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Az ember és a természet kapcsolata új for-
mában jelentkezett az elmúlt évtizedben,
illetve napjainkban. Ma már nemcsak a lét-
fenntartáshoz szükséges javak tárolóját lát-
juk a természetben, hanem testi, lelki javak
hordozóját is. Keressük azt a környezetet,
amelyben kikapcsolódhatunk; ahol a mai
civilizációs ártalmak okozta megterhelése-
ink enyhülnek. A domborzatilag kevésbé
változatos tájban is tiszta levegôjével, állat-
világával, nyugtató tájképpel az erdô gya-
korolja a legnagyobb hatást az emberre.
Szépségei még a fáradt embernek is örö-
met, felüdülést okoznak; levegôje, nyugal-
ma gyógyulást, szellemi-fizikai feltöltôdést
biztosít.

Erdômérnök-tanári diplomamunkám-
ban vizsgáltam a soproni erdei iskolák mû-
ködését és hatásukat a város környezet-
kultúrájára. Az erdô védelmi és üdülési
szerepének erôsödése az erdei iskolák
megjelenését és egyre szélesebb körû el-
terjedését tette lehetôvé. Érdekelt, hogy
szeretett városomban hogyan mûködnek
az erdei iskolák; valamint a soproniak, ki-
csik és nagyok, pedagógusok és nevelôk
hogyan vélekednek ezekrôl az újszerû in-
tézményekrôl.

Az erdei üdülést korábban csak egyes
csoportok vették igénybe, ma viszont a ter-
mészetbe vágyók sokasága járja erdeinket.
Így az erdészet és erdôgazdálkodás az ér-
deklôdés középpontjába került. Minket,
erdészeket többek között két fô cél vezé-
rel: a szociális és a gazdasági igények ki-
elégítése. Mindkét tevékenység a közjólé-
tet szolgálja, mégis sokszor a fakitermelés
ellenérzést vált ki azokban, akik a termé-
szetet szeretik, de az erdôben elvégzett
munkáinkat, azok okait, következményeit
alaposan nem ismerik. Ezért a ma erdészé-
nek ki kell használnia a kikapcsolódni vá-
gyók erdôszeretetét, és elsôsorban általuk,
helyes propagandával meg kell ismertetni
mindenkivel az erdô szépségeit, az erdei
életközösségek összetett és bonyolult mû-
ködését és az erdôgazdálkodás rejtelmeit.
Természetesen nem sok kis erdészt kell
nevelni, hanem az ésszerû közjóléti erdô-
gazdálkodást kell tudatosítani. Az is remek
lenne, ha – a közönségkapcsolati progra-
mok segítségével – minden ember megis-
merné legalább a közvetlen élô és élette-
len környezetét, az ott felfedezhetô apró
örömöket. Az év bármely szakában és a vi-
lág bármely pontján lehetôség van arra,
hogy „kiszabadulva” a természetbe, akár
egy apró sétával, barangolással, szemlélô-
déssel merítsünk a természet kifogyhatat-
lan szépségeibôl. Az idôs faállományú er-
dôk elôdeink munkájának eredményei, az
új erdôk telepítésével, az erdei üdülés
megteremtésével pedig a jövô nemzedéke-
inek dolgozunk.

Az erdei iskola a környezeti kultúra ki-

alakításának egyik leghatékonyabb eszkö-
ze és színtere. Ezen gondolatok jegyében
tanulmányoztam a Sopron környéki erdei
iskolákat, – nem egymáshoz hasonlítva
mûködésüket, hanem – vizsgálva haté-
konyságukat, ezzel együtt felmérve a la-
kosság természet és a szakmánk iránti ér-
deklôdését, véleményét.

Az eredmények az iskolák részérôl na-
gyon pozitívak és bíztatóak, de sajnos még
mindig nagy az érdeklôdés hiánya és a tá-
jékozatlanság. Általánosságban elmondha-
tó, hogy elindult valami, tapasztalható az
igény, mérhetôek az eredmények, meg-
kezdôdött a szemléletváltás, de további
eredmények elérése érdekében újabb ötle-
tekre, módszerekre lenne szükség. Levon-
va a következtetéseket, javaslatokat tettem,
amelyek segítenének a környezeti nevelés
problémáinak leküzdésében.

A soproni iskolák és pedagógusok elé-
gedettek az erdei iskolák mûködésével,
hatékonynak és elônyösnek tartják ezt az
újfajta képzési módot. Központi szerepe
van a környezeti nevelésnek az iskolák pe-
dagógiai programjaiban (pl. „a diákok is-
merjék lakóhelyük természeti értékeit; le-
gyen igényük környezetünk szebbé, tisz-
tábbá tételében; legyenek aktív védelme-
zôi a természetnek, környezetnek; tekint-
sék értéknek az egészséget, sportoljanak
sokat, lehetôleg tiszta, szabad levegôn!”)

Az erdei iskolai programok tantárgyi
versenyekre gyakorolt hatása feltûnôen
pozitívan jelentkezik egyes iskoláknál:
„Olyan összefüggésekre és tudásanyagra is
rálátást kapnak a tanulók, melyek a tanítá-
si órákon elsikkadtak volna.” „Nagyobb
lelkesedéssel jelentkeznek a tanulók a tan-
tárgyi versenyekre.”

A szülôk leggyakoribb magatartásfor-

mája az erdei iskolai képzésekkel kapcso-
latban sok esetben támogató. Ôk is érzik
gyermekeiken keresztül, hogy nagyobb
hangsúlyt kell fektetni környezetünk meg-
ismerésére, szeretetére, tiszteletére, védel-
mére, de sajnos ritkán válnak tetté a gon-
dolatok, elképzelések. Az erdei iskolák-
nak itt teljesedne ki szerepük, hogy a
gyermekeken keresztül közvetve vagy
közvetlenül hatnának minden korosztály-
ra, nemzedékre.

Magyarországon a lakosság érzelmileg
általában nem kötôdik oly mélyen az erdô-
höz, a környezethez, mint a fejlettebb or-
szágokban (pl. Svájcban, Ausztriában,
Finnországban), ahol a magánerdô-tulaj-
donlásokban nem voltak megszakítások,
az életszínvonal magas, és az embereket
már gyerekkoruktól fogva az erdôk szere-
tetére nevelik. Az érzelmi kötôdés és a tu-
lajdon biztonsága ad nagyobb lehetôséget
– a profit kísértésével szemben – az erdôk
megôrzésére és fenntartására. Hazánkban
a környezetünk iránt ilyen érzelmi kötôdés
nem alakulhatott ki, mivel viszonylag ala-
csony az erdôsültségünk, s „abban a bizo-
nyos több, mint negyven év”-ben magán-
erdô-tulajdonlás nem volt, valamint a ne-
velési és oktatási rendszer sem törôdött az
erdôkkel, a közvetlen környezetünk ala-
pos megismerésével. Remélhetôleg a tulaj-
donszerkezet átalakulása, a gazdaság meg-
erôsödése ezen a téren is változást ered-
ményez. Sopron lakossága némi elônyt él-
vez e tekintetben, mert mind életszínvonal,
mind ökotudatosság terén jobb helyzetben
van, mint bármely más magyar város.

Kutatásaim folyamán az alábbi követ-
keztetésekre jutottam. A társadalomban
növekszik az igény a tiszta, egészséges
környezet iránt. A magasabb életszínvona-

Az erdei iskolák hatékonyabb 
mûködésének lehetôségei
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lú városokban – ahogy Sopronban is – a
környezettudatosság, ökokultúra maga-
sabb fokon áll. A jóléti társadalomhoz ve-
zetô úton a termékek, szolgáltatások fo-
gyasztása növekszik, aminek egyenes kö-
vetkezménye a felhasznált alapanyag,
energia és visszamaradó hulladékok
mennyiségének emelkedése (s a veszély
felismerése után az ugyan drágább, de), a
környezetkímélô termékek iránti kereslet
megugrása. A város átlagos mûveltsége
szintén meghatározó tényezô, hiszen fon-
tos a problémák felismerése, a korszerû
technika igénye, a környezetvédelem fi-
gyelembevétele. A fejlett gazdaságú orszá-
gokban már megfigyelhetô jelenség a kör-
nyezettudatosság.

Sopron város lakossága, mint már több-
ször említettem – a szerencsés földrajzi
helyzetébôl adódóan – kedvezô gazdasági
körülmények között él (viszonylag maga-
sak az átlagkeresetek, magas az életszínvo-
nal). A „környezettudatos” életvitelnek te-
hát a gazdasági feltételei adottak, de ez va-
lahogy mégsem mutatkozik meg olyan
mértékben, ahogy arra számítani lehetne.
Hiába lenne pénz, idô és energia a környe-
zetkultúra fejlesztésére, a belsô indíttatás
(s talán még a külsô is) hiányzik. A nélkü-
lözés hiánya nemcsak megold néhány
problémát, hanem sajnos megváltoztatja az
embereket. Szerencsére az erdei iskolák
környezeti nevelésben gyakorolt hatása az
iskolákon és a gyerekeken keresztül eljut a
felnôttekhez, és talán nem minden esetben
talál „süket fülekre”. Egyre gyakoribb
azoknak az eseteknek a száma, amikor a
család legfiatalabb tajga „csábítja” el a szü-
lôket, testvéreket a zöldbe, vagy szól rá a
nagybácsira, hogy ne szemeteljen se az er-
dôben, se az utcán. Kétségtelen, tapasztal-
ható, hogy kedvezô irányba megindult a
környezetkultúra fejlôdése, alakulása

(nemcsak Sopronban, országszerte), de
még rengeteg energiába, idôbe és pénzbe
(melyek sajnos rohamosan fogynak) kerül,
mire olyan szintre jutunk el, amikor min-
denkinek természetes lesz a környezet is-
merete, védelme, nem lesz szükség gyôz-
ködésre, reklámokra, és az erdei iskolák
sem újdonságnak vagy különleges többlet-
képzést biztosító intézménynek számí-
tanak.

A magyarországi állapotokat tanulmá-
nyozva megbizonyosodhatunk arról, hogy
a mai kezdeményezések nem csupán fel-
lángolások, hanem komoly tudású szak-
embergárda céltudatos tevékenysége. Eb-
ben a programban egyre nagyobb szerep
jut az erdôgazdaságoknak a már meglévô
iskolákkal együttmûködve, azokat kiegé-
szítve saját oktatóbázisok kialakításával.
Az erdei iskoláknak, oktatóközpontoknak
úgy biztosítható a tartós megléte, ha azokat
hivatalos intézménnyé emeljük. Legideáli-
sabb a minisztériumi szint lenne, hiszen
láthatóan fontos területet vállalnak az ok-
tatásból. Jelenleg létük fôleg attól függ,
meddig van ott az az egy-két lelkes sze-
mély, aki pénzeket pályáz, oktat, túrát ve-
zet, programokat szervez, s ezt mind-mind
szinte „társadalmi munkában”.

Véleményem szerint az erdei iskolák
hosszú távú sikeres mûködéséhez fontos
lenne néhány hasznos, figyelemfelkeltô, tá-
jékoztató és ismertetô anyag készítése is,
melyekkel három (négy) csoportot céloz-
nánk meg, ellentétben napjaink gyakorlatá-
val. Többnyire csak a szolgáltatásokat
igénybe vevôk (iskolák, diákok, szülôk)
számára készülnek propagandaanyagok,
reklámok, pedig a szolgáltatókat (erdészek,
erdômérnökök, erdei iskolákban dolgozók,
támogatók) is fontos lenne tájékoztatni, ta-
nácsokkal segíteni. Táblázatos formában
összefoglalva bemutatnám elképzelésemet.

CÉLCSOPORT ESZKÖZÖK

1. Erdei iskolák – útmutató erdei iskolák számára
– vezetôi, – ismertetô az erdei iskolákról
– alkalmazottjai, segítôi számára – ismertetô az Mo.-i oktatási intézményekrôl

2. Óvodák, iskolák – az erdei iskolákról készült összefoglaló, 
ismertetô könyv

– óvodások, diákok, hallgatók, – az erdei iskolák évente aktualizált címlistája 
(külföldieké is)

– pedagógusok számára – színes reklámanyagok a diákok számára

3. A felnôtt lakosság számára – ingyenes programajánlatok
– reklámanyagok, tájékoztatók
– ingyenes nagycsaládi túravezetés

4. Támogató szervezetek, cégek, – ismertetô az erdei iskolák mûködésérôl, 
vállalatok hatékonyságáról

– szóróanyagok, füzetek, melyekben a támogatást 
nyújtók is szerepelnének (persze nem 
túlhangsúlyozva) írott vagy képi formában

A felsorolt, ajánlott lehetôségek közül
számos már megvalósult és alkalmazzák az
erdei iskolák. A legáltalánosabb a szóróla-
pok, reklámanyagok készítése és terjeszté-
se. Ezek ma már szinte kifogástalan formá-
ban jelennek meg, színesek, jól áttekinthe-
tôk, képeket és csalogató ígéreteket tartal-
maznak. Egyedüli hibája ezeknek az anya-
goknak (véleményem szerint), hogy kicsit
személytelenek és nem specifikusak, vagy-
is a nagy tömegeket célozzák meg, ahe-

lyett, hogy az általam felsorolt célcsopor-
tok szerint más és más témákra helyezve
nagyobb hangsúlyt, pozitívabb eredményt
érnének el, megfelelôen alkalmazott mar-
keting és közönségkapcsolati (PR) eszkö-
zökkel.

Oktatás és marketing: két, látszólag
egymással semmi összefüggést nem muta-
tó fogalom, mégis megvalósítható egyfajta
tartalmi kapcsolat e két terület között (és a
jövôre nézve törekedni is kell erre). Az is-

kolákban is szükség van változtatásokra,
hogy versenyképességüket megôrizhes-
sék, és az iskola a piac elvárásainak megfe-
leljen.

Az erdei iskolák mûködésérôl, prog-
ramjairól is számos anyag készül és jut el
(többé-kevésbé) a diákok, illetve a peda-
gógusok kezébe. Arról viszont, hogy az er-
dei iskolában dolgozó – többnyire nem ta-
nári, hanem erdômérnöki diplomával ren-
delkezô – programvezetôk, lehetôségeik-
hez mérten módszertanilag helyesen vé-
gezzék a környezeti nevelést, sehol nem
találtam irodalmat. Úgy érzem, egy ilyen
kiadvány elkészítése rendkívül fontos len-
ne, hiszen tudjuk, ha a nevelés, oktatás fo-
lyamán helytelen módszereket választunk,
akkor nemcsak, hogy hatástalan lesz a
munkánk, de nagyon sokat is árthatunk.
Ezen okok miatt elkészítettem – német
minta segítségével – egy tömör, kiadvány-
jellegû módszertani segédletet, útmutatót
az erdei iskolák számára és az ott dolgozó
pedagógiai ismeretekkel kevésbé rendel-
kezôk részére, ami már ilyen formában is
hatékony lehetne, de idôvel szeretném
könyvvé bôvíteni. (A kiadványt, melynek
terjedelme 20 oldal, természetesen itt nem
tudom bemutatni, de az elsô oldalán talál-
ható karikatúrát, mely sokat elárul a füzet
tartalmáról, szeretném az olvasó szíves fi-
gyelmébe ajánlani.)

Szakmánknak összefogott és jól felépí-
tett közönségkapcsolat-fejlesztési munkára
van szüksége. Ezzel részben sok évtizedes
elmaradását tudja majd pótolni, részben
pedig az új társadalmi folyamatoknak ré-
szesévé és nemcsak kullogó követôjévé vá-
lik. A kívánt célnak nagy hatékonyságú
eszköze lehet az Erdészeti Erdei Iskola Há-
lózat. A gyerekek környezeti nevelésével
foglalkozó pedagógusok helyezzenek na-
gyobb hangsúlyt a magyar erdôk ismereté-
re és megszerettetésére. Értékeljék reálisan
az erdészszakmát. Próbálják megteremteni
azt a harmóniát a fejekben, ahol békésen
megfér egymás mellett az erdôk féltése és
a fából készült berendezési tárgyak szere-
tete.

Mátyás Katalin
okl. erdômérnök, erdômérnök-tanár


