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Ez évben lesz 200 éve, hogy Selmec-
bányán megindult az erdészeti fel-
sõoktatás. Az egész évben végigvo-
nuló megemlékezést az Erdészeti
Lapok is végigkíséri riportokkal, ta-
nulmányokkal, helyszíni beszámo-
lókkal. Ide illik a dr. Faragó Sándor-
ral, a NyME rektorával készített in-
terjú is.

– Hogyan lesz valakibõl rektor?
– Hm. Ez jó kérdés… Most volt a har-

mincéves találkozónk, és mint ilyene-
ken lenni szokott, beszámoltunk az el-
múlt öt évben történtekrõl. Mivel öt
éven belül neveztek ki, ezt is el kellett
mondanom. Mert nem mindennapi do-
log, hogy az ember abban az intéz-
ményben lesz rektor, ahol nem is olyan
régen még izgalmak közepette ment
vizsgázni. Másodévtõl az Erdõvédelmi
Tanszéken kezdtem el a túzokkutatás-
sal foglalkozni. TDK-versenyeket nyer-
tem és két nemzetközi konferencián
voltam már hallgató koromban. Végzés
után az újkéri tsz-ben voltam 3 évig er-
dészeti és faipari ágazatvezetõ. Ez a 3
év meglehetõsen hasznosnak bizo-
nyult, mert nemcsak az erdõgazdálko-
dás és a faipari üzem kihívásaival kellett
megbirkóznom, hanem hozzám tartoz-
tak a termelõszövetkezet útépítésével
és építészetével kapcsolatban felmerült
munkák is. Amiben nagyon otthon
éreztem magam, és szerintem minden
vezetõ munkájánál ez döntõ, az emberi
kapcsolatok és a velük való bánásmód.
Nem azért igyekeztem mindenkivel jó
kapcsolatot ápolni, hogy szeressenek,
hanem mert ilyen vagyok. Közben a
Madártani Intézetnek lettem külsõ
munkatársa, mert a „madárszerelem”
nem akart elmúlni. Az ilyen jellegû ku-
tatásaim nemcsak a Hanságra, hanem a
túzokállományáról híres Dévaványára
összpontosultak. Publikációim jelentek
meg itthon és külföldön is. Nagy Gyula
Csaba halála után Kõhalmy Tamás fel-
kérésére pályáztam meg az egyetemi ál-
lást. 1980-ban kezdtem itt mint tanárse-
géd, majd doktoráltam, és léptem elõre
a ranglétrán, adjunktus, majd a ’90-es
évek közepétõl docens lettem. Közben
nem szakadt meg a gyakorlattal való
kapcsolatom sem, mert a kutatási szer-
zõdések kapcsán heteket töltöttem kint
a gyakorlati életben. Kõhalmy Tamás
nyugdíjba vonulását követõen lettem
2001-ben intézetigazgató, 2002. évben
kaptam meg rektori kinevezésem. 

– Nekünk, akik itt végeztünk, feltû-
nõ, hogy a lepusztult épületekben jelen-
tõs felújítási munkákra került sor.

– Valóban elmondhatjuk, hogy 22 kü-
lönbözõ beruházási területen (projekt) 13
milliárd forint állt rendelkezésre a felújítás-
ra ahhoz, hogy egy XXI. századi egyetem
háttérfeltételeit megteremthessük, külö-
nös tekintettel az új képzési szerkezetû
oktatás beindítására. Az épületek átalakí-
tásánál a látványos megoldások mellett az
energiatakarékos üzemeltetés döntõ
szempont volt. Ebben EU-s pénzek is se-
gítenek. Valamennyi kollégiumot felújítot-
tuk, amit magánerõ bevonásával, az ún.
PPP-konstrukcióban hajtottuk végre. To-
vábbá Sopronban egy új 400 ágyas diák-
hotelben 2+2 ágyas, apartman rendszerû
szálláshelyeket alakíthattunk ki, konyhá-
val, fürdõszobával, kétcsillagos minõség-
ben. Ezeket fejenként havi 14–18 ezer fo-
rint szállásdíjért lehet igénybe venni. 

– Kívülállónak az a mondás jut
eszébe, hogy „panta rhei”. Mikor lesz
végre nyugalom az átszervezések, fúzi-
ók tekintetében?

– Valóban, minden változik. Ha ta-
valy beszéltünk volna, nem tudnék be-
számolni arról, hogy a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Fõiskola is integráló-
dott. Ezzel kapcsolatban el kell monda-
nom, hogy óriási verseny volt, hogy a
Berzsenyi kihez csatlakozzon. Mint el-
adó menyasszonynak, a kérõk közül
kellett választania. És a kérõk között
Veszprém, Pécs és Gyõr is ott volt. Úgy
kellett lobbiznunk, hogy Sopron legyen
az, aki kimondja a „holtomiglan, holto-
diglan”-t. Mert ezzel a fúzióval elértük,
hogy a Nyugat-Magyarországi Egyetem

az öt város tíz karával,
20 000 hallgatójával és
400 minõsített oktatójával
az ország hatodik legnagyobb
egyetemévé léphetett elõ. Ez azzal jár,
hogy az õsi alapintézmény óriási válto-
záson, fejlõdésen ment keresztül.

– Már ne haragudj, de errõl nekem a
„kisgömböc-effektus” jut eszembe.

– Ez másképp mûködik. Az intéz-
mény a karok szövetsége. A karok ön-
magukban mûködnek, szakmailag és
gazdaságilag is. Külön költségvetésük
van. Az egyeztetés után minden a meg-
beszélt keretek között zajlik. A rektori
felelõsség már csak az egyezség betar-
tására irányul. Ha kiigazítására van
szükség, pl. a külkapcsolatok organizá-
lására, azt megbeszéljük. Hatodik év-
ben vagyok rektor, de el kell monda-
nom, hogy a legtöbb probléma megol-
dása nem az én gondom, hiszen azokat
a dékánok is el tudják intézni.

– Sopron az erdõmérnökképzésrõl
híres .A jelentkezõk számában ez hogy
mutatkozott meg?

– Örömmel jelenthetem, hogy 114
ponttal juthatott be az erdõmérnöki kar-
ra az a 70 fõ, aki elsõdleges szándékát e
karra való felvételre jelezte. Ez – mint er-
dész, mondhatom – nagyon jó dolog,
mert a hét karból egyedül az erdõmér-
nöki kar nem írt ki pótfelvételit, ugyanis
elsõre fel tudtuk tölteni a létszámot.

– Ezt nagyon jó hallani, de közben
úgy hírlik, hogy Svájcban megszûnt az
erdõmérnöki kar.

– Valóban, de azt hiszem, hogy ez el-
hamarkodott lépés volt svájci barátaink-
tól, mert ha belegondolunk, az erdõben
való munkálkodás egyharmad része
mûszaki, egyharmad része ökológiai,
egyharmad része ökonómiai felkészült-
séget kíván, hiszen a bányászattal
szemben megújuló nyersanyag- és
energiaforrás kezelõi vagyunk. Azt nem
lehet elvitatni, hogy ehhez mérnök-
ökológus képzettségre van szükség.
Azon persze lehet vitatkozni, hogy az
erdõ használatában az ökológiai vagy
az ökonómiai szemléletnek van-e prio-
ritása. Valószínûleg elkerülhetetlen,
hogy a gazdasági és a természetvédelmi
kategóriák egyre inkább távolodjanak
egymástól. Kétségtelen, hogy minél
többet tudunk fölmutatni az ökonómia
elõnyeibõl, annál többet tudunk az
ökológiailag védett erdõk javára fordí-
tani. Az más kérdés, hogy az erdõkbõl
származó haszon elegendõ-e a feltétlen
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védelem alá sorolt erdõk megõrzésére.
Így hát én úgy látom, hogy nemcsak
hogy szükség van erdõmérnökökre, ha-
nem a képzés reneszánszát éli.

– Kaán Károly évforduló volt az el-
múlt évben. Összesimulhatnak a szak-
mai elképzelések?

– Úgy érzem, hogy a természetvéde-
lem és az erdõgazdálkodás konfliktusa
túl van pörgetve. Olykor generált prob-
lémákról van szó, melyeket a társadalom
a részvénytársasági struktúra felõl nézve
pusztán anyagi kérdésekké degradálja.

– Ebbe most ne menjünk bele, mert
egyrészt a saját szakmatörténeti szere-
pünket nem tagadhatjuk meg, másrészt
kétségtelen, hogy az erdõhöz való viszo-
nyunk haszonvétel-központú lett. Vajon
a részvénytársasági forma és a magáner-
dõ-tulajdonos haszonérdekeltségû szem-
lélete nem sérti-e az erdõ sajátos érdekét?

– Nagyon fontos, hogy ne felejtsük –
és itt elsõsorban az oktatásra gondolok –
az erdõ többfunkciós szerepét. De azért
többnyire erdõben kell gondolkoznunk.
Az erdõmérnök-hallgató ettõl függetle-
nül – vagy éppen ezért – jó, ha olyan tár-
gyakból is képzést kap, mint a geodézia,
a mélyépítés, és sorolhatnám azokat, ami
mérnökké teszi az e karon végzetteket.
Gondoljunk csak az egyre nagyobb
hangsúlyt kapó közjóléti beruházásokra. 

– Nem hígul-e fel a „selmeci szellem”
az õsi karok létszámarányos csökkené-
sével?

– Nem, errõl szó sincs! Örömmel
mondhatom, hogy más karokon is „jó
szerencsét”-tel köszöntjük egymást. Vég-
sõ soron a mosonmagyaróvári intézményt
is 190 éve alapították és az 1700-as évek
második felében jött létre Gyõrben, Apá-
czai karunk jogelõdjeként az ország má-
sodik oskolamester-képzõ intézménye.
Természetes, hogy a több száz év gyakor-
lata a hagyománytisztelettel is párosul. 

– Olykor ennél is többrõl van szó.
Gondolok a kettõs állampolgársággal
kapcsolatos szavazást megelõzõ gondo-
lataidra, ami más egyetemek hirdetõ-
tábláján is feltûnt. 

– Természetesen olykor nemcsak
szakmai múltunk kötelez… Hozzáte-
szem, hogy az említett esetben saját
gondolataimat írtam le, azt, amit a lelki-
ismeretem diktált. 

– Úgy tudom, hogy az egyes karok-
nak igencsak meg kell küzdeniük, ha
tartani akarják éves költségvetésüket. 

– A központi költségvetésbõl annyit
kapunk, hogy az csak 70%-ban fedezi a
tervezett kiadásokat. Vagy különféle kül-
sõ munkákkal, pályázatokkal megkeres-
sük a maradék 30%-ot, vagy csökkenteni
kell a kiadást, ami legtöbbször létszámle-
építést jelent. K+F pályázati lehetõsége
többnyire az egyes karoknak, tanszékek-
nek van, mert a rektori hivatal ilyen vállal-
kozásokba – értelemszerûen – nem tud
belefolyni. Hozzáteszem, hogy nem kis
pénzekrõl van szó. 2006-ban és 2007-ben

ez 1,2 – 1,3 milliárd forint bevételt jelen-
tett. Üröm az örömben, hogy többnyire
igen nehezen folynak be ezek az össze-
gek, és ez nem kis zavart okoz. A minõsí-
tett oktatói kar természetesen nagyobb
bérkiáramlást jelent, mint a kevésbé kva-
lifikált, mert egy magasan minõsített
egyetemi tanár fizetése olykor két-három-
szorosa a fõiskolai adjunktusénak. Vi-
szont itthon és az EU-ban csak minõség-
gel tudunk versenyképesek maradni.   

– Még egy nem éppen megszokott
kérdést engedj meg. Az Erdészeti Lapok
soha nem utasított vissza egyetemi ok-
tatóktól kapott cikket, írást, egyebet. Ám
a mai helyzetben meglehetõsen nehéz
helyzet – mondhatni a Hét krajcár
szindróma – állott elõ. Van-e remény
arra, hogy az Egyetem valamilyen
úton-módon támogassa a nem kevés
pénzbe kerülõ lapkiadásunkat?

– Egyetemünk számára természete-
sen fontos minden szakmai sajtótermék
megjelenése, hiszen az lehetõséget ad
oktatóinknak kutatási eredményeik
közkinccsé tételére. Az Erdészeti Lapok
elsõsorban az Erdõmérnöki Kar számá-
ra jelent fontos szakmai fórumot, ezért
ígérem, hogy Náhlik András dékán úr-
ral megvizsgáljuk a lap támogatásának
lehetõségét. 

– Végezetül engedd meg, hogy a szer-
kesztõség és a magam nevében gratulál-
jak ismételt rektorrá választásodhoz.

Pápai Gábor

A dél-amerikai esõerdõk léte jelentõsen
függ azoktól a porfelhõktõl, amelyek a
Szaharából érkeznek az Amazonas vidé-
kére. Az Afrikából átáramló por nagy
mennyiségben hordoz magával az esõ-
erdõk fennmaradása szempontjából el-
engedhetetlen fontosságú ásványi anya-
gokat, melyek a sûrû esõzések folyamán
kerülnek a talajba. Az ásványutánpótlás
nélkül az esõerdõk valószínûleg kipusz-
tulnának. Az eddigi kutatások alapján ki-
derült, hogy a Szaharából felszálló por-
felhõk csak bizonyos helyeken keletkez-
nek, és nem a sivatag egész területérõl
indulnak az Amazonas vidéke felé.

Most egy angol-izraeli kutatócsoport
új eredményekrõl számolhatott be az
Atlanti-óceánt átszelõ porfelhõkkel
kapcsolatban. A kutatás központjában a
Bodele-völgy állt, amely Csád északi ré-
szén található. A kutatás eredményeibõl
kiderült, hogy a Bodele-völgy jelentõs
szerepet játszik az Amazonas esõerdõi-

nek táplálásában. A Dél-Amerikába ke-
rülõ por több mint a fele errõl a terület-
rõl származik. Ez azért meglepõ, mert a
Bodele-völgy az egész Szaharának csu-
pán az egyötöd százalékát teszi ki.

A megoldást a Bodele-völgy különle-
ges felépítésében találták meg. „Csak rá-
néztem a völgy környékének mûholdas
felvételére, és a válasz máris a szemem
elõtt volt” – mesélte Han Koren (Weiz-
mann Intézet, Izrael), a kutatás vezetõje. A
völgy két oldalát hatalmas bazalt hegy-
tömbök határolják, amelyek egy szûk nyí-
lású tölcsért formálnak. A szelek össze-
gyûlnek a völgy belsejébe, majd a nyílás
szûk pontján keresztül távoznak, csakúgy,
mint ahogy a lencse összpontosítja a fény-
sugarakat. Így egyfajta szélfolyosók ala-
kulnak ki, melyek nagy területet fednek
be, és északkeletrõl a völgy nyílása felé
haladnak. Az erõs szélcsatornák felemelik
a völgyben összegyûlt pormennyiséget,
és elindítják Dél-Amerika irányába.

A kutatás folyamán az is kiderült,
hogy Afrikából 50 millió tonna por ér-
kezik évente az Amazonas vidékére, és
nem 13 millió tonna, mint ahogy azt
elõzõleg feltételezték. Ez azért is fontos,
mert az elméleti számítások alapján évi
50 millió tonna porra van szükség az
esõerdõk fennmaradásához.

(Weizmann Institute nyomán Élet
és Tudomány)
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Ezüstösen hó ha roppan
Õz megugrik csörtet vadkan
Reflex kattan Vadászat van

Idegszál feszül s az agyban
Riadó van a határban
Hideg fényû havas tájban.
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