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Történeti előzmények

Az M T A  Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetének megalapítását gró f Vigyázó 
Sándor donációja tette lehetővé, aki 1919-ben a Magyar Tudom ányos Akadé
miára hagyta Vácrátóton lévő ingatlanát. Ez az ingatlan egy kastélyból, gazdasági 
épületekből és egy 20 hektáros parkból állt.

A  kastélypark keletkezése az 1830 körüli évekre tehető, és valószínűleg Géczi 
István referendárius építtette a magyarországi angolparkok (Kismarton, Alcsút, 
Fót) mintájára. Tervezőjét nem  ismerjük, de bárki is volt, kiváló helyzetfelisme
réssel érvényesítette a terep adottságait, amellyel a mai napig megadta a kert 
szerkezetének fő  vonásait. Ezek már az 1842-ben készült katonai térképen jó l  
kivehetők.

A  birtok 1871-ben került g ró f Vigyázó Sándor tulajdonába. A  hazafias gon
dolkodású nagybirtokos korának legismertebb kertépítő mérnökét. Jámbor V il
most -  több nevezetes hazai kert és park (Alcsút, Szarvas, Margit-sziget) építőjét
-  bízta m eg a park felújítási tervének elkészítésével. A  munkák 1872-ben kez
dődtek m eg Bánd Henrik főkertész irányítása mellett. A z egyhangú, természetet 
utánzó tájképi kertet dendrológiai parkká és gyűjteményes kertté varázsolták a 
századvég romantikus stílusában, elhelyezve benne a stíluskorszak jegyeit 
(barlang, sziget, vízesés, gótikus m űrom , vízimalom).

M a m int a magyar kertépítészet egyik fennmaradt remeke, műemléki vé
delmet élvez. M indez gró f Vigyázó Sándor érdeme, aki gazdaságtannal is foglal
kozott, és a Magyar Tudom ányos Akadémia egyik legnagyobb donátora volt. 
1919-ben kelt végrendeletében ezt írja: „M ég annak a kornak vagyok szülöttje, 
melyben Széchenyi István és munkatársai lerakták a mai Magyarország alapjait. 
Rendítheteden m eggyőződésem , hogy az európai színvonalon álló, s emellett 
m inden ízében magyar kultúra, Magyarország és a magyar nemzet fennmaradá
sának legbiztosabb záloga. Ez okból a fenti eshetőségre egész vagyonomat a ma
gyar kultúra szolgálatába kívánom állítani, mely célt első magyar tudományos 
intézetünk útján vélem leginkább elérhetőnek...” Apja elhunytakor hasonló 
szellemben végrendelkezett g ró f Vigyázó Ferenc is, külön kiemelve, „ ...h ogy  a



vácrátóti kastély és kert öregbítendő mai állagában, mint bojári gr. Vigyázó Sán
dor kastély és kert” .

Vigyázó Ferenc tragikus elhunyta után a gazdag örökség 1928 nyarán került 
az Akadémia tulajdonába. Csak a végrendelet felbontása után derült ki, hogy az 
Akadémia nem tiszta vagyont örökölt, hanem hosszan elhúzódó perlavina elé 
néz. A  sok tisztázatlan ügy közül egyben sikerült megegyezni a családdal, m i
szerint Vigyázó Sándor unokája, g ró f Bolza Marietta a köteles rész fejében 1929- 
ben megkapta a vácrátóti allódiumot, melyből a kastélyt és parkot 1936-ban 
eladta Debreczeni Sándor pesti ügyvédnek. Az új tulajdonos kezében a gyűjte
mények tönkrementek, 1930-ban a többtornyos romantikus kastélyt is lebontot
ták, és a helyén épült a mai, sokkal egyszerűbb, udvarházszerű épület.

Az intézet alapítása

A  második világháború pusztításai után, 1946 májusában az Országos Term é
szettudományi M úzeum  kapta m eg a gazdátlanná vált kastélyparkot egy ú jon
nan építendő növénykísérleti állomás és botanikus kert céljára. Az intézmény 
ideiglenes igazgatásával H om onnay Nándort, a Magyar Természettudományi 
M úzeum  (M T M ) Madártani Osztályának vezetőjét bízták meg. A  botanikus 
kert fő  feladata a hazai növényfajok begyűjtése és tudományos feldolgozása volt, 
továbbá az, hogy a budai Hűvösvölgyben később felépítendő új Központi Bota
nikus Kert részére előnevelje a növényeket. Vácrátót ekkor lép be a magyar tu
dom ány történetébe. 1949 és 1950 nyarán itt rendezik meg Soó Rezső és 
Z ó ly om i Bálint vezetésével a Vácrátóti Térképezési Tanfolyamot (1), amely 
elméleti és gyakorlati megalapozását adta az országos mozgalomként meginduló 
növényszociológiai és -ökológiai kutatásoknak, valamint az erdő- és rétgazdál
kodás ökológiai megalapozásának (vegetációtérképezés, erdő- és réttipológia).

A  közoktatási tárca szűkös anyagi forrásai nem  biztosítottak megfelelő feltéte
leket egy komolyabb kutatóbázis kialakításához és a botanikus kert felépítésé
hez. Ezért az újjászervezett Akadémia intézethálózatának kiépítésekor, 1952- 
ben, a Vácrátóti Természetvédelmi Park és Biológiai Állomás az Akadémia keze
lésébe került, és megalakult a M T A  Botanikai Kutatóintézete. A  tudományos 
kutatómunka tematikailag három osztályra (növényélettan, növényfbldrajz- 
ökológia, botanikus kert) tagolódott. 1953-tól 1955 tavaszáig szervezetileg az 
intézethez tartozott a soproni Talajbiológiai Osztály is.

A z intézetnek rövid ideig nem  volt igazgatója; vezetését Szemes Gábor igaz
gatóhelyettesként látta el, aki már 1949-től a Biológiai Állomás első embere volt, 
és az újjáépítést irányította. A  mai botanikus kert alapjainak lerakása Pénzes A n-



flz intézet alapítása

tál érdeme. Az induló kutatógárda olyan kiváló erőkből állott, mint Felfbldy 
Lajos, Pénzes Antal, Szemes Gábor; mellettük több tehetséges fiatal (Kárpáti 
István és Kárpáti Vera, Czelnai Rudolf) pályafutása is itt kezdődött. A  tudomá
nyos munkát az intézet Tudom ányos Tanácsa irányította és értékelte. Elnöke 
Soó Rezső akadémikus osztályelnök volt, tagjai; Fehér Dániel, Győrffy Barna, 
Manninger Ernő, Mándy György, Máthé Imre, Sedlmayr Kurt, Somos András, 
Szemes Gábor és Z ólyom i Bálint.

A botanikus kert építése

1954 őszén a M T A  elnöke felmentette Szemes Gábor igazgatóhelyettest, és 
Zólyom i Bálint levelező tagot nevezte ki az intézet igazgatójának. Helyettese 
Újvárosi M iklós lett, aki a Botanikus Kerti Osztályt is vezette. Újvárosi mint 
tapasztalt botanikus kerti szakember (Debrecen, Kolozsvár) nagy lendülettel 
fogott munkához. Célja az volt, hogy a régi térképek alapján a park eredeti stílu
sát megőrizve, úgy helyezze el benne a gyűjteményes anyagot, hogy az kielégítse 
a kor tudományos, gyakorlati és esztétikai követelményeit. T öbb  év kitartó 
munkája eredményeként 1961. május 1-jén nyílt m eg a Vácrátóti Botanikus 
Kert a látogató nagyközönség előtt.

Az 1960-as években új üvegházak épültek, rendbe tették a megrongálódott 
úthálózatot, felújították a hidakat és a míitárgyakat. Az már 1953-ban világossá 
vált, hogy a gigantikus méretíSre tervezett, rendkívül költséges hűvösvölgyi Köz
ponti Botanikus Kert építése meghiúsul. Újvárosi időben felismerte ezt, és arra 
törekedett, hogy a Központi Botanikus Kert szerepét -  szerényebb méretekben, 
de tudományos igényű, gazdag gyűjteményekkel -  Vácrátót töltse be. Egy évti
zed következetes gyűjtő- és építőmunkája révén ezt a célt sikerült megvalósítani, 
s a botanikus kertet az ország legnagyobb élőnövény-gyűjteményévé tenni. Az ő 
érdeme, hogy létrehozta az egyedülálló tudománytörténeti értéket képviselő 
fejlődéstörténeti növényrendszertani bemutatót, amely Soó Rezső elmélete 
szerint az 1950-es évek egyik legkorszerűbb növényrendszerét reprezentálja. 
Ugyancsak Újvárosi nevéhez fűződik a kert nemzetközi kapcsolatainak fejlesz
tése és a gyűjteményi csoportok kialakítása, amelyeket egy-egy kurátor (Galántai 
Miklós, Gerencsér László, Kereszty Zoltán, Kósa Géza) által vezetett munka- 
csoport gondoz és fejleszt. A  mintegy 12 000 taxont felölelő gyűjtemény négy 
csoportra osztható: rendszertani, dendrológiai, sziklakerti és üvegházi gyűjte
ményre. Ez a hatalmas génkészlet az elmúlt évtizedekben megbízható forrása és 
tartaléka volt szaporítóanyag formájában a hazai alkalmazott botanikai kutatá
soknak és a gyakorlati termesztésnek.



Különösen gazdag a dendrológiai gyűjtemény, főleg közép- és kelet-ázsiai 
lomblevelű fákban és cserjékben, amely nemzetközi összehasonlításban is előkelő 
helyen áll. A  bemutató és a gyűjteményes üvegházi komplexum közel háromezer fajá
val elsősorban az oktatást és az ismeretteijesztést szolgálja, de a tudományos kuta
tás gyakorlati műhelye is. A  sziklakerti csoportban kiemelkedő értéket képviselnek 
egyes növénynemzetségek szisztematikusan összeállított fajsorozatai. Megtaláljuk 
a hazai flóra képviselőit is, amelyek ökológiai igényeik szerint vannak kiültetve, és 
elkülönítetten tartjuk a védett és veszélyeztetett fajokat.

A  természetvédelmi nevelés fontos bázisa a kert. Az óvodás gyermekektől a 
nyugdíjascsoportokig az ország széles néprétegei látogatják a kertet. Évi 60-80 
ezer vendéget (korábban 100-120 ezret) fogadunk. Kertismertető füzet, térkép, 
irányító és rövid ismeretterjesztő táblák, poszterek segítik az eligazodást. Egye
temek és szakiskolák részére oktatást és bemutatót tartunk. A  kert fontos kultu
rális missziót tölt be a nagy sikerű nyári szabadtéri hangversenyek megrendezé
sével.

1980. január 1-jével Pócs Tamás került a botanikus kert élére, majd 1984-től, 
Tanzániába történt távozása után, Borhidi Attila, az intézet igazgatóhelyettese 
vette át a kert tudományos vezetését. A  technikai munkák irányítását 1981-től 
Jenser György főm érnök végezte. Az évtized fontos beruházásaként teljesen 
újjáépítették a kertet övező kőkerítést, korszerűsítették a hidakat, 1987-ben átad
ták az új, 15 m magas bemutató üvegházat és a fizikai dolgozók részére készült 
szociális épületet. 1991-től Kereszty Zoltán vette át az újjászervezett Botanikus 
Kerti Osztály irányítását. Vezetői tevékenységét a botanikus kerti kuratórium 
segíti.

A  tudományos fenntartó és gyűjtőmunka mellett a hangsúly a szakmai m un
ka minőségi javítására koncentrálódott. A  tudományos munkákban kiemelkedő 
szerepet kapott a hazai flóra védett és veszélyeztetett fajainak konzervációbioló- 
giai vizsgálata.

Tudományos kutatások

A z  1950-es évek elején induló csapat neves kutatói sorban eltávoztak vagy távo
zásra kényszerültek. A  kezdeti éveket a nagy kutatói mobilitás jellemzi. Z ólyom i 
ekkor m ég -  egészen 1966-ig -  a Természettudományi M úzeum  Növénytárát is 
vezeti, s viszonylag kevés ideje marad az intézet ügyeire, ahol Újvárosi befolyása 
egyre erősebben érvényesül: több alkalommal is sikertelen kísérletet tesz a b o 
tanikus kert önállósítására. Az intézet kutatásai ekkor főleg két vonalon futnak. 
A z országos vegetációtérképezési program keretében Kárpáti István mintaszerű



feldolgozást készít a hazai Duna-ártér ligeterdőiről (3), és kiemelkedő munka 
Kárpáti Vera klasszikussá vált tanulmánya a Duna-ártér vízi vegetációjáról (4). 
Értékes közös munkájuk a mészkedvelő homokpuszták fenofázisairól készített 
tanulmány (2). Hozzájuk csatlakozik a fiatal Kovács Margit, aki az ország láprét
jeinek cönológiai feltárását végzi (5), és a gyakorlati gazdálkodás szempontjából 
fontos réttipológiai tanulmányokat folytat. Zólyom i itt és ekkor indítja el ké
sőbb kiszélesedő nagy kutatási programját: az alföldi löszterületek cönológiai, 
ökológiai és történeti rekonstrukciós kutatásait Jankó Bélával (6, 7). A  másik 
kutatási vonulat Újvárosi szántóföldi gyomkutatása, amely egy 20 éves progra
mot indít el: az első és második országos gyomtérképezési programot, amely 
több m int 200 mintaterület rendszeres felvételezését, a mai értelemben is kor
szerű megfigyelését jelentette. A  projekt eredményei két nagy tanulmánykötet
ben, valamint két korszerű kézikönyvben jelentek meg (8, 9). A  munka során 
fiatal agrármérnökökből a szántóföldi gyomkutatás valóságos iskolája alakul ki.

Az 1960-as évek elejétől jelentősen megerősödik az intézet kutatói állomá
nya, amikor az 1956 után különböző munkahelyekről száműzött neves kutatók 
más tudományterületekhez hasonlóan -  az akadémiai kutatóhálózat intézmé
nyeiben, így Vácrátóton is -  kutatási és fejlődési lehetőséget kapnak. Ezekben az 
években kerül az intézethez többek között Máthé Imre Kossuth-díjas akadémi
kus, Précsényi István és Baráth Zoltán, majd tehetséges fiatalok is, i§. Máthé 
Imre és Szőcs Zoltán. 1966-tól Z ólyom i is megválik a növénytár vezetésétől, és 
teljes idejét az intézet irányításának és a kutatómunkának szenteli. Ebből az idő
ből kiem elkedő teljesítmény Kovács Margit monográfiája Magyarország láprét
jeiről (5), valamint Máthé Imre és Kovács Margit tanulmánysorozata a Cserhát 
és Mátra (10), valamint az Ipoly- és Tarna-vidék növénytársulásairól (11). 
Précsényi István számos példa- és esettanulmányt készít a statisztikai és num e
rikus m ódszerek alkalmazására, és ezzel Juhász Nagy Pál mellett a korszerű 
ökológia megteremtésének legfontosabb hazai iskolateremtő személyisége lesz 
(12, 13). Z ó lyom i a termőhely biológiai értékelésének módjait kutatva az intézet 
munkatársaival kidolgozza a hazai flóra jelentős részére az indikációs értékszá
mokat, a mai napig használatos TW R-rendszert (14).

Az 1960-as évek második felében két jelentős feladatra vállalkozik az intézet 
kutatógárdája. 1967-ben nagy sikerrel rendezik m e g ^  Kárpátok vegetációkutatása 
című nemzetközi szim pózium ot, amelyre kitűnő szakmai programvezető kiad
vány készül (15). Ugyanekkor jelenik m eg Magyarország Nemzeti Atlaszába  
Z ó ly om i egyik főműve: az ország rekonstrukciós vegetációtérképe 1:1 500 000- 
es méretarányban (16). Az 1968-ban meginduló N em zetközi Biológiai Program 
(IBP) terresztris ökoszisztéma-kutatásának koordinálását az intézet végzi, s ezen 
belül az egyik mintaterület -  a szentmargitai rezervátum -  kom plex kutatásának



is a gazdája. Ezen az alföldi löszkutatás szempontjából kulcsfontosságúnak ítélt 
reliktumhelyen IBP-állomás létesül klímamérő berendezéssel és m egfigyelő- 
toronnyal. T öbb  éven át rendszeresen folynak a kom plex klimatológiai, talajtani, 
növény- és állatökológiai, valamint produkcióvizsgálatok. Az eredményekről 
számos közlemény (17, 18) készül és egy monográfia Précsényi tollából (19). 
Ezeknek a tanulmányoknak a tapasztalatai indítják el azokat a GATE Állattani 
Tanszékével közösen végzett nagyjelentőségű vizsgálatokat a Tece-réten, ame
lyek az első hazai modellkísérletek a termőhelyi nitrogénciklus tanulmányozásá
ra szárazföldi ökoszisztémában (20). Ehhez csatlakoznak az ugyancsak úttörő 
jellegű niche-kutatások is (21).

A z 1970-es évek elejétől folyamatosan alakul ki az Ökológiai Osztály négy 
tematikus kutatócsoportja. A  N övénycönológiai (Zólyom i, Kárpátiék), a vá
rosökológiával és környezetszennyezéssel foglalkozó Talajökológiai (Kovács 
Margit, Klincsek Zoltán, Podani János, Török  Katalin), a kvantitatív, illetve 
niche-ökológiai (Précsényi István, Szőcs János, M elkó Erika, M olnár Edit, 
N ősek  János, Virágh Klára) és a Produkcióökológiai (Máthé Imre, i^. Máthé 
Imre, Babulka Péter, B ocz Lajos, Vadász Ágnes) Kutatócsoport, amely koráb
ban az IBP-állomás fitomassza-vizsgálatait végezte, az 1970-es évek elejétől 
pedig elindította a hatóanyag-ökológiai kutatásokat, előbb a Solanum nem zet
ség fajain, majd pedig az Apocynaceae család több fontos gyógynövényén 
(Amsonia, Rhazia).

1978-ban az M T A  Elnöksége elérkezettnek látja az időt az ökológiai tudo
m ányok hangsúlyozottabb támogatására és az intézet szervezeti és tematikai 
fejlesztésére. Ennek keretében kerül az intézethez az 1957-ben létesült és ko
rábban az ELTE tanszéki kutatócsoportjaként m űködő Magyar Duna-kutató 
Állomás -  nevének megtartása mellett -  mint az intézet Hidrobiológiái Osztá
lya. Z ó ly om i és Újvárosi nyugalomba vonulásával új vezetőség kerül az intézet 
élére. Bérezik Árpád a Duna-kutató Állomás korábbi vezetője igazgatóként, 
Borhidi Attila igazgatóhelyettesként, Pócs Tamás pedig osztályvezetőként kerül 
az intézethez. További jelentős erősödést jelent Fekete Gábor csatlakozása az 
intézet kutatógárdájához -  ő  később átveszi az Ökológiai Osztály irányítását is - ,  
és tehetséges fiatalok (Tuba Zoltán, Bartha Sándor, Horváth Ferenc) belépése, 
akik ma már vezető egyéniségei egy-egy szakterületnek. M indez jelentős szak
mai és tematikai gyarapodással jár együtt. A  Duna-kutató Állomás hazai és nem 
zetközi projektfeladatai hidrobiológiái kutatásokkal, a Budapesti Agglomeráció 
projekt városökológiai kutatásokkal (22, 23), a trópusi kapcsolatok (Borhidi 
Attila és Pócs Tamás révén) további nemzetközi kutatási programokkal (oszt
rák-magyar Fertő tó Bioszféra Rezervátum projekt, Kubai Zapata projekt, svéd - 
magyar-tanzániai Usambara Rain Forest Project) gazdagítják az intézet tudó-



mányos kapcsolatrendszerét. A z allokációs tanulmányok ekkor kerülnek a 
niche-kutatások középpontjába Fekete Gábor és munkatársai révén, fontos 
ökofiziológiai aspektusokkal bővülve. Magyarországon itt alkalmazzák először a 
klíma- és környezetváltozás ökológiai hatásainak objektív regisztrálására az ismé
telt vegetációtérképezést a Pilisi Bioszféra Rezervátumban (24). Ehhez kapcso
lódik a Dunazug-hegység patakrendszereit vizsgáló hidrobiológiái program a 
Duna-kutató Állomás szervezésében.

M indez az 1980-as években meghozza az intézet számára a hazai és nemzet
közi elismertséget. Ennek jele az intézet által 1982-ben megrendezett három
napos országos ökológiai tanácskozás, amelynek tudománytörténeti fontossága 
hasonló az 1950-es Térképezési Szim póziuméhoz. Eredményeit Fekete Gábor 
szerkeszti tanulmánykötetbe (25).

Az intézet profilbővülése nevében is kifejezésre jut: 1983-tól a neve: az M T A  
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete. Az International U nion  o f  Biological 
Societies (lU B S ) magyarországi kongresszusa keretében Vácrátóton rendezik az 
Európa vegetációtérképe program nemzetközi bemutatkozását és szerkesztő- 
bizottsági ülését. Az intézet szinte minden évben jelentős nemzetközi rendez
vények helyszíne, mint a Nem zetközi Bryológiai Kongresszus (1984), a N em 
zetközi Duna-kutató Munkaközösség 24. és 31. kongresszusa (1984 és 1996) és 
a Botanikus Kertek Nem zetközi Szövetségének Szimpóziuma (1989). Ugyan
ebben az évben az intézet a Magyar Tudom ányos Akadémián megrendezi az I. 
Magyar Ö kológus Kongresszust, amelyet azóta vándorgyűlési rendszerben 
kétévenként rendeznek meg. N agy nemzetközi siker az lAVS (International 
Association ofVegetation Science) 300 külföldi résztvevővel 1991-ben megren
dezett vegetációdinamikai szimpóziuma.

Ezekben az években a Botanikus Kerti Osztály a trópusi botanika és a 
növénytaxonómia egyik hazai vezető intézménye, nemzetközileg jegyzett bázisa, 
olyan jelentős teljesítményekkel, mint a mohaerdők vízforgalmának tisztázása 
(26), a kubai flóra taxonómiai feltárása (27) és Vörös Könyvének  elkészítése (28), 
Afrika lom bosm oháinak katalógusa (29), a Scilla nemzetség hazai fajainak 
biotaxonómiai feldolgozása (30), Kuba növényfoldrajzi és vegetációökológiai 
monográfiája (31). A  N övényökológiai Osztály kutatásainak középpontjában az 
1980-as évek második felétől a primer és szekunder szukcesszió, a társulás
szerveződés korai stádiumainak kérdései állnak (Bartha Sándor), mind szerve
ződési, mintázati, m ind pedig ökofiziológiai (fotoszintézis-vízforgalom) vonat
kozásban (Tuba Zoltán), valamint a vegetáció leromlásának, a degradáció fo 
lyamatának kísérletes vizsgálata (Virágh Klára). A  hatóanyag-kutatásban új 
elemként jelentkezik a Lamiaceae család illóolaj-tartalmú nemzetségeinek multi
diszciplináris vizsgálata (i§. Máthé Imre).



Az intézet szellemi erejét és tartalékait jellem zi, hogy az 1980-as évek során 4 
olyan tanszékvezető egyetemi tanárt ad a hazai felsőoktatásnak, akik valameny- 
nyien iskolateremtő egyéniségek lesznek, s mindezt anélkül, hogy ez az intézet 
teljesítményén nyom ot hagyna.

A  Duna-kutatás két fő  feladatra koncentrál az 1970-es évek második felétől; 
1. A z ökológiai változások kémiai nyom on követésére a hazai Duna-szakaszon, 
különös tekintettel a szervesanyag-tartalomra, az oxigénmérleg (T. E)vihally 
Zsuzsanna) és a trofitás alakulására. 2. Az édesvízi szervezetek populációméret
változásaira az öntisztulással, illetve az antropogén hatásokkal kapcsolatban. 
T öb b  éven keresztül vizsgálják a nehézfém-szennyeződést (32) a vízben, a lebe
gő anyagban, a phyto- és zooplanktonban (33, 34), valamint a benthos és a 
periphyton szervezeteiben, továbbá fontosak a hal- és halászatökológiai vizsgála
tok (Tóth  János, később Guti Gábor, 35). Az 1990-es évektől a kutatás közép
pontjába a bősi duzzasztórendszer hidrobiológiái hatásainak vizsgálata áll. Az 
adatok egy részét a magyar-szlovák államközi egyezményben rögzített m on i
toringprogramban használják fel. A  Duna-kutató Állomás több munkatársa 
szakértőként vesz részt a Külügyminisztérium felkérésére a Hágai Nem zetközi 
Bíróságon folyó per szakértőinek tanácskozásán, illetve ehhez kapcsolódó szak- 
véleményeket készít. Jelentősek a nád ökológiai és természetvédelmi szerepével 
kapcsolatos kutatások (EUREED-program ) és a gemenci rezervátum hidrobio- 
lógiai-botanikai alapfelmérése (36).

1990-ben új vezetés kerül az intézet élére; kutatógárdája Kovácsné Láng 
Editet kéri fel az igazgatói poszt elvállalására. Az 1990-96-ig terjedő éveket a 
túlélésért folytatott küzdelem jellemezte. Az intézet létszáma 40%-kal csökken, 
a kutatók önellátó kutatásra rendezkednek be (20 kutató 36 elnyert pályázaton 
dolgozik egyszerre). Átfogó, nagy témákra, az ökológia számára létfontosságú 
long-term  kutatásokra nincs lehetőség. Több, addig sikeresen művelt kutatást 
(taxonómia, trópusi botanika, produkcióökológia) abba kell hagyni vagy jo b b  
esetben más intézményeknek átadni. A  merkantilista szemlélet eluralkodása 
nem  kedvez az alapkutatásoknak. Az intézet kutatási erőfeszítései gyakorlati 
megbízások megszerzésére, főleg a természet- és környezetvédelem területére 
irányulnak. Ezeket már az 1980-as években megalapozzák a G-lO -es program
ban végzett kutatások, pl. a természetvédelmi területek (Hanság, Szigetköz, 
Szársomlyó, Baláta) monitorozása, kezelési útmutatói, több mint 60 védett és 
veszélyeztetett faj ex situ védelm e, szaporodásbiológiája stb. Kiemelendő ered
mény, hogy az IN T E C O L  ’95 budapesti kongresszusára elkészül A  Magyar Flóra 
Adatbázisa (37). Ezekhez járulnak többletként az EU-csatlakozásra való felkészü
lés és a törvényalkotás előírásaiban, valamint a riói, ramsari és egyéb egyezm é
nyekben, az A G E N D A  2000-ben rögzített feladatokhoz elvégzendő új és egyút-



tál finanszírozott megbízásos munkák. Ezek keretében készül el a biodiverzitás- 
tanulmány (38), az ország természetpolitikai stratégiájáról szóló tanulmány (39), 
az OECD-pályázat elnyerésével a C O R IN E  Biotopes programban való sikeres 
részvétel, a N em zeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer kézikönyvsorozatának 
(11 kötet) az M T M  Allattárával közös kiadása, ebből 5 kötet megírása (40, 41, 
42, 43, 46). Az alapkutatások „megmentését” jelenti A  nemzetközi ökológiai állomá
sok hálózatának hosszú távú kutatása (International Long Term  Ecological 
Research) cím ű program keretében meginduló amerikai-magyar együttműkö
dés a Kiskunságban és Ú j-M exikóban, amelynek keretében nemcsak folytatni 
tudjuk a társulások léptékfüggő szerveződésének vizsgálatát (44), de a magyar 
módszerek és modellek exportjával sikeresen befolyásolni is tudjuk a szakterület 
elméleti és gyakorlati eszköztárát.

Konszolidáció

1997-től megindul az Akadémia konszolidációja, amelynek keretében az ökoló
gia külön fejlesztést kap az M T A  Elnökségétől és a Környezetvédelmi M inisz
tériumtól a hazai ökológia szellemi erőforrásainak és feladatainak felmérésére, 
valamint a kutatások összefogására egy ökológiai központ és egy tematikusán 
hozzákapcsolódó hálózat formájában, azzal a céllal, hogy alkalmas legyen a régió 
ökológiai kutatásainak koordinálására. A  feladat keretében az intézet és új igaz
gatója, Borhidi Attila épületbővítésre és új munkahelyek létesítésére kap lehető
séget, m iközben teljesíti a konszolidáció által előírt létszámcsökkentést is. A  
költségvetés megszilárdulása mellett az intézet két éven át az M T A  Stratégiai 
Kutatási Programjának keretében pályázati rendszerben finanszírozza a legfon
tosabb ökológiai kutatási témákat, különösen a hosszú távú terepkutatási prog
ramokat. Közben elkészül a Magyarország Növénytársulásainak Vörös Könyve (45), 
és felmérést állítanak össze az ökológia legidőszerűbb kérdéseiről is. Mindezek 
négy tanulmánykötetben megjelentetésre várnak, és további tanulmánykötetek 
vannak előkészületben. Jelentős előrelépés a hazai ökológia központi helyzeté
nek nem zetközi elismertetése terén, hogy több nemzetközi szervezet (Inter
national Long Term  Ecological Research [ILTER], Global Terrestrial Obser
vation System [G T O S ], Food and Agricultural Organization [FA O ], N et
working O n  Longterm Integrated M onitoring in Terrestrial Systems [N O  
LIM IT S]) Magyarországon és részben az intézettel közös nemzetközi rendez
vények -  többek közt a Tudom ány Világkongresszusa szatellit konferenciáinak
-  keretében tárgyal a kelet-közép-európai régió ökológiai kutatási hálózatának 
fejlesztéséről.



Nemzetközi kapcsolatok

Az intézet nemzetközi kapcsolatai igen széleskörűek. A  közel négyezer tudomá
nyos közleménynek közel fele nemzetközi együttműködésben, illetve nemzet
közi projektek keretében készült. Fontosabb külföldi együttműködő partnere
ink a következők: University o f  Portsmouth, School o f  Pharmacy and B iom e
dical Sciences, U K  -  Estonian Environment Centre -  Institute o f  Landscape 
E cology o f  Slovak Academy Sei. -  Institute o f  Terrestrial Ecology, M erlew ood, 
U K  -  University o f  N ew  M exico, Dept, o f  Biology, Albuquerque, U SA -  C o 
lorado State University, Dept, o f  Rangeland Ecosystem Sei., Fort Collins, U SA
-  Universität Bayreuth, Germany -  Université de Liège, Belgium -  Institute o f  
Botany Bulgarian Acad. Sei. -  Institute o f  Ecology Bulgarian Acad. Sei. -  
Rutgers University, Dept, o f  Biol. Sciences, N cw Y ersey, U SA  -  N ew  M exico 
State University, Las Cruces, N ew  M exico, U SA -  Kuwait University Dept, o f  
Biological Sciences -  Institute o f  Ecosystem Studies, M illbrook, N ew  York, 
U SA  -  University o f  Toronto, Dept, o f  Geography, Toronto, Canada -  U n i- 
versidad Nációnál Autónom a de M éxico -  Chemical Institute o f  the Massey 
University, N ew  Zealand -  Biological Institute o f  the Sheffield University, U K
-  Instituto de Ecologia y  Sistemática A C C , La Habana, Kuba -  N ew  York 
Botanical Garden, Bronx, U S A  -  Missouri Botanical Garden, St. Louis, USA.

A  Magyar Duna-kutató Állomás állandó, alapvető nemzetközi kapcsolata a 
N em zetközi Duna-kutató Munkaközösségen (Internationale Arbeitsgemein
schaft der Donauforschung) belüli tevékenység. Partnereink Ausztria, N ém et
ország, Luxemburg, Franciaország, Hollandia, Románia, Csehország, Szlovákia, 
Dánia, Hollandia, Svédország és Spanyolország, valamint Anglia és az U SA  
társintézményei.

A  Vácrátóti Botanikus Kert a nemzetközi magcsere révén 554 mtézménnyel 
tart folyamatos kapcsolatot. Kétoldalú kutatási egyezmény keretében folytatunk 
intenzív élőgyűjtemény-fejlesztést a Kínai Népköztársaság, a Koreai Népköztársa
ság és a Vietnami Köztársaság Tudományos Akadémiáinak botanikus kertjeivel.

Az intézet helye a hazai tudományos életben

Az intézet kutatói számos egyetem graduális, és posztgraduális képzésében vesz
nek részt -  beleértve a szakdolgozati és doktori témák irányítását, továbbá dok
toriskolák kurzusainak vezetését is. Ezek: ELTE T T K  Növényrendszertani és 
Ökológiai Tanszék; Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék; Szegedi T u d o 
mányegyetem, Orvostudományi Kar Gyógynövény- és Drogismereti Intézet,



flz intézet helye a hazai tudományos életben

Természettudományi Kar Ökológiai Tanszék; Növénytani Tanszék, Szent Ist
ván Egyetem Mezőgazdasági Kar, Növénytani Tanszék; Állattani Tanszék; Ker
tészeti Kar Növénytani Tanszék; Pécsi Tudományegyetem Biológiai Intézet; 
Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék, Ökológiai Tanszék; Pénzügyi és 
Számviteli Főiskola.

Professzoraink és vezető kutatóink az alábbi egyetemek Doktori és Habi- 
litációs Bizottságának tagjai: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pécsi T u d o
mányegyetem, Szent István Egyetem. Egy fő  a Magyar Akkreditációs Bizottság 
Szakbizottságának társelnöke.

Az intézet 35 diplomása közül 5 fő  a Széchenyi professzori ösztöndíj birto
kosa, 1 főállású és 1 másodállású egyetemi tanár, 1 egyetemi magántanár, 1 rész
foglalkozású egyetemi docens, 2 címzetes egyetemi tanár, 4 címzetes egyetemi 
docensként vesz részt egyetemi oktatásban.

Az intézet létszáma jelenleg 99 fő, ebből főállású kutató 32; központi ösz
töndíjas 8. A  minősítettek száma 18, ebből 3 akadémikus, 2 akadémiai doktor és 
13 P h D -, illetve kandidátusi fokozattal rendelkező kutató.

Kossuth-díjat kapott Z ólyom i Bálint, az intézet első igazgatója, (1955), Á l
lami Díjban hárman részesültek: Újvárosi M iklós (1973), Máthé Imre (1975) és 
Bérezik Árpád (1988). Széchenyi-díjat kapott Fekete Gábor (1999), Szent- 
Györgyi Albert-díjat Borhidi Attila (1997), Akadémiai Díjat Pócs Tamás (1980), 
Akadémiai I^úsági Dijat Tuba Zoltán (1981). Az állami kitüntetések közt emlí
tést érdemel, hogy Fekete Gábor A  Magyar Köztársaság aranykoszorúval díszí
tett Csillagrendjét (1990), Láng Edit A  Magyar Köztársasági Érdemrend közép- 
keresztjét (1998) kapta. A  Szépművészeti Múzeumban történt képrablás felderí
tésében végzett eredményes szakértői munkájáért a Duna-kutató Állomás négy 
kutat(^a kapott rendkívüli kitüntetést (1984): Bérezik Árpád a Haza Szolgála
táért Érdem érem  arany, Abafíy Jenőné, Csutor Ferencné és Kiss Keve Tihamér 
pedig bronz fokozatát. A  tudományos külföldi elismerések jele a Lengyel T u 
dom ányos Akadémia Szafer-emlékérme (Borhidi Attila, 1987), és a Helsinki 
Egyetem emlékérme (Pócs Tamás, 1990).
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A Magyar Ibdományos Akadémia kutatóintézet-hálózata félszáz esztendős.
Az egyetemi oktatástól független kutatóintézetek tömeges alapítása a 20. századi 

tudományfejlődés eredménye. A 20. századé, amikor a kutatás a napi életfeltételeink 
újratermelésében és javításában -  mind a technikai, mind az egészségügyi, mind a 
kulturális életkörülményeink újratermelésében -  nélkülözhetetlenné lett. Nélkülöz
hetetlen, így kifizetődik a függetlenített főállású kutatók tömeges alkalmazása és 
adott célokra szerveződött kutatóintézetek létrehozása.

A századelőn mind az Egyesült Államokban, mind Európában kialakulnak a nagy 
kutatóközpontok. Európában a legismertebbek: a Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (1911) 
és a francia CNRS (1939) kutatóhálózata. Magyarországon 1920 után alapítják az 
első kutatóintézeteket állami erőből, sajátos módon a társadalom-, mindenekelőtt a 
történettudomány területén. Ezt a természettudományok területén csak gyenge 
kezdemények követik -  elsősorban a magánszférában. Az állami alapítású „tudomá
nyos nagyüzem"-et, amely a kor kultuszminiszterének, gróf Klebelsberg Kunónak 
volt az álma, majd paradox módon a szovjet rendszer valósította meg 1949 után.

A Szovjetunió a fejlett nyugati társadalmak termelési, katonai előnyét -  tanulva a 
németek példáján -  a tudományos kutatás intenzitásának erősítésével kívánta 
behozni. E célra kiterjedt kutatóintézet-hálózatokat hozott létre. Hasonló meg
gondolások vezették a szovjet megszállás alá került közép-kelet-európai államok 
tudománypolitikáját 1949 után. Közöttük a magyar tudománypolitikát is: nagy 
költségráfordítással, a már meglévő kis műhelyekre, kis kutatói közösségekre alapít
va hoznak létre intézeteket. Egy részükben a közvetlen állami-hatósági feladatok 
teljesítéséhez szükséges alkalmazott kutatásokat folytatnak miniszteriális felügyelet 
alatt, másik részük alapkutatási célokkal az Akadémia felügyelete alá kerül.

Az akadémiai intézethálózat létrehozásának ideológiai-politikai céljait már elmosta 
a történelem (1990). A politikai-gazdasági változások, mindenekelőtt a tulajdon- 
viszonyok megváltozása, az állami közalkalmazottakat sújtó társadalmi válság pedig 
megrázta mind a természet-, mind a társadalomkutató intézeteket. A századelőn már 
felismert alapelv azonban érvényes maradt a politikai rendszer leváltása után is: az 
intenzíven működtetett tudományos nagyüzem a közösség termelési és kulturális 
erőkifejtésének első számú segítője, modernizációs motorja lehet.

így gondolkodott az Akadémia vezetése 1990 után, amikor a rendszerváltozás 
viharaiban megőrizte kutatóhálózatát. És ez az alapelv vezette az 1997-ben megindí
tott intézetkonszolidációs programot, amelynek célja: az intézethálózatot a nemzet- 
gazdaság, a nemzeti érdekek szolgálatában tartani; a piacgazdaság körülményeihez 
igazítani; megállítani a szétesést; megállapítani az államilag garantált kutatói 
létszámot, rendbe hozni az alapellátást, majd rendezni a kutatói béreket, korsze
rűsíteni a műszerellátottságot. És közben közös erővel korszerűsíteni a tudományos 
menedzsmentet...

Ennek a folyamatnak egyik része az a törekvésünk, hogy az intézetek készítsék el 
a maguk „önéletrajzát". Mutatkozzanak be a kutatói közösségeknek, az oktatói és a 
termelési szférának. És egyben -  mint minden önéletírás közben teszi az ember -  
vessenek számot a maguk erejével, hiányosságaival, tennivalóival. Hogy magunk 
határozzuk meg, autonóm módon, korszerűsítéseink ú^ait, az új célok elérésének 
legeredményesebb módszereit.

Budapest, 2000. október Glatz Ferenc


