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Mátraházán, az MTA Üdülõ- és Konfe-
renciaközpontjában tartotta ötvenéves
születésnapját az Erdõvédelmi Osztály.
A több mint száz jelenlévõt dr. Borovics
Attila fõigazgató köszöntötte, majd egy-
más után következtek az elõadók. 

Az Erdõvédelmi Osztály 50 éve c. re-
ferátumot dr. Tóth József ny. tudományos
tanácsadó akadályoztatása miatt dr. Csó-
ka György osztályvezetõ tartotta a rá jel-
lemzõ alapossággal és szellemes
könnyedséggel. Az elõadásból megtud-
hattuk, hogy „erdõvédelmi tárgyú közle-
ményeket már az írott magyar nyelvû
szaksajtó kezdeteitõl fogva rendszeresen
találunk. Fekete Lajos akadémikus tollá-
ból 1877-ben születtek meg »Az erdõvé-
delem körvonalai«, 1878-ban pedig »Er-

dészeti rovartan« címû munkák, amelyek
egyben egyetemi tankönyvek is voltak.
Az Erdészeti Lapokban is rendszeresen
jelentek meg Bedõ Albert, Vadas Jenõ er-
dõvédelmi témájú írásai. Amikor Dará-
nyi Ignác földmûvelésügyi miniszter
1897.december 31-én aláírta a »magyar
királyi kísérleti állomások« felállítására
vonatkozó rendeletét, tulajdonképpen a
selmecbányai Erdészeti Akadémia »inku-
bátorában« kisarjadt az intézményesített
erdészeti kutatás Magyarországon.” 

Az elõadó ezután felsorolta a jeles
erdészeti növénykórtanosokat, úgy,
mint Tuzson Jánost, aki Vadas Jenõ be-
osztottjaként a selmecbányai központi

kísérleti állomás adjunktusa volt. Az ün-
nepi évfordulón illik megemlíteni
Vollnhofer Pál (apácalepke-kutatás),
Matusovits Péter (cserebogár-, gyapjas-
lepke-kutatás), Pisó Kornél (parazitoid
és ragadozó rovarokkal kapcsolatos ku-
tatás) nevét. De a késõbbi „nagyokat”
sem hagyhatjuk ki a sorból, úgy, mint
Róth Gyulát, Haracsi Lajost, Bokor Re-
zsõt, Apt Ödönt, Igmándy Zoltánt,
Gyõrfi Jánost, Pagony Hubertet. Az er-
dõvédelmi állomásokon dolgozó mun-
katársak, úgy, mint Bencze Lajos, Kiss
László, Stefanik László, Szontágh Pál,
Kolonits József, Lengyel György Vicze
Ernõ, Karácsony Ernõ és az elsõ erdé-
szeti fénycsapdákat felállító Tallós Pál-
lal együtt a ma is aktív kutatók vala-

mennyien hozzájárultak az ötven év
eredményeihez. 

A konferencián megtartott elõadások:
Dr. Varga Szabolcs: Emlékeim az Er-

dõvédelmi Osztályról.
Dr. Hirka Anikó: 50 év rovartani ku-

tatásai az ERTI-ben.
Dr. Koltay András: 50 év növénykór-

tani kutatásai az ERI-ben.

Janik Gergely: Egészségiállapot-mo-
nitoringhálózatok az ERTI-ben.

Dr. Csóka György: A következõ 50
év erdõvédelmi kihívásai.

Ebédszünet után könnyebb fajsúlyú
elõadásokat láthattunk-hallhattunk, úgy,
mint a „Pannon sivatag” címû kisfilmet,
amelyrõl Mosonyi Szabolccsal, a film
operatõr alkotójával beszélgethettünk,
majd dr. Csóka Györgytõl a tõle megszo-
kott szellemes stílusban hangzott el a
„Védõbeszéd a rovarok mellett – rend-
hagyó rovartanóra erõs idegzetûeknek”
címû, Szõcs Leventével közösen összeál-
lított írás.

Dr. Solymos Rezsõ személyes élmé-
nyeit mesélte el Pagony Hubertrõl,
megerõsítve, hogy az elmúlt ötven év-
ben oszlopos tagja volt az Erdészeti Tu-
dományos Kutató Intézetnek.

Végezetül dr. Koltay András az osz-
tály életébõl villantott fel „Komoly és
kevésbé komoly képeket”.

Az osztály belügyeiben kevésbé já-
ratos szerkesztõ örömmel állapította
meg, hogy egy olyan csapat kovácso-
lódott össze, akik a mindennapok te-
endõit jó kedvvel és egymásra is fi-
gyelmet fordítva végzik. Példát vehe-
tünk róluk.
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