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Az OEE Észak-alföldi Régiója, az MTA-
DAB erdészeti, vadgazdálkodási, ter-
mészetvédelmi munkabizottsága és az
Erdészeti Tudományos Intézet szakmai
konferenciát rendezett Püspökladány-
ban. Köszöntötték dr. Tóth Béla c.
egyetemi tanárt, az ERTI tudományos
tanácsadóját kilencvenedik születés-
napja, valamint 70 éves OEE-tagságá-
nak alkalmából.

Megkoszorúzták az ERTI Püspökla-
dányi arborétumában az alföldfásítás
munkáiban kiemelkedõ elõdök – Kaán
Károly, Magyar Pál, Tury Elemér – szob-
rait. Gencsi Zoltán régióképviselõ, a
Debreceni Helyi Csoport elnöke ismer-
tette életútjukat. Kaán Károly szobránál
Gencsi Zoltán és Dufla Ferenc az OEE
képviseletében, valamint dr. Tóth Al-
bert, a Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor vezetõje helyezett el a ko-
szorút. Magyar Pál szobránál dr. Nemes-
sályi Zsolt és dr. Gabnai Ernõ az MTA
DAB képviseletében, valamint dr. Tóth
Albert hajtott fejet. Tury Elemér szobrá-
nál Kiss Zsigmond alpolgármester Püs-

pökladány város önkormányzata nevé-
ben, Csiha Imre, a Kísérleti Állomás
igazgatója az Erdészeti Tudományos In-
tézet nevében koszorúzott.

Gencsi Zoltán összefoglalta az al-
földfásítás történelmi, táji, környezeti,
és társadalmi jelentõségét. 

A Mûvelõdési Házban dr. Oroszi
Sándor „Az Alföldfásítás szakmatörté-
neti mérföldkövei” címû elõadásában
rávilágított a sikeres tájalakító munka
társadalmi, gazdasági hátterére, az al-
földfásítási törvény, és ennek következ-
tében meginduló szakmai munka jelen-
tõségére. Kaán Károly 1919-ben kiadott
jelszava: „Erdõt az Alföldre” nem egy-
szerû politikai jelszó volt, hanem egy-
ben gazdasági, társadalmi, környezeti
szükségszerûséget jelzõ cselekvési
szándék is. Az alföldfásítási törvény ha-
tására részletesen felmérték a fásítható
területeket. Az összeírás során mintegy
4,5 millió hektárt jártak be a szakembe-
rek. Ebben a politikai, társadalmi kör-
nyezetben jött létre 1920-ban a Kecske-
méti homokfásítási kirendeltség, majd

1924-ben a Püspök-
ladányi Kísérleti
Állomás. A hábo-
rút követõen új
lendületet vett a
fásító mun-
ka.1949-ben ké-
szült el az ország-
fásítás általános
terve, majd az elsõ
ötéves terv hatásá-
ra indult el a máig
tartó munka. Nagy
lendületet jelentett
az erdõterületek

növekedésében a cellulóznyár-prog-
ram, mely a mezõgazdasági területek
erdõsítését tûzte ki célul.

Dr. Tóth Albert „Kaán Károly és Ma-
gyar Pál élõ öröksége” címû elõadásá-
ban számadatokkal támasztotta alá a
Kaán Károly természetismereti vetélke-
dõ jelentõségét a gyerekek környezeti
nevelésében. A résztvevõ gyerekek és
iskolák száma jelzi, hogy ezek a vetél-
kedõk hatása túllép az intézményi kere-
teken. Példákat sorolt arra, hogy a ver-
senyek résztvevõi közül hányan kerül-
tek természettudományi pályára és ér-
tek, érnek el ma is jelentõs szakmai
eredményeket határainkon belül és a
nagyvilág jelentõs egyetemein is. A ver-
senyeken résztvevõk száma azonban
alkalmas arra is, hogy a gyerekek gon-
dolkodásába elültesse a természet sze-
retetét a természeti értékek megbecsü-
lését. A Hortobágyi Természetvédelmi
Kutatótábor munkájának ismertetése
során rámutatott arra, hogy a közel 40
éves múltra visszatekintõ szakmai alko-
tóközösség Magyar Pál munkájának is
köszönhetõ.

Dr. Bach István „A nemesítõi telep-
tõl a gyakorlati fajtahasználatig. Vissza-
tekintés a hazai nyár kísérleti rendszer
fejlõdésére” címû elõadásában össze-
foglalta a hazai fajtakísérleti munka
eredményeit. Dr. Tóth Béla munkássá-
ga lehetõvé tette, hogy az ERTI és az
OMMI együttmûködésének eredmé-
nyeként Európa egyik legkiterjedtebb
erdészeti tartamkísérleti rendszere lét-
rejöhessen. Az évtizedeket felölelõ, a
nyártermesztésre alkalmas területekre
kiterjedõ munka eredménye, hogy ma-
gas hozamokat biztosító, kár- és kóro-
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kozókkal szemben rezisztens, stabil ge-
netikai alapokon állhat a hazai nyárter-
mesztésünk. Fontos volt a kutatók, a
hatóság és a tõ melletti szakemberek
szoros együttmûködése.

Kiss János „Az Észak-Alföld erdõte-
rületeinek gyarapodása” címû elõadá-
sában a régióhoz tartozó három megye
erdõsítési adatait elemezve értékelte a
térségben zajló folyamatokat. Mint el-
mondta, a támogatási rendszer minden
változása követhetõ a telepítési adatok-
ból is. 

Csiha Imre „Kilenc évtized” címû
elõadásában az elsõ világháborút le-
záró területvesztés hatásait ismertette. A
kilencven év történéseihez tartozik,
hogy ágazatunk megduplázta erdõterü-
leteinket, és jelentõsen emelte eredeti
erdõállományaink fatermõ képességét
is. Dr. Tóth Béla életútja erre az idõszak-
ra esett. Errõl a munkáról kaptunk rövid
összefoglalót. Dr. Tóth Béla továbbta-
nulási lehetõségét alapvetõen határozta
meg a Klebelsberg-féle tanügyi reform,
mely megnyitotta a középiskolák ka-

puit a falusi, tanyai gyerekek elõtt. (A
„Gyökerek és lombok” ötödik köteté-
bõl részletesen megismerhetjük életút-
ját. A szerk.)

Kiss Zsigmond, Püspökladány alpol-
gármestere köszöntõjében kiemelte a
város és a kutatóintézet együttmûködé-
sének jelentõségét. A város lakóinak el-
sõdleges, szinte egyedüli rekreációs le-
hetõséget teremtett a múltban is és te-
remt ma is a Farkassziget és az ott talál-
ható arborétum. A térségi erdõtelepítési
programok jelentõs munkalehetõséget
nyújtanak a város lakosságának.

Kovács Gábor „Dr. Tóth Béla, a tõ-
melletti tudós” címmel megtartott elõ-
adásában kiemelte, hogy Béla bácsi
személyében egy olyan kutató alkotott,
aki mindig nyitott volt a gyakorlati prob-
lémákra. Aki nemcsak szakcikkeiben,
hanem a terepi bemutatókon is meg-
osztotta gondolatait kollégáival. 

Dr. Nemessályi Zsolt professzor hoz-
zászólásában az MTA Debreceni Aka-

démiai Bizottsága nevében köszöntötte
Béla bácsit. Elmondta, hogy az ünne-
pelt által alapított, közel 37 éve tevé-
kenykedõ Erdészeti Vadgazdálkodási
és Természetvédelmi munkabizottság
munkája nagymértékben járul hozzá az
erdészeti kutatási eredmények haszno-
sításához.

A rendezvényt követõen a Dorogi
Márton Mûvelõdési Házban „Erdõn te-
rem, erdõben él” címmel gyerekek
számára rendezett az ERTI délutáni prog-
ramot. A rendezvényen erdei termések-
kel, erdei fák leveleivel, faanyagával,
kérgével és fából készült játékokkal is-
merkedhettek meg a gyerekek.
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