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– Osztályvezetõ lettél.
– Igen. Ez a feladat szakmailag és

emberileg is komoly kihívás, hiszen az
elõdeim mindkét vonatkozásban jó ma-
gasra rakták a mércét. Ugyanakkor az
erdõvédelem az erdészeti tudomány
egyik legfontosabb szelete. Hogy
mennyire az, azt napjainkban is észlel-
hetjük, hiszen az elmúlt év erdõkárai,
vagy akár a tátrai viharkárok is azt iga-
zolják, hogy az erdõvédelem és az
erdõk egészségi állapotának vonatko-
zásában sok probléma, illetve sok ten-
nivaló van. Egyébként nemrég készült
el az osztályunkon az ez évi prognózis
könyvecske, melyben minden évben
összegezzük az elõzõ évi erdõkárokat,
és elõrejelzéseket teszünk a tárgyévi
erdõkárokra vonatkozóan. Jól láthatjuk
benne, hogy az erdõvédelmi prognózis
több mint 40 évtizedes történelme so-
rán 2004-ben regisztráltuk a legna-
gyobb kiterjedésû erdõkárokat. Ez elsõ-
sorban a gyapjaslepke rekorddöntõ tö-
megszaporodásának tudható be.
Ugyanakkor már az is világos, hogy
2005-ben sem maradunk erdõvédelmi
problémák nélkül.

– Mutatkozz be a szélesebb olvasókö-
zönségnek.

– 1961-ben születtem erdészcsalád-
ban. Édesanyám erdõmérnök, édes-
apám is erdész volt, mindkét nagyapám
is szakmabéli volt. Ásotthalmon nõttem
fel, édesanyám az ottani szakiskolában
tanított, édesapám pedig az Ásotthalmi
Erdészetnél volt kerületvezetõ erdész.
Sajnos már egyikük sem él. Mindig is bi-
ológiai érdeklõdésû voltam. Már gye-
rekkoromban is a csellõpókok párba-
joztatása, lepkék üldözése, a békagyûj-
tés, halászat, és különbözõ rendû és
rangú fegyverekkel (csúzli, fúvócsõ, íj,
légpuska) való vadászat tudott lázba
hozni. A fegyverrel való vadászat láza
egyébként már teljesen kihûlt bennem.
A Szakiskola parkja és az Ásotthalom
környéki erdõk nekem mint kisgyerek-
nek szinte végtelennek tûntek. 

Szegeden, az Erdészeti Szakközépis-
kolában érettségiztem 1979-ben. A pá-
lyaválasztás igazán nagy kérdést nem
jelentett. Már csak azért sem, mert az
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
elsõ helyezettjeként felvételiznem sem
kellett. Így kerültem 1980 szeptemberé-
ben Sopronba, ahol életem legszebb

nyolc évét töltöttem el. Azért nyolc
évet, mert a diplomázás után három
évig Igmándy Zoltán tanszékén voltam
tudományos ösztöndíjas ami egy külön
ajándéka az életemnek, mert egyébként
minden soproni percemet ajándéknak
tekintek. Az elsõ pillanattól kezdve na-
gyon jól éreztem magam, és világosan
tudtam azt is, hogy soha ilyen jó dol-
gom nem lesz. Most, 44 éves fejjel per-
sze tudnék okosakat mondani, hogy
mit és hogyan kellett volna másként csi-
nálni, de hiszem, hogy az a 8 év  úgy
volt jól, ahogy volt, semmit nem akarok
elfelejteni belõle, nem is bántam meg
belõle semmit.

– Mi volt a fõ témád?
– Az eredeti témám a tölgy nagylep-

kék elleni környezetkímélõ védekezés
volt, de azután egy kicsit elsodródtam a
fenyõkön élõ nagylepkék felé. Az idõ
tájt 1986-87-ben zajlott Pakson egy
jelentõs fenyõpohók (Dendrolimus
pini) tömegszaporodás. Ez elég ritka
volt nálunk, korábban csak a 60-as
évek második felében Hegyeshalom
mellett jegyeztek fel hasonlót. Ennek és
a többi fenyõkön élõ nagylepkének az
elterjedésével, életmódjával, kártételé-
vel foglalkoztam behatóbban. Ebben a
témában védtem meg 1989-ben az
egyetemi doktorátusomat, 1991-ben
pedig a kandidátusi értekezésemet is. 

1988. szeptember 1-jén feleségem-
mel, Hirka Anikóval – aki szintén
erdõmérnök – együtt kerültünk az ERTI
Gödöllõi Állomására. Anikó akkor még
az Ökológiai Osztályra, én pedig az

Erdõvédelemre. Az Erdõvédelmi Osztá-
lyon olyan emberektõl tudtam tanulni,
mint Pagony Hubert, Szontagh Pál,
Tóth József, Leskó Katalin. Jóska volt a
közvetlen fõnököm, aki mindenkor –
néha még kissé elvarázsolt ügyeimet is
támogatta. 

Itt bekapcsolódtam, a magyar erdõk
egészségi állapotának monitoring jelle-
gû vizsgálatába, különösen a tölgyesek
egészségi állapota, illetve az azt befo-
lyásoló tényezõk foglalkoztattak. Mivel
fiatal kutatóként még viszonylag kevés
adminisztratív feladat terhelt, több
idõm volt foglalkozni a tölgyeken élõ
rovarokkal, közülük is fõként a gubacs-
darazsakkal.

1995-ben kerültünk át Mátrafüredre,
mivel akkor az Intézet vezetése újra-
élesztette a korábban bezárt Mátrafüre-
di Kísérleti Állomást. Jelenleg is itt
élünk és dolgozunk. Az Állomás ma
már nagyrészt egybeesik az Erdõvédel-
mi Osztállyal.

– Nem éreztél kutatói, szakmai félté-
kenységet?

– Bondor Antal fõigazgatósága alatt
kerültem az intézethez, mint említet-
tem, osztályvezetõm Tóth József volt..
Nem tudok más nevében nyilatkozni,
de én semmiféle ilyet nem éreztem. Azt
bizton állíthatom, hogy a mi osztályun-
kon a segítõkész, támogató, pozitív
hozzáállás dominált. Korábban az
Egyetemen Igmándy Zoltán is nagyon
nagyvonalúan kezelte a dolgainkat.
Még csak a halvány gyanúja sem merült
fel soha annak, hogy valamilyen ötlete-
met vissza akar fogni. 

Nem panaszkodhatom, mert munká-
mat nemcsak az Osztályon, hanem a tá-
gabban vett erdészszakmában is támo-
gatták. Könyveim megjelentetésében
számottevõ szerepet játszott erdõgaz-
daságok és egyes kollégák személyes
támogatása is. Van olyan barátom,
erdõmérnök kolléga – nevezzük néven
Horváth Jenõt – aki saját alapítványa
terhére támogatta jelentõs összeggel
eddigi könyveimet. 

– Milyen kiadványaid jelentek meg?
– Elsõ könyvem a „lepkehernyós”

volt, ami magyar nyelven jelent meg.
Utána következett három további köny-
vecske (Gubacsok, Xilofág rovarok, Le-
vélaknák-levélaknázók). Ezek már két-
nyelvûek (magyar-angol). Stílusuk félig

Interjú Csóka Györggyel, az ERTI
Erdôvédelmi Osztályának vezetôjével
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szakmai, félig populáris. Magam is
meglepõnek tartom, hogy ennek elle-
nére elég gyakran idézik õket külföl-
dön is, ami nyilván nagyban köszön-
hetõ a kétnyelvû szövegnek. A „Guba-
csok” címû munkát kb. 4 földrész mint-
egy 20 országában citálták már. 

Egyik jelentõs munkámnak tartom a
Hirka Anikóval és Csiky Zsolttal együtt
készített „Az erdõvédelem magyaror-
szági szakirodalma CD-ROM-ot. Ez iga-
zi sziszifuszi munka volt, de úgy érzem,
hogy aki erdõvédelemben akar egy ki-
csit mozgolódni annak nagy hasznára
van. Mintegy 15 idegen nyelvû, és vala-
mivel több magyar nyelvû könyvfejezet
megírásában mûködtem közre. Magyar
és külföldi kollégák együttmûködésé-
vel szerkesztettem két nemzetközi kon-
ferencia kiadványát. Jelenleg egy tölgy
rovarokkal fogalkozó könyvön dolgo-
zom, illetve egy angol és egy magyar
barátommal – kb. 20 európai szerzõ
közremûködésével – európai tölgy gu-
bacsdarázs monográfiát szerkesztünk.
Kb. 70 körül van a magyar nyelvû szak-
cikkeimnek, tudományos cikkeimnek a
száma, és számos ismeretterjesztõ cik-
ket is írtam. 

Több helyen (pl. Kecskeméti Arbo-
rétumban, Ópusztaszeri Nemzeti Em-
lékparkban, Hetényegyházi Erdei Isko-
lában) lehet találkozni általam szerkesz-
tett vagy a közremûködésemmel létre-
jött elsõsorban rovartani, erdõvédelmi
tárgyú poszterekkel. „Legsúlyosabb”
hobbim a fotózás, amit igen jól lehet
hasznosítani a tudományos munkában,
de az ismeretterjesztésben is.

Sok elõadást tartok az OEE helyi cso-
portoknál, erdõpedagógiai szemináriu-
mokon, ha módom van rá, akár általános
iskolákba is örömmel elmegyek. Szilárd
meggyõzõdésem, hogy az erdõ és a ter-
mészet szeretetére leginkább úgy lehet
valakit ránevelni, ha tiszteletet ébresztünk
benne az iránt, aminek a védelmére akar-
juk nevelni. Ezt pedig leginkább úgy te-
hetjük, ha apró, hétköznapi csodákat mu-
tatunk neki. A gyerekeket nem hangzatos
kijelentésekkel, szabályok és törvények
felsorolásával lehet rávenni arra, hogy óv-
ják a környezetüket. Megmutatsz nekik
egy rovart, hogy mit és milyen ügyesen
csinál, hogyan rejtõzködik a fatörzsön az
a lepke, hogy beleolvad a környezetébe,
akkor ráébred, hogy ez egy csodálatos
színes, ragyogó, érdekes világ, amit tisz-
telni kell, és érdemes óvni, védeni.

– Ha máról holnapra az Erdészeti
Tudományos Intézet megszûnne, meg-
érezné az erdõ?

– Kitûnõ, bár kissé provokatív

kérdés… Az egészségügy, az oktatásügy
és a tudomány is olyan dolog, amit lát-
szólag rövid távon lehet hanyagolni.
Azt, hogy az oktatás és az egészségügy
hogyan mûködik, mindannyian jól lát-
juk. Hogy a tudományra mennyit fordí-
tanak mindenféle hangzatos bejelenté-
sek ellenére, azt mi kutatók, személy
szerint a saját bõrünkön érezzük. Ha azt
mondjuk, hogy nem kell olyan informá-
ció, ami mondjuk a környezeti változá-
sok trendjeire, illetve ennek az erdõre
gyakorolt hatására vonatkozik, ha kije-
lentjük, hogy nem kell folyamatos, meg-
bízható tényekre alapozott vélemény a
magyar erdõk egészségi állapotára vo-
natkozóan, ha nem szükséges tudomá-
nyos megalapozottság a jelentõs volu-
menûnek ígérkezõ erdõtelepítési prog-
ramhoz, ha azt mondjuk, hogy ehhez
nem kell termõhelyi alapinformáció,
hogy ehhez nem kellenek szakmai kon-
cepciók, akkor biztosan lehet nélkülöz-
ni az erdészeti kutatást is. De azért úgy
gondolom, hogy ez nem volna túlzottan
bölcs hozzáállás….

Az egyes kutatási területek eredmé-
nyeit vajon figyelembe veszi-e a másik
kutatási terület? Gondolok itt az
erdõmûvelési tárgyban elért eredmé-
nyekre, melyeknek ellenére mégis nem
megfelelõ termõhelyen ezer hektár
számban létesültek monokultúrás feny-
vesek, melyekben ezer károsító tömeges
fellépését az erdõvédelmi kutató nyilván
teljes biztonsággal elõre jelezhet, s mégis
megtörténtek ezek a melléfogások.

Hagy mondjak erre egy szemléletes
példát, bár lehet, hogy elsõre egy kicsit
zavaros lesz. Az én gyerekkoromban az
ásotthalmi körzeti orvos, aki a család-
nak jó barátja volt, az elsõ köhintésem-
re antibiotikumot írt, mert úgy gondol-
ta, hogy ez a legjobb, amit tehet az én
érdekemben. Most már az én gyere-
kemnek nem az elsõ köhintésre írják fel
azt az antibiotikumot. Magyarul: változ-
nak egy adott témával kapcsolatban az
információink, ismereteink, és ennek
megfelelõen a hozzáállásunk. Mostanra
bizonyosodott be szerintem elég látvá-
nyosan, lásd tátrai viharkárok vagy bör-
zsönyi jégkárok, meg a gyapjaslepke
tömegszaporodás, hogy a nagy kiterje-
désû  monokultúrákat létrehozó erdõ-
gazdálkodás hosszabb távon nemigen
tartható fent. Erdõvédelmi szempontból
legalább is bizonyosan nem.

– Jó, de az is a tudósok asszisztálá-
sával jött létre ...

– Bárhol, ahol a magyar erdõk jelenle-
gi egészségi állapotáról beszélek, elmon-
dom, hogy a történetet Trianonnál kell

elkezdeni, ahol ugye erdeink 86%-át,
fenyveseink 98%-át elveszítettük. Na-
gyon komoly társadalmi igény volt az –
és ezt a szakmánk azt hiszem, legjobb tu-
dása szerint és becsülettel szolgálta – ,
hogy a fahiányt a lehetõ legnagyobb
mértékben pótolja. Csak ugye ezenköz-
ben nyilván olyan helyekre is kerültek
olyan állományok, melyek nem oda va-
lók, hosszú távon nemigen tarthatók
fönn. Azt hiszem, hogy most egy másféle
helyzet van, mások a társadalmi elvárá-
sok is, most már átlátjuk, hogy a stabili-
tás, a többcélúság, az ökológiai diverzitás
sokkal fontosabb, mint 20-30 éve...

– Igen, de én arra gondolok, hogy ez
miért nem belülrõl indukálódott, miért
a természetvédelem, sokszor kétségtele-
nül túldimenzionált, nyomása kellett
mindehhez.

– Én nyilván elsõsorban a saját szak-
területemrõl, az erdõvédelemrõl tudok
beszélni. Nem értek egyet azzal, hogy a
természetközeliség gondolatát külsõ
erõknek kellet kierõszakolniuk. Habár
az erdészeti gyakorlat sok vonatkozás-
ban kétségtelenül eltávolodott ettõl,
ezek a felismerések a szakmán belül
már jónéhány évtizede megszülettek.
Ha Gyõrfi János 40-50 éve megjelent
írásait olvasod (pl. Erdészeti rovartan,
Erdõvédelem), félreérthetetlenül meg-
jelenik bennük, hogy hosszú távon mit
tehetsz az erdõk stabilitásának, egész-
ségi állapotának megõrzése, javítása ér-
dekében. Ezek az iránymutatások pe-
dig szinte teljesen egybeesnek a termé-
szetvédelem mai elvárásaival. Azt gon-
dolom, hogy az erdõvédelemmel fog-
lalkozók, de úgy hiszem, hogy az inté-
zeten belül a többi diszciplina mûvelõi
is elég jól átlátták, hogy alapvetõen a
természetesség a fenntarthatóság egyik
alappillére. Nem akarom magamat
Gyõrfi Jánoshoz, Pagony Huberthez,
Szontagh Pálhoz, Tóth Józsefhez ha-
sonlítani, de miként õk is, magam is
többször elmondtam és leírtam már,
hogy min kellene változtatni ahhoz,
hogy 50-100 év múlva stabilabb, egész-
ségesebb, változatos erdeink legyenek,
amik egyben a sokrétû társadalmi igé-
nyeket is jobban szolgálják.

– A kutatóintézetben egymás ered-
ményeit felhasználva összedolgoztok?

– Azt hiszem, hogy egyre inkább. Nyil-
ván volt és van is egy bizonyos
elszigetelõdés, de én úgy látom mostaná-
ban ez már oldódik. Annál is inkább,
mert a pályázati rendszer is erre ösztökél
minket. Olyan jellegû pályázati források
vannak, melyeket egyedül nemigen lehet
elnyerni, melyek már egy osztály
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lehetõségeit, kapacitását is meghaladják.
Tehát intézeten belül és kívül is, sõt egy-
re inkább nem csak hogy országos, de a
nemzetközi együttmûködés is megle-
hetõsen fontos. Igazából azt hiszem,
hogy mi most kezdjük azt tanulni, amit
Nyugat-Európában a kutatók elég régen
megtanultak, hogy Európa és az egész vi-
lág egy közös laboratórium.

– Mi az, amit a magyar erdészek a
nagyvilágnak példaképül állíthatnak,
amit a nagyvilág tanulhat tõlünk.
Vagy legalábbis egy helyeslõ fejbillen-
téssel elfogadnak.

– Kritika érheti a magyar erdõk egész-
ségi állapotát. Nagyrészt egyetértek
azokkal akik erdeink természetességi ál-
lapotát nem tartják optimálisnak. Annál is
inkább, mert az erdõk egészsége és ter-
mészetességi állapota szorosan össze-
függ. Ezzel együtt Európa jelentõs része
elõtt nincs mit szégyenkeznünk. A velük
való összehasonlításban erdeink még
változatosnak mondhatóak, és jelentõs
területû összefüggõ erdõségeink is van-
nak  Az Északi-középhegységben példá-
ul lehet száz kilométert gyalogolni úgy,
hogy végig erdõben haladj. Ezt nem min-
den európai ország mondhatja el magá-
ról. Nyilván nem versenyezhetünk
mondjuk a norvég, finn vagy svéd
erdõkkel, de diverzitás szempontjából
ezekkel szemben sem kérdéses az
elõnyünk. Persze a kihívás éppen az,
hogy saját viszonyainknak, lehetõsége-
inknek megfelelõen javítsuk erdeink ter-
mészetességét, és egészségi állapotát is.

– Európa- vagy világszerte a magyar
erdészeti kutatásnak van tekintélye,
respektje?

– Van és egyre inkább van. Persze eh-
hez az kell, hogy mozogjunk, nemzetközi
konferenciákon vegyünk részt, vagy olya-
nokat rendezzünk, idegen nyelven publi-
káljunk stb. Az Erdõvédelmi Osztályon az
utóbbi 8 évben két nagyon sikeres nem-
zetközi konferenciát rendeztünk, ame-
lyen húszon fölüli országból voltak részt-
vevõk. Természetesen ezt az elismertsé-
get, az eredményességet folyamatosan
fent kell tartani. A nemzetközi színtéren
nem lehet túl sokáig régi eredményekre,
megfakult publikációkra alapozni.

– Mi lesz az ars poeticád az osztály
élén? Mit csinálnál egy kicsit másképp,
újszerûbben, amihez tételezzünk fel
egy optimális mecenatúrát.

– Emberi hozzáállás vonatkozásában
nem kell sokat változtatni, hiszen egy-
szerû, de jó receptet hagytak rám
elõdeim. Ez pedig egyszerûen így szól:
támogasd kollégáidat, segítsd, ösztö-
nözd a fiatalabbakat, mert az õ sikereik

által te magad nem kevesebb, hanem
több leszel. A szakmai munka szem-
pontjából egy kicsit újszerû a helyzet,
hiszen az Osztály struktúrája számot-
tevõ változáson ment keresztül, és ezek
a változások még korántsem fejezõdtek
be. A Mátrafüredi Állomás most nagy-
részt egybeesik az Erdõvédelmi Osz-
tállyal, bár néhány kollégánk földrajzi
„diaszpórában” dolgozik. Hosszabb tá-
von az Osztály egész személyi állomá-
nyát Mátrafüreden képzelem el. Koráb-
ban voltak a regionális állomások, ahol
minden szakterületnek volt képviselõje.
Én úgy gondolom – szerencsére az inté-
zet vezetése is –, hogy ma már a szakte-
rületek szerinti koncentráció a szeren-
csésebb. 

Talán a személyi feltételek a legfon-
tosabbak, mert hiába van gyönyörû,
korszerû laboratórium, ha nincs benne
aki a lombikot rázogatja, és akinek ötle-
tei vannak, hogy mit és hogyan kéne
csinálni. Szóval elhivatott, a szakterület
iránt már-már „beteges” érdeklõdést

mutató kollégákat szeretnék az Osztá-
lyon látni. Akiket nem a jelenléti ív, ha-
nem belsõ késztetésük inspirál a mun-
kavégzésre. Ez egyébként elõdeimre,
és az Osztály jelenlegi maroknyi stábjá-
ra is jellemzõ. Infrastruktúrálisan is so-
kat kellene fejlõdjünk. Ha a szükséges
fejlesztéseket végre tudjuk hajtani, ak-
kor biztosan olyan kutatóegység le-
szünk (illetve maradunk), amit a hazai
erdészet és a nemzetközi szakközönség
is elismer. Aminek eredményeit az
erdõkezelõ (beleértve a magánerdõ-tu-
lajdonost), az oktatás és a tudomány is
hasznosítani tudja. Szeretnénk folytatni
az „erdõvédelmi szakkönyvtár” soroza-
tot, amit a szakma jól fogad és igényel
is. Erre vonatkozóan számos ötletünk
van. A kiadványokkal, elõadásokkal a
megszerzett ismereteket akarjuk to-
vábbadni. A tudományos eredménye-
ket használja a gyakorlat, éljen vele a
magyar erdõk hasznára.

– Köszönöm az interjút!
Pápai Gábor

„Kalandos kukucska, ennek nevezném
a Telihold a Kilimandzsáró felett, a Tûz-
özön és hóvihar és a Göröngyös égi és
földi utakon Mongóliában címû köny-
veim mûfaját. Az ember jár-kel a világ-
ban, bekukucskál ide, bekukucskál
oda, változó benyomások érik melyek
hatására gondolatsorok, vélemények
formálódnak és olyan összefüggések
világosodnak meg, amelyek egy hely-
ben ülve sosem mutatkoznának.

A kalandos kukucskán tartsanak hát
velem, aztán amikor elfogy az én mon-
dókám, folytassa ki-ki kedve és vérmér-
séklete szerint a kedves kukucskát és ha
felfedez valamit, amit addig nem ismert
vagy nem látott, bátran mondja el kör-
nyezetének. A tapasztalatok szülte véle-
ményét mondja el bátran, hisz’ egyedül
így formálódik, így lesz érthetõbb a vi-
lág és válhat egyre gazdagabbá életünk”
írja a könyv fülszövegében a szerzõ. A
mongol vadászútról készült könyvben
bõséges fotóillusztráció segít felidézni a
szerzõ élményeit, hangulatát, melyrõl
amolyan „rakktamásosan” olvashatunk.
Igazi élményt és szórakozást a vadászol-
vasóknak nyújt, akik a félszavakból is
értenek. Sajátos nézõpontból ismerhet-
jük meg a távoli Mongólia pusztáit, hol
valószínû honfoglaló õseink õsei nyar-

galásztak zsákmány után. Vadászembe-
reknek Mongólia azon kevés országok
egyike lehet, ahol még nem denaturá-
lódtak a zsákmányszerzéssel kapcsola-
tos és szükségszerû tevékenységek. 

Kukucskáljon hát a könyvbe, akit e
sejtelmes ország vadvilága csábít. 

Megrendelhetõ a szerzõnél.
Pápai Gábor

Videokazetta Fekete
István örökségérôl
Fekete István szellemi örökségét és ha-
gyatékát ma több múzeum, emlékhely
õrzi. A film bemutatja a göllei, a dombó-
vári, az ajkai múzeumot, a Diás-szigeten
és a Rózsa kunyhóban lévõ emlékszobát.
Megismerkedhetünk olyan emberekkel,
akiknek életét Fekete István mûvei alakí-
tották. Elkísérhetjük az írót utolsó útjára,
amikor 2004 augusztusában végsõ nyu-
galomra helyezték szülõföldjén, a So-
mogy megyei Gölle temetõjében.

A film hossza 50 perc, készítette a
Kommunikáció–Natura Bt., telefon: 06
20 462 3867

Digit-D Stúdió, 
telefon: 06 20 914 36 56

Rakk Tamás: Göröngyös égi
és földi utakon Mongóliában


