
5

F O L I A H I S T O R I C O - N A T U R A L I A M U S E I  M A T R A E N S I S

2014 38: 5–7 

In memoriam Czájlik Péter
(1940–2014)

A természetet szeretõ s egy-egy elemét jól ismerõ kutatóból, vagy a természet védelméért
harcosan kiálló emberbõl szerencsére viszonylag sok van. Viszont sajnálatosan kevés az
olyan ember, aki egy életközösség teljes egészét értõen látja és ismeri, emellett képes és haj-
landó társadalmi szerepvállalásával is szolgálni a természetmegõrzés ügyét. Czájlik Péter
személyében ilyen embert veszítettünk el. Mindezeken felül kiváló oktató-nevelõként ter-
mészetszeretetével sikerrel „fertõzte” a fiatalokat. Szerteágazó – a biológián, erdészeten és
természetvédelmen is messze túlmutató – tevékenységének teljességre törekvõ bemutatása
meghaladja e rövid megemlékezés kereteit, így e helyütt Czájlik Péter Mátrában végzett
munkásságának egy személyes élményektõl sem mentes rövid méltatása következik.

Ezelõtt 41 évvel ismertem meg „Péter bácsit”, s ez a találkozás meghatározta egész éle-
temet. Az „erdõbe történõ kivadítás” nagymestereként vezette be a Vásárhelyi István Termé-
szetvédelmi Szakkör fiataljait az erdõben létezés rejtelmeibe, s az évközi kirándulások,
különösen a nyári táborozások alkalmával oly módon válhatott ki-ki részesévé a Nyugat-
Mátra természeti értékeit feltáró kutatásnak, hogy érdeklõdésének és korának, tudásának
megfelelõ feladatot kapott. Az ily módon megsokszorozott kapacitás eredményeképp gazda-
godhatott a Mátra Múzeum gyûjteménye, s a Czájlik Péter által rendszerezett ismeretanyag
fontos részét képezte az általa megírt védetté nyilvánítási javaslatnak, melynek eredmé-
nyeképp – igaz csak évek múlva – de létrejött a Mátrai Tájvédelmi Körzet.

Elsõsorban gerinces állatcsoportokra kiterjedõ faunisztikai munkássága eredményeképp
gazdagodtak a Mátra és késõbb a Tarna-vidék emlõs-, kétéltû- és hüllõfaunájára vonatkozó
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ismeretek (CZÁJLIK 1986, 1987, 1988, 1989a, 1989b, 1997, CZÁJLIK & HARMOS 1997).
Úttörõ ökológiai és etológiai vizsgálatokat végzett a császármadár (Bonasa bonasia L.) hazai
állományán (CZÁJLIK 1978, 1981a, 1981b, 1982, 1985). Fontos részét képezte e kutatásnak
az erdõgazdálkodás által folyamatosan alakított erdõszerkezetek és e faj elõfordulásai közötti
összefüggések feltárása, ami korát megelõzve szolgáltatott szilárd szakmai alapot egy faj
hatékony megõrzéséhez. Hasonló összefüggések feltárása motiválta a ritka erdõlakó denevé-
rekkel és a fehérhátú fakopánccsal kapcsolatos kutatásait is (pl. CZÁJLIK 1991, CZÁJLIK &
HARMOS 1999).

Nem lehet Czájlik Péter munkásságáról megemlékezni anélkül, hogy ki ne emeljük:
nélküle a hazai erdõrezervátum-hálózat nem jöhetett volna létre. Az erdõrezervátumokban
végzett erdõdinamikai kutatások hazai úttörõjeként munkásságának legfontosabb helyszínei
a Kékes és a Csörgõ-völgyi Erdõrezervátumok voltak. Kidolgozta a hazai hegyvidéki bük-
kösök erdõdinamikai modelljét (pl. CZÁJLIK 1994, 1996, 2009, CZÁJLIK & SOMOGYI 2002,
CZÁJLIK et al. 1993, 1994).

Egy kutató életmûvét, s annak igazi értékeit csak hosszabb távon lehet felmérni. Mégis
érdemes kiemelni néhány olyan értéket Czájlik Péter munkásságából, amit pusztán publiká-
cióit olvasva az utókor talán nem is értékelne. Sajátos – a 20. század politikai viharaitól sem
mentes – életútjából adódóan Czájlik Péter igazából nem volt, nem válhatott sem „hivatásos”
erdõmérnökké, sem biológussá. E látszólagos és sokszor tényleges hátrányból viszont neki
sikerült igazi erényt kovácsolni. E speciális, szakmák közötti állapotból, s az adott szak-
mákban szokásos karriertõl eltérõ életútból adódóan sokkal nagyobb szabadsággal követ-
hette saját szakmai meggyõzõdését. Péter személyében ez a lehetõség találkozott a szabad
alkotó szellem adottságával. Kutatóként bátran követhette azt a sokak szerint talán elavult
megközelítést, hogy a terepen megfigyelhetõ tények, az ott gyûjtött adatok, az ott megfo-
galmazódó intuíciók semmivel sem pótolhatók. Kiemelkedõ intellektusával nagyszerûen
ötvözte az erdõmérnök, a zoológus, az ökológus és a természetvédõ ismereteit, így kerülve
el, hogy az erdõben csak a fát, a védett ritka növényt vagy a denevért lássa. Így tudhatott meg
többet az erdõrõl mintha „csak” erdõmérnök lett volna, illetve így érthette egy átlagos bioló-
gusnál sokkal jobban, hogy szeretett erdõlakóinak létfeltételeit egy évszázadok óta emberek
által alakított erdõs tájban kell értelmeznünk.

Csak remélni tudom, hogy a tõle kapott szakmai útravalót méltó módon tudjuk hasz-
nálni, ezzel is szolgálva hazai erdeink természeti állapotának megõrzését, javítását.
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