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Mangel Gyöngyi, a Magyar Rádió
munkatársa, vezetõ szerkesztõje  –
mint arról a borító belsõ oldalán ol-
vasható – Kétmilliomodik hektár
magyar erdõ emlékérmet kapott. Az
esemény azért is hírértékû, mert er-
dészkitüntetést – a szakmaiakat ki-
véve – még nem kapott újságíró. 

– A természetrõl, a természet- és kör-
nyezetvédelemrõl készített riportjainak,
interjúinak, mûsorainak, cikkeinek
száma több mint ötezer. Ha figyelembe
vesszük, hogy 1992 óta fõfoglalkozású
újságíró, már maga a szám is elismerés-
re méltó. Van-e családi indíttatása a ter-
mészetszeretetének?

– Érdekes módon az élõ és a holt fával
kapcsolatosan is. Az egyik nagyapám
mûbútorasztalos volt, néhány foglalkoz-
tatottal. Az ötvenes évek elején egy szép
napon bement a mûhelyébe és szögre
akasztotta a zakóját, benne valamennyi
személyes okmányával. Nemsokára ávó-
soktól kísért államosítók törtek rájuk, kö-
zölve, hogy a mûhelyt lefoglalják, mehet
Isten hírével. Amikor az elsõ döbbenet-
bõl magához tért, nyúlt az öltönye után,
hogy elhagyja a mûhelyt. Az egyik ávós
határozott mozdulattal megakadályozta,
mondván, hogy most már az is a mûhely-
hez tartozik.  A másik nagyapám Letz La-
jos volt, osztrák származású erdész, és a
felvidéki Liptószentmiklós környéki er-
dõkben szolgált. Mindenki nagyon sze-
rette, köztisztelet övezte, egészen a tria-
noni döntésig, amikor „takarodj magyar”
lett a kedves Lajos bácsiból. Ezután Buda-
pestre költözött családjával, és dokumen-
tum igazolja, hogy részt vett a nagy, Kaán
Károly kezdeményezte alföldfásításban. 

– Úgy tudom, hogy 1995-ben kör-
nyezetvédelmi újságírói ösztöndíjjal a
bostoni National Radio-nál szerzett
szakmai tapasztalatokat?

– Egy rövid, de nagyon érdekes idõt
töltöttem odakint, s meg kell mondanom,
fel sem merült bennem, hogy hosszabb
ideig kint maradjak. A közszolgálati rá-
diónál ismerkedtem az ottani munkával,
így eljutottam az energetikai minisztéri-
umba is, ami a valóságban a nukleáris ha-
di ipar következményeivel foglalkozott.
Mert az az igazság, hogy odakint sincs
megoldva a radioaktív hulladék kezelésé-
nek kérdése. Nem akarom untatni az ol-
vasót szakmai kérdésekkel, de azért el-
mondom, hogy a heti egyórás mûsort ké-
szítõ szerkesztõség tizenöt fõs stábból
állt, akiket az ország minden részébõl tu-
dósító külsõsök segítettek. Egy fõállású
alkalmazott például csak a pénzügyi fel-
tételek biztosításával foglalkozott, hogy a
mûsorkészítõknek az ilyen jellegû munka
ne rabolja az idejét. Egy másik munkatárs
például csak a hallgatói telefonokkal fog-
lalkozott. Megtudtam, hogy az Államok-
ban az elsõ nagyobb környezetvédelmi
botrány akkor pattant ki, amikor egy re-
kultivált területre épülõ lakótelepen sza-
porodtak – elõször a gyermekek, majd a
felnõttek körében – a rejtélyes megbete-
gedések. Kiderült, hogy veszélyes hulla-
dékot ástak el a területen.

– Elõször 1992-ben találkoztunk egy
OEE rendezvényen. Akkor még szokat-
lan volt, hogy vezetõ médiából érdeklõd-
jenek az erdészek munkája iránt. Azóta
ez a helyzet jelentõsen megváltozott,
amit bizonyít a most kapott kitüntetés is.
Talán elsõ kézbõl választ kaphatunk ar-
ra, hogy erõfeszítéseink ellenére az erdé-

szetrõl miért a mínuszos hírek, esemé-
nyek kapnak inkább publicitást? 

– Higgyék el nekem, hogy ez jórészt
nem a mi hibánk. Aki figyelemmel kíséri
a hírhordozókat, azt tapasztalja – legfõ-
képp a kereskedelmi adóknál, csator-
náknál, újságoknál –, hogy a botrány, az
igénytelenség, a „sztori” vagy a mostaná-
ban sokszor emlegetett „celebes” kultúra
hozza a pénzt, amibõl a közismert okok
miatt egyre kevesebb van. Nagyon nehéz
mindezzel eredményesen felvenni a ver-
senyt, a szakmai hírek nem mindenkinek
fontosak.  Viszont a szakmûsorokban,
így a Kossuth Rádió Zöldövezet vagy az
Oxigén címû mûsoraiban fontos szerepet
kapnak az erdészeti témák. 

– Jó, jó, mi meg gyakran halljuk,
hogy az erdészek irtják az erdõt, és
nem is olyan régen köztiszteletben álló
publicista már-már összefonódást téte-
lezett fel az erdészek és a fatolvaj maf-
fiózók között! Hogyan védekezhetünk
az ilyesfajta megítélés ellen?

– Javaslom, hogy minden adódó al-
kalmat használjanak fel, komolyabb
esetekben azonnal tartsanak sajtótájé-
koztatót, és lehetõleg a laikus közönség
számára is érthetõ retorikával, nyugod-
tan fejtsék ki az esetek szakmai szüksé-
gességét, vagy tiltakozzanak, hogy
semmi közük a derékban kivágott, oly-
kor sokhektárnyi erdõterületen bekö-
vetkezett fairtáshoz. Mert valószínûleg
az átlagember számára abból adódik a
fogalomzavar, hogy ha egy kivágott te-
rületet lát, akkor erdõirtásnak véli.
Számtalan turistával beszéltem, készí-
tettem ilyen-olyan anyagot, amikor
mindezeket tapasztaltam, hallgatói tele-
fonokat is sokat kapunk, amikor a favá-
gásokat bírálják. Ezek egy része sajnos
valóban fatolvajok mûve, más esetben
nem tudják, hogy az tervezett és enge-
délyezett favágás volt, és talán nem ve-
szik észre a mellette lévõ felújított vagy
újraerdõsített területet.  

Mindenesetre nagyon hasznos a kü-
lönféle médiák illetékes szerkesztõivel,
újságíróival a személyes kapcsolatok ki-
alakítása, ápolása, amit bizonyít az Er-
dészeti Lapok – immár évtizedes – újság-
íróknak szervezett országjáró terepi be-
mutatói.

– Köszönöm a beszélgetést, gratulá-
lok a kitüntetéshez, bízva abban, hogy
a következõ újságíró elismerésére nem
a hárommilliomodik hektár erdõ át-
adása után kerül sor.
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