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Sok munkaterületen (pl. a vízügynél,
a térképészetnél, a földmérésnél, a ter-
mészetvédelemben) az erdõmérnököt
teljes értékû „kultúrmérnöknek” tekin-
tik, akik más szakmákat is gyorsan elsa-
játítanak (fordított helyzet szinte sosem
fordul elõ, pl. egy út- vagy vasútépítõ,
egy vízügyi, egy geodéta mérnök so-
sem lett erdész).

Az 1991-92-es tanévben végzett 54
erdõmérnök közül az „elsõ lépcsõben”
csak három részére kínáltak szakmai
beosztást. A kilencvenes évek elején
végzett egyik évfolyamból hárman va-
dásztársasághoz kerültek vadõrnek.

A problémák megoldására számos
javaslatot dolgoztam ki, amelyek azon-
ban okafogyottá váltak, és ment tovább
minden a maga útján.

Epilógus a legnagyobb csalódással,
és szomorúsággal

Ismerve a jelenlegi körülményeket, két
újabb javaslatot terjesztek elõ, hátha ezek
majd felkeltik az illetékesek figyelmét.

– A többek által javasolt debreceni,
gyöngyösi és gödöllõi erdõmérnökkép-
zõ iskolákon felül elsõsorban vidékfej-
lesztésbõl kifolyólag Sajószentpéteren,
Kazincbarcikán, Tatabánya-alsón és
más, nehéz helyzetben lévõ települése-
ken újabb erdõmérnökképzõ intézmé-
nyeket kellene létesíteni. Megfontolan-
dó pl., hogy az egyetemi városok mel-
lett nem lenne-e célszerû létrehozni
egyetemi falvakat és egyetemi tanyákat.

– Ha ez nem sikerül, és a bolognai
folyamat a soproni képzést is megszün-
teti, segítségül Romániához kell fordul-
nunk. Õk valószínû nem fogják Bolognát

követni, mint ahogy a KGST-t sem fo-
gadták el maradéktalanul, és nem is jár-
tak rosszul. A brassói erdõmérnökkép-
zésnek számtalan elõnye van. Pl. Bras-
só a Kárpát-medence legszebb fekvésû
városa, amelynek közelében, a Barca-
ság szélén, a Déli- és a Keleti-Kárpátok
találkozásánál, szebbnél-szebb kirán-
dulóhelyet, hegycsúcsot, barlangot kí-
nál a hallgatóknak. Az egyetemnek
óriási elõnye továbbá, hogy kis hazánk-
ból – mivel nem kell átkelni a Kárpáto-
kon – könnyen megközelíthetõ. Sel-
mecbánya és Sopron után itt kiváló
Campus kínálja magát.

Új jelszavunk: Bologna helyett Bras-
só! Éljen a magyar-román barátság!
Traiesca prietenie maghiar-roman!

Rakonczay Zoltán 
ingenier silvic

Helyreigazító

A július-augusztusi számban sajnálatos
gépelési hiba miatt tévesen jelentek meg
a József Nádor Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Bánya- Kohó- és Er-
dõmérnöki Kar erdõmérnöki osztálya
professzorainak adatai. Az adatok helye-
sen a mellékelt táblázatban láthatók.

Köszönet Baráth László erdõmér-
nöknek, aki a hibára felhívta a figyel-
met.

Mire e sorok megjelennek, már véget ért
az öt év óta megrendezésre kerülõ „Mu-
zsikál az erdõ” címû rendezvénysorozat.
Ahogy az egyik ötletgazda, Szabó Lajos
erdõmérnök, fõszervezõ invitálásában

írja: „Mai felgyorsult világunkban nap
mint nap érezzük a lélek és a természet
pusztítását. Az aggasztó társadalmi, ter-
mészeti folyamatokat egyre többen pró-
bálják megállítani. Mûvészek küzdenek

a lelki sivárság el-
len, az erdészek,
természetvédõk a
erdõk, a természet
m e g õ r z é s é é r t .
Most létrejött egy
összefogás mûvé-
szek, erdészek és
az ország kulturális
életét, az erdõt fél-
tõ és felemelni
akaró emberek kö-
zött. A cél egy
olyan aktív sza-
badidõ-eltöltési al-
ternatíva megte-
remtése a térség la-
kóinak, turistái-

nak, gyermekeinek, mely kötõdik mind
a zenéhez, mind az erdõhöz. Hangoljuk
rá magunkat a rendezvényekre! Szívjuk
magunkba az erdõ friss levegõjét, gyö-
nyörködjünk szépségeiben, és közben
hagyjuk szabadon szárnyalni lelkünket.
A résztvevõk közelebb kerülnek a mû-
vészetekhez és az erdõhöz egyaránt. A
zene segít a környezetkultúra terjeszté-
sében, az erdõ pedig abban, hogy a mû-
vészetek valóban megérintsék az embe-
reket.” 

A bõ hét programja érintette Kozárd,
Mátraalmás, Galyatetõ, Dorogháza,
Mátramindszent, Bátonyterenye, Nagy-
bátony, Mátraverebély, Szentkút, Nem-
ti, Kazár, Szurdokpüspöki, Pásztó és
Mátrakeresztes településeket. A zenei
rendezvényekbe – nagyon helyesen – a
szakmát is becsempészték a rendezõk.
Az esemény rangját jelzi, hogy a bemu-
tató sajtótájékoztatónak a Magyar Álla-
mi Operaház adott otthont, ahol Vass
Lajos fõigazgató tájékoztatta a megje-
lent újságírókat.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Muzsikált az erdõ

Balról Vass Lajos és Szabó Lajos a sajtótájékoztatón


