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Dr. Csukonyi Csilla munka- és szervezet szakpszichológus, sport-pszichodiagnosztikai 
tanácsadó, okleveles angol-magyar szakfordító, a Debreceni Egyetem Pszichológiai 
Intézetének adjunktusa. Amióta először beiratkozott az egyetemre (28 éve) a társas kapcsolatok 
foglalkoztatják, főként az individualizmus-kollektivizmus kérdésében (doktorijának alcíme: 
“Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?”). A Digitális Interakciók 
Kutatócsoport vezetője és a Neurotech DE kutatócsoport tagja. Az előadásában is a társas 
interakciók a fák társulásaival párhuzamba hozható összefüggéseire, pszichológiai 
vonatkozásaira fókuszál, a természettel való „együtt-működésünk”, a segítségnyújtás, a 
proszociális viselkedés, az autonómia  és a felelősség kérdéskörein keresztül. 
 

 

 

Előadás címe: 

A fák titkos élete - Az erdő társas kapcsolatai és amit mi tanulhatunk tőlük  

 

Absztrakt: 

 

A 21. század elejére az emberiség nagy része városlakó lett, a városlakók többsége pedig egyre 
távolabb kerül a természetes közegünktől: számítógépeink monitorjai előtt ülve vágyakozunk 
„vissza a természetbe”: a szabadba, az erdőkbe, a fák közé. Azonban az emberekhez hasonlóan 
a fák is társas lények, „akiknek” sokkal jobb együtt, közösségben, mint külön-külön. Jó 
szülőkhöz hasonlóan gondozzák, táplálják utódaikat, amíg meg nem erősödnek annyira, hogy 
már egyedül is képesek életben maradni. Sőt mi több, beteg társaikat is támogatják: kiterjedt 



gyökérrendszerük és a gombafonalak hálózatának segítségével tápanyagokat juttatnak nekik. 
Bizonyos értelemben tehát nagyon-nagyon hasonlatosak az emberekhez. A fák kommunikálnak 
is: illatanyagokkal figyelmeztetik egymást a veszélyekre, információkat cserélnek a 
gyökereiken keresztül és az emberi fül számára nem hallható hangokat adnak ki. A fák is 
keresik egymás társaságát, gyökereik révén összekapcsolódnak, segítik és rendhez szoktatják 
egymást. Az előadás célja, hogy másként tekintsünk a fákra, és ez a másként tekintés pedig a 
városi növényzetre, a városi fákra is vonatkozik. Ahogyan az erdei fák sem csak 
bútoralapanyagok, úgy a városi fák sem csak „utcabútorok”, puszta díszletek az épületek és az 
autók között. Fontos annak megértése és elfogadása, hogy a fák is élőlények, s mint ilyenek, 
„érző lények” – még ha egynéneként mást is érthetünk ezen.  
 
 


