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Az erdész szakmát mélyen áthatja a
hosszú távon gondolkodás és értékte-
remtés eszméje. Ezek elsajátítása nélkül
nem lehet igazi szakember egy erdész-
bõl sem. Viszont aki ezeket magáénak
tudhatja és szakmai tudását véget nem
érõ módon csiszolja, nagy eséllyel lép
be az elismert és kiváló szakemberek
hosszú sorába. Valahogy így lehetne
azt a fél évszázados tanári, szakmai
és emberi teljesítmény summáját
megadni és a mögöttes motivációt
feltárni, amit Dr. Firbás Oszkár tanár
úr és a mai nevén NyME Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola és Kollé-
gium legendás soproni tanári kara
vallott hosszú évtizedeken át. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Tamási
Helyi Csoportjának és a Gyulaj Zrt.
meghívására érkezett Firbás tanár úr
Tamási Városi Mûvelõdési Központ-
jába. Az élvezetes, humorban gaz-
dag elõadása az elkötelezett szak-
mai munkának, emberi tartásnak és
az elnyomó hatalom elleni csendes
fellépésnek ugyanúgy mementót ál-
lított, mint az egészséges és helyes
tanár-diák viszonynak és a száraz is-
meretanyag átadásán túlmutató er-
kölcsi és életre felkészítõ nevelés-
nek, irányított tanulásnak is. A hall-
gatóság élvezettel hallgatta a néha
fél évszázados történetek ízes hu-
morát, tanulságait, az akkori erköl-
csöt és emberi értékeket és társadal-

mi képet leromboló káros ideológia
alatti élet hangulatát; szakmai eredmé-
nyekbe és feddhetetlenségbe menekü-
lõ, emberi méltóságukat megtörni nem
engedõ tanári kar és diákok minden-
napjait, és az elért sikereket, melyek fel-
sorolását és a személyes történeteket ta-
lán csak egy könyv lenne képes jól

összefoglalni. Az idén 128 éves erdésze-
ti szakközépiskola erdélyi õsétõl indul-
va több állomáson (Tata és Esztergom)
keresztül végül Sopronban kapott he-
lyet 1950-ben. A kezdeti nehézségek és
a történelem viharai ellenére olyan kö-
zépfokú erdészképzést sikerült a tanári
karnak meghonosítani, melynek ered-

ményei alapján nemzetközi híre lett.
Az iskola jó hírnevét nemcsak az
olyan tanárok és szakmai legendák
öregbítik, mint „Oszi bácsi”, hanem
a soproni iskolából kikerült szakem-
berek ezrei és az általuk kezelt kivá-
ló erdõk és vadállomány sokasága
is. Hogy ne csak múltbeli és talán je-
lenkori eredményekrõl beszélhes-
sünk, hanem egy hosszú távú, jövõ-
be mutató történetrõl, sok olyan
nagyszerû tanárra és szakemberre
van szüksége a szakmának, mint Fir-
bás tanár úr. A svájci Jean Piaget hí-
res pszichológus vallott: egy jó tanár
olyan, mint a fáklya. Lángjával képes
meggyújtani a kis tanoncok tudás-
mécseseit, hogy azok aztán növe-
kedve a jövõ fáklyái fejlõdjenek tu-
dásukban és erkölcsi tartásukban,
továbbadva a lángot a következõ ge-
nerációk szakadatlan sorának. Kö-
szönjük a nagyszerû és élvezetes
elõadást, és további jó egészséget kí-
vánunk Tanár Úr!
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