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A DEBRECENI ERDŐK ÉS A HORTOBÁGY SZERELMESE 
Tikos Béla élete és munkássága

Balogh Béla

Tikos Béla - a XX. század első felében - az alföldfásítás elméletének 
és gyakorlati megvalósításának kiemelkedő személyisége. Azok közé a szakem
berek közé tartozik, akik nemcsak tanulmányozzák a szakirodalmat,hanem igye
keznek közkincsé tenni, a megismertetésével, kipróbálásával és a tapasztal
tak megírásával.

Állandóan magával hordott, részben maga készített zsebkönyveit 191o 
óta vezeti. Azok nagy része ma is megtalálható a családnál őrzött hagyaték
ban. Ezek a zsebkönyvek mindenek előtt vadásznaplók, de tartalmaznak sokfé
le észrevételt, melyet azon melegében, hevenyészett sorokkal ceruzával írva 
nzonnal feljegyzett és otthon rövidesen kéziratos formában fel is dolgozott.

Kéziratainak egy része az idők viharának áldozata lett, másrészét, a 
néprajzi vonatkozású Írásokat, a KLTE Néprajzi Intézete vásárolta meg,a töb
bi rendezetlen állapotban a család birtokában van.

írásainak zöme kiadatlan, bár szép számban jelentek meg nyomtatásban 
is. Az erdészeti tartalmúak főként az Erdészeti Lapokban vagy más szakkiad
ványokban. Ezekről működésének ismertetése során még bővebben lesz szó. írá
sai találhatók még a Debreceni Szemle, a Debreceni Képeskalendárium és a Ma
gyar Nyelvőr egyes számaiban is.

A Tikos család közel fél évezrede ismert Debrecenben. Legrégebben tő- 
zsér ősöket tartanak nyilván a város polgárai között. Érdemeiket 1714- ben 
nemesi oklevéllel ismerik el. Ezután a család tagjai közül mind többen lép
nek jogi, mérnöki pályájára, de mintha előre tudott lett volna, hogy lesz
nek közöttük erdészek is, ugyanis a nemesi cimerben stilizált tölgyfalevél 
található - írja Surányi Béla a Hajdú-Bihar Napló 1986. április 26-i számá
ban, Tikos Bélára emlékező cikkében.

A nagyapa, Tikos István egy szakadozott irás szerint 1848. március 
22-én a városi tisztújító választáson 47o szavazattal előkelő helyet fog
lalt el a tanácsnokok sorában. Felesége Komlóssy Terézia a debreceni hóna
pokban Kossuth nejének baráti köréhez tartozott. A Komlóssy család sok neve
zetes embert adott a városnak. Itt külön megemlítjük Terézia atyját Komlós
sy Dánielt a debrecen környéki homok hasznosításában elért eredményei miatt.
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Mint sestakerti telektulajdonos 1911-ben looo n-öl homokot telepit be szőlő 
vei, és példáját követve a század közepére virágzó szőlőskertek és gyümölcsö
sök veszik át az akkor még városszéli Sestakertben a homoksivatag helyét.

Az édesapa szintén Tikos István, az István-Gőzmalom főpénztárnoka. Ez 
annyiban érdekes, hogy éppen itt az István Gőzmalom területén jött létre a
XIX. század közepén Debrecen első közparkja. Az édesanya, Szakái Julianna 
Hortobágy-széli gazdálkodó család gyermeke. Az elepi föld az, mej már kis
gyermek korában hozzáköti Tikos Bélát a Hortobágyhoz. Itt lesz a sűrű horto
bágyi utak kiinduló állomása, innen válik élete végéig a Hortobágy rajongójá
vá.

Tikos Béla 1885. február 11-én született Debrecenben. Középiskoláit az 
Állami Fazekas Mihály reáliskolában végezte, majd Selmecbányára került a Bá
nyászati és Erdészeti Főiskolára. A természet iránti érdeklődése már diákko
rában kialakult. Erre jellemző eset, hogy középiskolás korában Tóth Árpád, a 
híres költő osztálytársaként a hortobágyi madárvonulások megfigyelése miatt 
annyit mulasztott, hogy év végén kimaradtnak minősítették.

A főiskolán sem korlátozza sok irányú tudásvágyát. Bányászként is vé
gez egy évet. Jól megtanul németül, és ilyen irányú iskolai tanulmányok nél
kül latinul is. A görök nyelvben is jártasságra tesz szert. Katonai szolgála
tának 19o9 - és 191o-ben tesz eleget. Utána erdőmérnök-gyakornok Kolozsváron 
és Bánffyhunyadon, majd 1913-tól Debrecenben a város erdőgazdaságában. Közbe- 
jön a világháború, és csak 1918. április 3o-án szerzi meg az oklevelet. Meg
járta a szerb, olaszt és orosz frontot. Harctéri szolgálata alapján vitézzé 
avatják, majd 1921-ben családot alapit.

Ezalatt gyorsan halad előre választott pályáján és rövidesen a Nagyerdő 
gondnoka lesz. Kezdettől fogva kitűnik szakmaszeretetével, széleskörű általá
nos műveltségével és szakmai tájékozottságával. Ennek köszönheti, hogy fő- 
foglalkozása mellett meghívják a Pallagi Gazdasági Akadémiára az erdészet 
szakelőadójául. 194o-ig a mezőgazdászok hosszú sorát tanítja meg az erdészet 
alapjaira, az Alföld fáinak és talajjellemző növényeinek ismeretére

1936- tan a városi erdőktől átmegy az Állami Erdőigazgatósághoz, ahol 
erdősítési, fásítási munkákkal bízzák meg. Pár év múlva talajlaboratóriumot 
is kap, melynek nyugdíjazásáig, 1947-ig vezetője. Munkásságával felkelti az 
Erdészeti Főiskola tanárának, a talajtan nemzetközi hírű tudósának, Fehér 
Dánielnek a figyelmét, és meghívást kap Sopronba. Ő azonban nem tud megválni 
a szeretett +'jtól, és Debrecenben marad.

Itteni munkásságában kis törést jelent, hogy 1941-42-ben el kell járnia
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Székelyudvarhelyre, ahol az erdészeti igazgatás megszervezését végzi. Ide 
családja nem követi, de 1944-ben már családostól távozik nyugatra.
Győrtől Passauig az FM uszaí-lyán teszik meg az utat. Tudásának elismerése, 
hogy útközben ő a gombaszakértő, sőt egy ízben a vizbefult szarvas fogyaszt- 
hatóságának megállapítását is tőle kérik. A háború végén azonnal hazatér, 
1945. decemberben igazolják de magasabb vezető áll ásból, továbbá 5 évre az 
előléptetésből kizárják. Rövidesen ő lesz az ország keleti felének fásítási 
szakértője és tagja az Országos Természetvédelmi Tanácsnak. 1947-ben nyugdí
jazzák, de továbbra is alkalmazzák a Hortobágy-vidék fásításának irányításá
ra. Szakmunkája kiállta az idők próbáját, amit bizonyít az 196o-as FM elis
merés és az Erdészeti Egyetemtől kapott aranydiploma is.

Sajnos 1949-ben fásítási szaktevékenysége váratlanul megszakad. A fásí
tások rosszabb talajrészeken bekövetkező pusztulása miatt a 3 éves terv sza- 
botálásával vádolva letartóztatják, és csak 8 hónapi vizsgálati fogság után 
kerül szabadlábra. Nem tudnak rábizonyítani mást, mint a más rovaton megma
radt keret külön engedély nélküli felhasználásával végeztetett digózásos ta
lajjavítást. Munkaviszonyát megszüntetik, 195o. júniusával nyugdíját is meg
vonják, elveszti fegyvertartási engedélyét és vele a vadász-szenvedély gya
korlásának lehetőségét, és ráadásul még 1951-ben lakásától is megfosztják, 
egy napot adva kiürítésére.

A nyugdij ügyében hiába fellebbez, csak 1956 után kap újra kis összegű 
öregségi járadékot. Addig a megélhetéshez bármiféle módon is keresetre van 
szüksége Egy ideig adminisztrativ munkát végez, majd utána éjjeliőr. Leg
hosszabb ideig Pródon. Itt merül el a néprajzi gyűjtő munkában és kap kedvet 
a növény és állatnevek feldolgozásához. Még a legmostohább körülmények kö
zött is olvas, és ír, szinte az emberi művelődés egész körét felölelő legvál
tozatosabb tárgykörökben.

Enélkül nem tud létezni. Szellemi fogékonysága és frissessége élete vé
géig töretlen marad, és ez segíti átvészelni életének nehéz szakaszait. Öreg 
korában is gyakran íróasztalánál köszönt rá a hajnal, ahol régi feljegyzéseit 
rendezi. Amig fizikailag birja, ha ritkábban is - de ki-ki jár a Hortobágyra. 
Nem sokkal halála előtt is még egyszer kiviteti magát, aztán 1974. augusztus 
9-én, feleségét néhány hórvappal követve, az őket mindig segítő szeretett 
lánya karjai között fejezi be tevékeny életét.

Életének áttekintése után most szaktevékenységével, tudományos munkájá
val ismerkedjünk meg. Ehhez - mint fellelhető anyag - az Erdészeti Lapokban 
megjelent cikkei, tanulmányai adják a vezérfonalat.
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1927-ben a Hortobágy-vidéki termőhelyekről ír. Szereti használni ezt a 
tájmegjelölést, célozva arra, hogy a szorosabb értelemben vett Hortobágynál 
nagyobb egységet ért ezalatt. A vidékbe beletartozik mind az a terület, ame
lyen a Hortobágy klimatikus hatása érvényesül. Kiindulóban lerögzíti, hogy e 
tájon a természetes felújítás nem sikerül, sőt a tölgy mesterséges telepíté
se is nehezen halad. Még jó talajon is kipusztulhat 4-5 éves korban is, ha a 
csapadék eloszlása nem elég egyenletes. A csapadék összemennyisége magában 
nem meghatározó, mert ha hirtelen záporokkal zúdul le, nagy része hasznosi- 
tatlanul lefolyik. A sok erős szél is szántó hatású.

A szikesek 'Sigmond-féle osztályozását tökéletesnek tartja, de igazi 
gyakorlati értéke csak akkor bizonyosodik be, ha már ténylegesen megvalósul
nak az erdők. A tisztán növényzet alapján történő talajosztályozást illetően 
aggodalmai vannak, mert a növényzet ugyanazon ponton sem állandó. Eltérő idő
járási körülmények, vagy a legeltetés mértékének hatására jelentősen változ
hat. Maga a feltérképezés is bizonytalan, mert ehhez kitűnő talajismerő és 
egyben bontanikus kellene. Ha van is ilyen, akkor inkább a Kisérleti Állomá
son és nem a kinti gyakorlatban dolgozik. A fásítási kisérletek egyelőre azo
kat a módszereket mutatják be, amelyek nem vezettek eredményre. A legrosszabb 
területeken csak akkor szabad erdősíteni, ha az erdőtömb kikerekitéséhez szük
séges. Egyébként mindent be lehet erdősíteni, ha a költségek felől nem érdek
lődünk .

1933-ban a gyapjaspillé-ről ír Az Ocneria dispar természetrajzi kör
nyezete" cimmel. 19o3-ban borzalmas hernyódúlás volt a Nagyerdőben, és ez 5 
évenként ismétlődött. Jól emlékszik erre még abból az időből mikor szó sem 
volt róla, hogy valaha erdész lesz, sőt éppen ezen erdők kezelője. Mióta ez 
lett, sokféle védekezéssel próbálkozott. Kátrány, klórbárium, meszes rézgálic 
permetezésével, petecsomók gyűjtésével, és biológiai módszerekkel. Ez utóbbi 
az egyedül járható út. Már maga az elegyes állomány létesítése is biológiai 
védekezésnek mondható. A juhar, kőris, Catalpa, Juhiperus, Celtis, akác, som, 
fagyai elegyítése látszik előnyösnek. Az énekes madarak is sokat segítenek.
Az inváziót elsősorban élősködőkkel lehet letörni, ha nincs, marad a túlsza- 
porodás miatti éhínség. Az élősködők hosszú sorának felkutatásával az USA-ban 
a melrose-i laboratórium foglalkozik. Az ott folyó munkáról szóló ismertetése
1939-ben jelent meg "Az Ocneria dispar pusztítása amerikai szemmel nézve" cím
mel.

Hazánkban a homoki tölgyesek visszaszorulása és a táplálékot nem nyújtó 
akácosok térhódítása miatt a gyapjaspille jelentősége csökken.
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Amerikában azonban - tőlünk behurcolva - a természetes ellenségeinek teljes 
hiánya miatt elemi erővel lépett fel. 1913-ban New York körzetében volt a 
csúcs. Ekkor indult meg a tervszerű védekezés. Csupán a dologi kiadásokra fél
millió dollárt szavaztak meg.
Az amerikai ember a tudományt az értéktermelés fontos segítőtársának tartja, 
szoros gyakorlati eszköznők. A szerző céljának tekinti, hogy a nálunk egymás
tól idegenkedő tudományt és gyakorlatot egymáshoz közelebb hozza, ezért rész
letesen kitér a tudománynak köszönhető sikerek taglalására.

A melrose-i laboratóriumban 7o fő - köztük 17 kutató - foglalkozik a 
gyapjaspille ügyével. A védekezést több mérföld szélességű védőgyűrű létesí
tésével kezdték, mellyel körülvettük a fertőzött területet. A pásztában el
pusztítottak minden károsítót és a hernyó táplálékot is lepermetezték. Emel
lett megindult az élősködők bábjainak behozatala Európából. Debrecenben is 
két amerikai kutató működött 1923-ban. A élősködők egy részét azonnal kihe
lyezték, a többit tovább szaporították, és csak az ivadékot bocsátották ki. 
Megindult az életképtelen hibridek kitenyésztése is. Részletesen ismertették 
az élősködők hosszú sorát, azok életfeltételeit. A kanadai- és jegenyenyár 
elegyítése pl. azért fontos, hogy a két nemzedékben szaporodó élésködőknek 
őszi táplálékot nyújtson. A Nagyerdő nyiladékainak az igénytelen jegenyenyár 
fasorral való szegélyezése is ilyen céllal történt. Sok látszólag haszontalan 
dudvanemu növénynek is fontos szerepe van a természet háztartásában a biológi
ai egyensúly fenntartásában.

Az akácról két cikk szól. 1938-ban az elhanyagolt akácváltozatokról,
194o-ben pedig az akác csemeték csonkításáról ír. Az első cikkben Baranyai 
Miklósnak az egylevelíl akácról /Robinia pseudoacacia monophilla Kirch/ kö
zölt adatait egészíti ki. Debrecen környékén erdei környezetben egyetlen 2o 
cm. >tmérőjű törzset ismer a Sávoskúton. Viszont a város utcáin és parkjai
ban az 1929 évi nagy fagyig tucatnyi akácfélével kísérleteztek,melyek között 
a monophilla előkelő helyet foglalt el.
Különösen sok volt a Pallagi Akadémia Parkjában. Megfigyelhető volt feltűnő 
egyenes törzse, a törzsalaknál 1^2 héttel korábbi és dúsabb virágzása, mag
ja valamivel nagyobb és sötétebb, ellenálló képességük viszont gyengébbnek 
tűnt.

1925-ben az 1849-es honvéd temetőben gyűjtött fél kilógram monophilla 
mag vetéséből sok átmeneti alak mutatkozott a kereszteződés hatására. A ve
tést Fehér Dániel is megtekintette, és mind a tisztafajú, mind az átmeneti
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példányokból is vitt néhányat Sopronba.
A másik cikk a téli csonkítást elemzi, mert ilyenkor a seb nem heged 

be, megfagy és nagyfoltokban, csíkokban elhal a kambium. A tenyészeti idő
ben a június a metszésre alkalmas időpont, a közismert második vegetációs 
csúcs előtt beálló mérsékelt élettani szünet alatt. Metszetlenül nem ültet
hető, mert a mostoha víz- és hőviszonyok miatt csak erős csemetével dolgoz
hatunk, ezek fejlett gyökérzete viszont a kiemelés során károsodik,és a cson
ki tatlan szár táplálását nem képes ellátni, ezért vissza kell vágni.

Az akác jelentősége a száraz, buckás homokon a legnagyobb. Itt a felső 
talajréteg általában csak június derekáig nedves. Ezért arra kell törekedni, 
hogy a növekedés ez alatt robbanásszerű legyen, ami tőremetszéssel érhető el. 
Sokan a bélkorhadást a metszési sebek fertőzésével magyarázzák. Az Apafája 
erdőben 1914-ben különféle technológiával ültetett és kezelt akácossal kísér
letezett. Ezt az állományt még ő termeltette ki, és megállapította, hogy a 
bélfertőzés nem jelentkezett, ha a metszést kellő időben és mértékben végez
ték. A csonkolt csemete megeredése és gyökérfejlődése a jobb talajonkon meg
felelő gondozással jónak bizonyult, máshol cserje jellegű maradt.

Egységes kezelésként javasolja, a kiemeléskor a könnyebb kezelhetőség 
érdekében a 2o cm-es csonkítást, majd tavasszal a tőremetszést.

A Hortobágy vidéki fásítási tapasztalatait 1932-ben homokfásitási prob
lémák, 1938-ban szikfásitási kísérletek, 194o-ben erdészeti sziktalaj-megha- 
tározási módok címen foglalja össze

A homokon a legnagyobb gond a tölgy telepítése és felújítása, még a jó 
záródású erdők tarvágásainak talaján is. Kiemeli ezzel szemben a régi vízál
lások fekete homokján, sőt a jobb sziken is, a mezőgazdasági köztes haszná
lattal kapcsolt tölgyvetés sikerességét. A homokon 3-4 éves csodálatos fia
talosak is teljesen eltűnhetnek száraz esztendőkben.

Az akác telepítése könnyebb, nagy fatömeget is hoz, de a talajt kime
ríti. Biológiailag megfelelne, ha a terület két vágásforduló között néhány 
évig jó trágyázással mezőgazdasági használat alatt állna. Ez a módszer azon- 
ben az erdésznek ellenszenves és sok visszaélés forrása lehet. A fekete fe
nyő csak a legrosszabb termőhelyekre való, mert a hosszú vegetációs idő és 
a nyári hőség miatt taplószeríl fát produkál. Sophorával, gledicsiával, feke
tedióval és más fafajokkal is kísérletezett.

A tölgy arányát 8o %-ban tartja megfelelőnek. Ennek fő akadályozója a 
cserebogár pajor. Ha a gyökérrágás jó időjárás mellett következik be, a cse
mete átvészeli, de szárazságban menthetetlen. Az üde, nehezen melegedő ta
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lajón kevesebb a pajor, a kötött, szikes talajt se kedveli, de annál több a 
meleg, porhanyós talajon. Irtása vegyi úton drága és a csemetére is vesz- 
lyes. A talaj árnyékolása a kiszáradást, és így a pajor elszaporodását aka
dályozza. A tölgy 1 évig jó árnytűrő, 3 éves korig még félárnyékot tűr, de
5 éves korra a beárnyékolást meg kell szüntetni.
Ezt elegyes állományban a szálaló, a fokozatos felújítás és a szegélyező vá
gások kombinálásával el lehet érni. A csemete árnyalását eleinte a szálaló 
jelleg biztosítja. Utána a fák ernyő- és falhatásának kikerülését célzó műve
letek a szegélyező majd a felújító vágás jelleget adják. Az idős fák koroná
ja alatt a tölgy csemete 4-5 éves korig elpusztul a fal- és ernyőhatás mi
att még akkor is, ha a nap szabadon süti, mert a szabad és védett hely kö
zött a talajszintben 5-8 C° fok különbség is van.

A kopasz területeken a csemete gyökerének a talaj mélyebb rétegeibe va
ló helyezését javasolja. Kivitelének első lépése felül hirtelen szélesedő 
1 méter mély árok ásása. A felső 2o cm talajréteget különrakjuk és utána az 
árkot 3/5 magasságig megtöltjük vele. Ha nem elég, az árok széleiről talaj- 
nyúzással nyert földdel pótoljuk. Erre a rétegre vetjük a makkot,majd a mély
ből nyert homokkal takarjuk.
A vetés csak ősszel történhet, mert tavasszal nincs elég idő a keléshez és 
kifejlődéshez. Az árkok távolsága 6 -8 m lehet. A közöket gyorsannövő fákkal 
lehet beültetni. Az állomány legalább felében tölgy lesz, ha az előhaszná- 
latok a tölgy felszabadítására irányulnak.

A Monostor erdőben 6 ha fiatal akácost jégverés ért 1925-ben. Tölgy- 
gyel alátelepítették és a következő tavaszon az akác 1/5-ét körülgyűrűzték 
majd télen kivágták. 1933 telére az utolsó akácot is kitermelték. A tölgy 
fejlődése lassú ugyan, de egészségi állapota jó.

A Nagyerdőn több helyen próbálkozott tarvágás helyett kelet - nyugati 
pásztákban erős nyitóvágással. 1 év köztes használat után tavasszal 16o cm. 
sortávolságban bevetették és változatos védőállományt is ültettek fölé 
4,8 x 5 - tői 1,6 x 1 m. között talajtól függő eltérő hálózatban, nyár, 
juhar, kőris, vadgyümölcs, vadgesztenye fafajokkal. A védőállomány véghasz
nálatig megmarad.
A tölgy természetesen nem lesz egyöntetű, helyenként ki is foltosodik. Az 
állomány kor, fafaj, sör eredet /sárjak is lesznek/ szempontjából sem egy
séges, ez azonban növényvédelmi szempontból külön előny. Ez a módszer körül
ményesnek látszik, a szakszemélyzet idejét igénybe veszi, de sikeressége jó 
és olcsó. A szakirodalom újabban a gyökérkonkurencia miatt vitatja^csemeték
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kel való túlterhelést. Ne felejtsük azonban, ha nem elég sűrű az állomány, 
jön a gyom, kizsarolja a talajt, és a károsítók elszaporodásának is kedvez.

A szikfásítás a homokiásítással csak annyiban találkozik, hogy azonos 
a kiima. A sziken előnyös a dugványozhatóság, mert a tavaszi pépszerü talajt 
a dugványhoz hozzá lehet préselni, a csemetéhez azonban gyökérsérülés nélkül 
aligha. Viszont a jól dugványozható nyárfélék csak kezdetben kecsegtetők. 
Whang Wei-Yen hortobágyi látogatásán emlitést tett olyan nyárfajtákról, me
lyek Magyarország szélességi fokán a sivatag szélén is élnek. Jó lenne kipró
bálni. Rossz sziken az akác is csenevész marad. A rossz szellőzés és a ma
gas pH érték miatt a Bacillus radicicola csak tengődik, így még jobban kizsa
rolja a talajt. Viszont átmeneti fafajnak jó, mert a más igényű tölgy számára 
nem rontja a talajt. A tölgy mellé mezeijuhar, fehérnyár, vadkörte, céltisz 
elegy javasolható, a cserjeszintbe pedig T:amarix és Eleagnus.

A szik meszezéses javítása drága, viszont a 6o-9o cm. mélységben kezdő
dő mészréteg digózással felszínre hozható lenne, megfelelő gépek szerkeszté
se esetén. A talajmeghatározásokról már esett szó, itt csak annyit, hogy a 
pH meghatározásához a gyors és olcsó, helyszínen is alkalmazható kalorimetri
kus eljárás látszik célszerűnek. Fontos a talaj jellemző növények ismerete. 
Ezek ismeretét Tikos Béla az erdőőröktől is megkövetelte, latin nevükön is, 
ezzel többször kivívta az ottjáró külföldi tudósok elismerését.
A népi megfigyelések is igazolják a talajjellemző növények helytálló jelzése
it. Pl. egy alkalonomal a kútásó közölte, hogy az ásandó kút ihatatlan vizű 
lesz a növények jelzése alapján. A juhászok a rövid életű jóvizű kúthoz a 
csalános helyeket keresik. A továbbiakban elemzi még a viz és a szikesedés 
összefüggését. Ha a talajban nincs áramló vizet tartalmazó réteg, a felszín
re jutó víz szíkesedést okoz.

Tikos Béla fejtegetései még fél évszázad múltán is sok tanulsággal szol
gálnak. Érdemes lenne hagyatékát gondosan átvizsgálni, és legidőtállóbb cik
keiből és tanulmányaiból gyűjteményes kötetet c>ssz.e.oLil ni
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