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2003. év végén az Erdészeti Tudo-
mányos Intézet Erdôvédelmi Osztá-
lyáról egy idôben hárman, Halász
Gáborné, dr. Leskó Katalin és dr.
Tóth József vonultak nyugdíjba.
Utóbbi 37 éven szolgálta az erdôvé-
delmi kutatások ügyét, és 16 éven át
vezette is az Erdôvédelmi Osztályt.
Vele beszélgetett munkatársa, Csó-
ka György.

– Úgy tudom Kassán születtél, még-
pedig a magyar történelemnek egy nem
is igazán nyugalmas idôszakában?

– Igen, 1943-ban, Gyertyaszentelô
napján születtem Kassán – véletlenül.
Nem a születés volt véletlen (!), hanem
a hely. Szüleim ugyanis Nagykanizsán
éltek, de az ínséges háborús években
Édesapám, mint pedagógus itt kapott
állást. A szégyenletes trianoni ország-
lopás bûnét némileg jóvátenni akaró
hatalmak a bécsi döntés értelmében a
Felvidék egy részét visszacsatolták az
anyaországhoz. Büszke vagyok rá,
hogy a kassai dómban kereszteltek.
Születési anyakönyvi kivonatomban te-
hát Kassa szerepel és nem Kosice, aho-
gyan a késôbbiekben olyan sokszor
íratni akarták velem a magyar(?) hatósá-
gok. Egyébként jellemzô az akkori vi-
szonyokra, hogy amikor 1950-ben egy
másolatot kértünk a szomszédból, már
ékes szlovák nyelven, és csak ezen a
nyelven íródott a papír, sôt, a születési
dátumot is elírták. 

– Történelmi ismereteim azt sugall-
ják, hogy nem maradhattatok túl soká-
ig Kassán. Hol találtatok otthonra?

– Valóban, kassai tartózkodásunk
igencsak rövidre sikeredett. A háború
szemétdombján nevelkedett Eduárd
Benes, a hirtelenjében összetákolt
Csehszlovákia köztársasági elnöke, ki-
találta a „kollektív bûnösség” fogalmát.
Ennek értelmében egyetlen éjszaka kel-
lett szüleimnek Magyarországra mene-
külniük, a kártalanítás reménye nélkül
hátrahagyva minden vagyonukat. Há-
rom csomagjuk volt: két bôrönd és egy
karonülô gyerek.

Szüleim Cegléden a fiatalkorúak bör-
tönében találtak valamiféle munkát,
édesapám „nevelô tanári” minôsítéssel
dolgozott. Egy üres cellában laktunk –
kék csomagolópapír abrosz egy falá-
dán, lavór, vaságy – teljes összkomfort.
Édesanyám aggódva figyelte, hogy mi-
lyen jól beilleszkedtem az elítéltek foci-
csapatába… Nem is bírták sokáig.

Székesfehérvárra költöztünk, ahol a
mezôgazdasági szakmunkásképzô inté-
zetben munkát és lakást kaptunk.  Az
én „munkám” abból állt, hogy az iskola
gépparkját lovagoltam, állítólag kom-
bájnvezetésben verhetetlen voltam. Fe-
hérváron jártam általános iskolába,
majd a József Attila gimnáziumban
érettségiztem. Ma is tisztelettel gondo-
lok egykori osztályfônökömre, Teleki
tanár úrra, aki belémoltotta a latin nyelv
szeretetét. A növény- és állatnevek ne-
kem nem jelentettek gondot „deákul”
sem. Ráadásul anyai nagyapám kiváló-
an beszélt latinul, és a nyaralások során
rendesen szinten tartotta tudásomat.

– Hogyan emlékszel gyerekkorodra?
Mire vezeted vissza, hogy végül is erdô-
mérnök lett belôled?

– Felnôtt fejjel tudom, hogy az ötve-
nes évek Szüleimnek sok nélkülözést
jelentettek, de én ekkor voltam gyerek:
nyáron a Velencei-tóra jártunk bicikli-
vel, télen meg vonattal – nádat aratni.
Keményebb teleken a lovas kocsik át-
jártak Agárdról Pákozdra, és a nádara-
tók szalonnát sütöttek a jégen. 

Az iskolai szünetekben szinte mindig
Nagykanizsán voltam, a nagyszüleim-
nél. Talán ennek köszönhetô, hogy vé-
gül is erdész lett belôlem. A gondtalan
nyaralás mellett ugyanis néhány hetet
minden nyáron dolgoznom is kellett, és
ez legtöbbször az erdészetnél történt.
Kapálás, sarabolás, gyomlálás stb. Az
erdôre biciklivel jártam, hiszen a város
(akkor) legszélsô utcájában laktunk.  

Az általános iskolában, majd a gim-
náziumban 6 évig incselkedtem a zené-
vel. Szüleim és a zenetanár teljes egyet-
értésben végül is hegedûtanulmányai-

mat befejezettnek nyilvánították. Vala-
mivel nagyobb sikerrel sportoltam. A
Fehérvári Építôkben kezdtem kosárlab-
dázni, és végül a nagy csapatba is beke-
rültem. Edzôm az 1954-ben Európa baj-
nokságot nyert magyar csapat kapitá-
nya, Bogár Pál volt, sôt együtt is játszot-
tam vele. Az NB I-es szereplés egyéb-
ként nem volt hátrány akkor sem, ami-
kor Sopronba felvételiztem. 

– 1966-ban kaptál erdômérnöki dip-
lomát, azaz 1961-ben – éppen amikor
én születtem – kerültél Sopronba.

– 1961-ben még az Erdômérnöki Fô-
iskola nappali tagozatára vettek fel, de
1966-ban már az Erdészeti és Faipari
Egyetemen kaptam diplomát. Idôköz-
ben ugyanis felállt a Faipari Mérnöki
Kar is, így az alma mater egyetemi rang-
ra emelkedett. A csodálatos egyetemi
évek – életem egyik legszebb idôszaka
– 1966-ban értek véget. Diplomamun-
kámat az Erdômûvelési Tanszéken ké-
szítettem, a szárhalmi rontott erdôk
vegyszeres cserjeirtásának témakö-
rében. A rendôrök nagy érdeklôdéssel
figyelték, amint a tanszéki 250-es Sim-
son motoron, 20 liter gázolajat (a Tor-
mona nevû vegyszerhez kellett) és a fi-
guráns fiút fuvaroztam. Szerencsésnek
mondható körülmény, hogy csak a te-
repi munkák befejezése után buktunk
egy akkorát a Kuruc dombnál, hogy a
motort azonnal leselejtezte a Tanszék.

– Végzés után hol álltál munkába?
– Székesfehérváron kezdtem dolgoz-

ni 1966-ôszén, elsô munkahelyem a
Fejér megyei Állami Gazdaságok Köz-
pontjában volt. Erdészeti elôadóként a
megye 11 állami gazdaságában folyó
erdészeti (zömében telepítési) munká-
kat irányítottam. Ekkor találták ki a
„cellulóz programot”, melynek kereté-
ben mûvelési ág változtatása nélkül,
sok nyárast telepítettünk. A késôbbi er-
dôvédelmi gyakorlatnak sok feladatot
adtunk ezzel, hiszen – be kell vallani –
nagyon sok olyan helyre is fákat ültet-
tünk, ahol legfeljebb bukfencet lehetett
volna vetni. Naiv feltételezés volt, hogy
az olyan gyenge termôhelyen, ahol a
mezôgazdaság már rozsot sem termel, a
nagy víz- és tápanyagigényû, gyors nö-
vésû nemes nyár csodákat fog mûvelni.

– Hogyan kanyarodtál innen a ku-
tatás irányába?

– Az állami gazdaságok átszervezése
során a Csákvári Állami Gazdaság állo-
mányában „bújtattak”, és munkahelyül
a megyei laboratóriumot jelölték meg.

Beszélgetés dr. Tóth Józseffel
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Ez a laboratórium Csala-pusztán, a Ve-
lencei hegységben, Pákozd fölött volt
található egy patinás, volt uradalmi
épületben. Ide motorbiciklivel jártam ki
naponta Fehérvárról. Az erdôt egyre rit-
kábban láttam, további elbocsátások
voltak várhatók – tehát kapóra jött Pa-
gony Hubert, az ERTI Erdôvédelmi
Osztálya néhai vezetôjének megkeresé-
se. Ekkor szervezôdött az osztály, ek-
kor épült Kecskeméten a Duna-Tisza
közi Kísérleti Állomás, szolgálati laká-
sokkal együtt!  Nagy dolog volt ez ab-
ban az idôben! 1967. november elsején
az ERTI alkalmazottja lettem, kezdô tu-
dományos segédmunkatársként. Mun-
kahelyem Kecskemét. Még ugyaneb-
ben az évben megnôsültem, feleségem
Rakáts Judit, testnevelô tanár, akivel
még a fehérvári sportkörben ismerked-
tünk meg, diákkorunkban.  Nagykani-
zsa – Kassa – Székesfehérvár – Sopron
után következett az Alföld. Kecskemé-
ten „gyökeret” vertem, és immár 37 éve
itt élek. 1971-ben született Bernadett
nevû lányunk kertészmérnök.

– Közel 4 évtizedet töltöttél kutató
pályán. Mi történt ez alatt veled, mi-
lyen fôbb témákkal foglalkoztál?

– 37 éve vagyok az ERTI Erdôvédel-
mi Osztályának dolgozója. Ez a hosszú-
nak mondható kutatói pálya sok kudar-
cot és még több szépséget tartogatott
számomra. Az alábbi jelentôsebb kuta-
tási témákban tevékenykedtem:

• Alföldi fenyvesek kártevô rovarai
• Életmódvizsgálatok: Ips sexdenta-

tus, Helicomyia saliciperda, Rhyacio-
nia buoliana, Nycteola asiatica, Stilp-
notia salicis, Myelophilus piniperda

• Coleoptera fajok az erdészeti fény-
csapdákban

• Fa alakú füzek növényvédelme
• Csemetekerti talajfertôtlenítési és

magcsávázási technológiák
• Tölgyesek megbetegedése „oak

decline”
• Bükkösök egészségi állapota
• Nagy területû erdôkár-felmérési

rendszerek
• Az akác növényvédelme.
A kutatási témák mûvelése mellett

mintegy 20 000 darabos erdészeti rovar-
gyûjteményt állítottam fel. 

1974-ben sikerrel megvédtem mû-
szaki doktori disszertációmat az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Erdômérnöki
Karán (150/1976). Disszertációm címe:
Coleoptera fajok populációdinamikai
vizsgálata fénycsapdákkal.

1978-ban erdôvédelmi szakmérnöki
diplomát szereztem, jeles eredménnyel
(23/1978). Ugyanebben az évben egy

hónapig az Osztrák Szövetségi Kutató-
intézetben (FBVA) dolgoztam, a szúfa-
jok feromon – csapdázási lehetôségei
témakörben. Jó lehetôség volt ez arra,
hogy német nyelvtudásomat használ-
hassam, illetve fejleszthessem. Akkori-
ban a külföldi ösztöndíjak azért még
nem voltak annyira természetesek, mint
manapság.

1984-ben A Magyar Tudományos
Akadémián megszereztem a kandidátu-
si fokozatot. Értekezésem címe: Alföldi
fenyvesek kártevô rovarai és az ellenük
való védekezés.

1987-ben megbíztak az Erdôvédelmi
Osztály vezetésével. 1988 óta a Nyugat-
Magyarországi Egyetem címzetes egye-
temi docense vagyok. Tagja vagyok a
Szegedi Akadémiai Bizottságnak, az
MTA Erdészeti Bizottsága Erdôvédelmi
Munkacsoportjának, a Magyar Rovarta-
ni Társaságnak. 

– Meglehetôsen sok, a szakközönség
által is elismeréssel fogadott publikáció
köthetô a nevedhez. Több könyved
megbecsült helyen áll, erdész, növény-
védelmes kollégák könyvespolcán.

– Kutatói pályám alatt igyekeztem
rendszeresen írásban is megjelentetni
eredményeimet. Mindig is úgy gondol-
tam, hogy ez egy kutatótól el is várható.
Nem sok értelmét látom annak, hogy
munkánk eredményeit csak néhány
példányos kutatási jelentések, irattárak
ôrizzék. Publikációs tevékenységem rö-
vid összegzô statisztikája:

4 könyv
6 könyvrészlet
84 tudományos közlemény
19 tudományos népszerûsítô írás.
A közlemények, de különösen a

könyvek megírásánál elsôdlegesen az a
szempont vezérelt, hogy azokat a gya-
korlati erdôgazdálkodók is haszonnal
forgathassák. Azt hiszem, hogy az Erdô-
védelmi útmutató, Erdészeti rovartan,
Az akác növényvédelme címû munkák-
kal ezt a célkitûzést teljesíteni tudtam.

Ugyancsak az erdészeti gyakorlat
munkáját igyekeztem segíteni erdôvé-
delmi, rovartani tárgyú elôadásaimmal
is. 37 év alatt az ország összes erdôgaz-
daságánál, szinte minden OEE helyi cso-
portjánál megfordultam elôadást tartani.
Ezekrôl sohasem vezettem részletes sta-
tisztikát, de számuk jóval száz felett van.

– Én magam is több, általad szerve-
zett, emlékezetesen jól sikerült erdôvé-
delmi szakosztályi tanulmányúton vet-
tem részt.

– Az OEE-nek maholnap 4 évtizede,
egyetemista korom óta vagyok tagja. 8
éven keresztül az Erdôvédelmi Szak-

osztály titkára is voltam. Ebben a minô-
ségemben valóban számos tanulmány-
utat szerveztem az országon belül, és a
környezô országokba egyaránt. Ezt per-
sze sohasem éreztem tehernek, mert
egy jó hangulatú, szakmailag is tartal-
mas tanulmányúton részt venni, és azt
megszervezni is öröm. Bár az utóbbival
talán egy kicsit több a munka…

– Egy aktív, mozgalmas pálya után
nyugdíjba vonulni még akkor sem egy-
szerû, ha az ember elôre tudja az idô-
pontját. Szerencsére, ahogy Téged is-
merlek a nyugdíjba vonulás nem jelen-
ti azt, hogy nyugalomba is vonulsz.
Mik a terveid?

– Hát igen, a 2003-as esztendô végén
„felsôbb kezdeményezésre” a boldog
nyugdíjas életet választottam. Tulajdon-
képpen egészen jól megközelítettem a
Magyarországon érvényes nyugdíjkor-
határt, mindössze másfél év hiányzott a
62-höz. 

Remélem a jó Isten megengedi, hogy
néhány korábban elkezdett, illetve fél-
bemaradt munkámat befejezhetem, és
egy-két új elképzelésemet valóra vált-
hatom. Terveim között szerepel például
egy versgyûjtemény megjelentetése
„Bogárdal” címen. Az erdô poézise
(Majer A.) és a Lyra florae (Surányi D.)
kötetei mellé odatehetô talán a magyar
lírából évek óta gyûjtött, a rovarokkal
foglalkozó versek egy csokra is. A köte-
tet legjobban sikerült rovarfotóimmal
tervezem díszíteni. OTKA pályázat be-
adását is tervezem, az erdei cserebogár
(Melolontha hippocastani) egyes tör-
zseinek szétválasztására és Kárpát-me-
dencei rajzásviszonyainak tisztázása
céljából. Végezetül a „szakértô” kormá-
nyunk által megítélt, horribilis összegû
nyugdíjamat szeretném kiegészíteni,
felhasználva az erdôvédelmi tevékeny-
ségre vonatkozó vállalkozói igazolvá-
nyomat, és a 37 év alatt összegyûjtött,
talán nem is jelentéktelen szakmai ta-
pasztalatomat. 

– Magam és munkatársaid nevében
ôszinte barátsággal kívánok Neked és
egész családodnak jó egészséget,
hosszú boldog életet. Kívánom, hogy a
fenti terveidet, és még sok mást is váltsd
valóra. Magunknak, az általad 16
éven át tisztességgel és maradandó
eredményességgel vezetett Erdôvédelmi
Osztálynak pedig önzô módon azt kí-
vánom, hogy nagyon, de nagyon soká-
ig segítsd még a munkánkat, mert hu-
morodra, emberségedre, barátságodra,
szakmai tudásodra nagy-nagy szüksé-
günk van, és lesz a jövôben is !!!

Dr. Csóka György


