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Várkerületen és a Hûségkapun át az If-
júsági Kör házánál ért véget.

A ballagók utcai ruhában, kalapban
rótták az utat. A kalapot vékony zöld
szalag(ok) fogtá(k) körbe. Ahány szalag
„díszítette” a kalapot, annyi évvel lépte
túl a minimum négy évet. Volt, akinek a
kalapját a zöld szalagok teljesen körül-
borították.

Négy és fél év az ember életének csak
kis része, mégis az egész életére döntõ
hatással van, ekkor kapja meg azt az is-
meretet, amely hivatásának ellátáshoz
szükséges. Ezért gondolunk hálásan
nagytekintélyû és -tudású professzora-
inkra, akik szigorúan megkövetelték a
tudást. Tudomásom szerint teljes tandíj-
mentességet egyetlen hallgató sem élve-
zett, annyira magas volt az igény.

Az azóta eltelt 67 év múltán is vissza-
visszasiratom a soproni éveket. „Kár,
hogy elmúlt, Jaj de kár!”

* * *
Néhány megjegyzés:
• Selmecrõl szóló német ének: Selmec

az egy szép városka…
• Kohlenbrenner: szénégetõ (II. éves

hallgató)
• Az itatás szavai: …három ujjnyira az

ajaktól, az ajakra, Eks (Nem Eksz!)
• Bierimpotentia: nem kötelezõ a sör

ivása a praeses vezényszavára
• Alles auf’s Loch: leülni (lefordítva:

mindenki a lyukra)
• Bierscandal: sörskandalum, sörpárbaj
• Unparteiisch: pártatlan, semleges
• Was komm dort von der Höh’: Mi

jön onnan a hegyrõl (magasról)

• Es kommt der Fuchsmajor: a balek-
csõsz (rókaõrnagy) jön

• Was bringt der Fuchsmajor?: mit
hoz a balekcsõsz?

• Er bringt ein Fuchs am Ohr: egy ba-
lekot hoz a fülénél fogva

• Arsleder: farbõr (seggbõr)
• Verschiss: kiközösítés
• Hogy a szövegben feltüntetett költségek

nagysága érzékelhetõ legyen, figyelem-
be kell venni a következõket: A létfenn-
tartásra legalább havi 40 pengõ kellett.
1 liter tej 10 fillér, egy zsömle 5 fillér, 1
kg félbarna kenyér 16 fillér. Kifõzdék-
ben egy ebéd 57 fillér, vacsora 45 fillér
volt. Napszám 1 P–1,5 P. Ezért a vizs-
gákra nagyon fel kellett készülni, mert
az utóvizsga is sok pénzbe került a
hallgatóknak.

„Non scolae, sed vitae discimus!” Nem
az iskolának, hanem az életnek tanu-
lunk!

Már hónapok óta tervezgetjük: be-
szélgetnünk kellene az erdészeti szakok-
tatással kapcsolatos dolgokról. Szóba
került, hogy legyen egy tematikus lap-
szám. Elhangzottak pro és kontra érvek,
de végül levettük a napirendrõl. Jobb-
nak láttuk, ha felszítjuk a tüzet, és nem
hagyjuk kialudni. Így talán nem jut a
szakoktatás a könnyen kipipálható, fiók-
ba rakható ügyek sorsára. Reményke-
dünk, az érintettek közül sokan ragad-
nak majd tollat vagy billentyûzetet, hogy
megosszák gondolataikat az Erdészeti
Lapok olvasóival, hogy kidomborítsák
az évszázados jelzõvel illethetõ szakok-
tatásunk értékeit, hogy megfogalmazzák
az égetõ problémákat. Bizakodunk, az
együttgondolkodás megteremtheti a
megmenekülés, a továbblépés, esetleg
az új perspektívák kialakításának esélye-
it. Tudjuk, egy civil szervezet lehetõségei
korlátozottak, egy belsõ terjesztésû lap
üzenettovábbító képességei úgyszintén.
Ennek ellenére meggyõzõdésünk, hogy
fel kell szítani a tüzet.

Gondolatébresztõnek álljon itt né-
hány pillanatfelvétel a szakoktatás
múltjából és jelenébõl.

Az erdészeti szakoktatást az a szerves
gondolkodás hozta létre, ami mintegy
250 évvel ezelõtt egy megfogyatkozó ter-
mészeti erõforrás – az erdõ – tartamos
kezelésének megteremtését tûzte ki cé-
lul.  A változó társadalmi igényeknek
megfelelõen különbözõ feladatokat kel-

lett és kell ma is megoldani. Meg kell tud-
ni, hogy mennyi az erdõ, hogyan növek-
szik, regenerálódik, milyen elemekbõl áll
és milyenektõl függ. Arra is választ kell
adni, hogy milyen összefüggések vannak
az egyes erdõalkotó tényezõk között.
Technológiákra van szükség, méghozzá
a változó elvárásoknak megfelelõen vál-
tozóakra. Egyszóval tudásra van szükség.
Egy szerteágazó tudást igénylõ szakma
létrehozta a maga szakoktatását. 

Ma azonban a szakoktatás léte kü-
lönbözõ fenntartókon múlik. Gondol-
junk bele, az erdészszakma egy kulcs-
fontosságú része olyan szervezetek ke-
zébe került, amelyek gondolkodását
négyéves periódusok határozzák meg.
Egy olyan szakma kulcsfontosságú ré-
sze, amely alapvetõen évszázados pers-
pektívákkal dolgozik. Számon kérhetõ-
e ezeken a fenntartókon a fenntartható
erdõgazdálkodás megvalósítása? Mit
kell tennünk azért, hogy a nyilvánvaló
felelõsségünk mellett az eszközeink is
megmaradjanak? 

Maholnap az erdészeti munkaerõpia-
con egy új „termék” jelenik meg, az alap-
fokúan képzett erdõmérnök. Sokan lesz-
nek, de mire lesznek alkalmasak, kik
fogják õket foglalkoztatni? El kellene
gondolkodnunk, hogy az erdésztechni-
kusok és a 3 éves mérnökök versenye
milyen eredményeket szül majd. Ha már
„termékrõl” beszéltem, az is megfordul a
fejemben, hogy az elõállító felelõssége
és üzleti érdeke a termék elhelyezése,
hogy olyat állítson elõ, amire szükség
van.  Nekünk, akik ma erdõmérnöki dip-

lomával rendelkezünk, az az érdekünk,
hogy a diplománk keresett legyen, mert
ez adja a diplománk értékét. Ugyanak-
kor ez fogja sarkallni a majdani érettségi-
zõket is, hogy egy jó csengésû diploma
megszerzésére adják a fejüket.

Az Erdõmérnöki Kar az utolsó intéz-
mény, ahol még kultúrmérnököket ké-
peztek. Ez adta az erdõmérnöki diplo-
ma értékének egy igen jelentõs részét.
Ne értsenek félre! Nem a ferde vasbeton
híd nyíróvasainak helyes kiosztását ké-
rem én számon, hanem a mérnöki gon-
dolkodás, a feladat-meghatározás, a
problémamegoldó képesség és a meg-
valósító tudás kialakítását kívánom
megõrizni. Márpedig a mûszaki jellegû
tudományok erre tesznek képessé. A
nyitott, de ugyanakkor rendszerezett
gondolkodás képessége érték.  

Gondolatébresztõnek szánt soraimat
azzal fejezem be, hogy még egyszer írás-
ra, de még inkább cselekvésre sarkalljam
olvasóinkat. Rengeteg a tennivalónk.
Csak kiragadok egyet. Rendezzük szak-
mai jogosultságainkat! Építsük ki azt a
rendszert, ami – a teljesség igénye nélkül
– szakember alkalmazási kötelezettségek-
bõl, dinamikusan fejlõdõ szakoktatásból,
technikusokat és mérnököket egyaránt
felkaroló kamarai tevékenységbõl áll.

Vádolhat persze bárki szakmai sovi-
nizmussal. De kibújhatunk-e a szakmai
felelõsség alól, ha nem rendezzük dol-
gainkat, ha nem biztosítjuk a vállalt
fenntartható erdõgazdálkodás eszköz-
rendszerét? 

Puskás Lajos

„Non scolae, sed vitae discimus!”




