lommal válik határokon átnyúlóvá, hiszen a nyitónap Felvidéken, Füleken lesz. Ezt a gondo-
latot követve az õszi rendezvény, a Gyula térségében szervezõdõ programsorozat egyik nap-
ján a Partiumba látogat majd el. 

A Príma Díjas és Nógrádikum Díjas rendezvénysorozat valamennyi napján a szakvezeté-
ses erdei sétákat követõen klasszikus zenei és a népzenei koncertek következnek, ahol orszá-
gos, sõt világhírû elõadómûvészek és a helybéli mûvészeti élet kiválóságai nyújtanak egysze-
ri, megismételhetetlen erdei koncertélményt. 

Nem maradnak el az erdei sportok, a színvonalas zenei és kézmûves gyermekprogramok
és a helyi termelõk bemutatkozásai sem. Megismerkedhetünk a fenntartható gazdálkodás pél-
dáival, valamint tudományos ismeretterjesztõ elõadásokon bõvíthetjük tudásunkat az erdõ és
a természetvédelem témakörében. 

A természethez kötõdõ képzõmûvészeti kiállítások, a Muzsikál az erdõ pályázatok – fotó,
képzõmûvészet, irodalom és gyermekrajz témakörökben – immár hagyományosan színesítik,
gazdagítják a programkínálatot, a szellemi feltöltõdés lehetõségeit. 

Idei helyszíneink júliusban: Fülek, Gyöngyöspata, Szentkút, Gyöngyöstarján, Szurdokpüspö-
ki, Bátonyterenye – Szorospatak, Kékestetõ, Galyatetõ, Gyöngyössolymos – Szalajka-tisztás.

Szeretettel várunk minden erdõjáró, mûvészetkedvelõ látogatót a 2016-os év Muzsikál az
erdõ rendezvényeire. Részletes információt, programjainkat megtalálják honlapunkon:
www.muzsikalazerdo.hu. 

„Muzsikál az erdõ – ahol az erdõ és a zene összefonódik. Jókedv, erdei értékek, mûvésze-
tek, barátság, testi-lelki feltöltõdés”!

Muzsikál az Erdõ Alapítvány
Az Országos Erdészeti Egyesület a rendezvénysorozat támogatója.


