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K étségtelen tény, hogy a legtöbb
szakmai tudással a diploma kézhez
kapásakor rendelkezik az ember,

bár ez a tudás korántsem egyenlô az egye-
temi évek alatt átadott és a vizsgákra elsa-
játított tananyag összegével. Bizony, keve-
sebb annál, kinek-kinek a felejtési sebes-
ségével vagy éppen a tananyag kellô mér-
tékû el nem sajátításával csökkentendô.
De az is tény, hogy végzés után már csak
a felejtés szabadítja fel agyunk leterhelt
memóriáját, s új szakismerettel gyakorlati-
lag nem terheljük azt. Az egyetemi okta-
tást másképp ítéli meg az ember egyetemi
hallgatóként, frissen végzett diplomásként
vagy éppen a gyakorlati életben hosszabb
ideje mûködô erdômérnökként. Az egye-
temi hallgatónak nincs összehasonlítási
alapja, nem tudja a képzést a gyakorlattal
összevetni, a régen végzett kolléga pedig
nagyobbrészt elfelejtette már az egyetemi
oktatás jellemzôinek apró részleteit, meg-
szépült emlékeire tud csak támaszkodni.
A frissen végzett erdômérnök az, aki
összehasonlítással élhet, élénken emléke-
zik még az egyetemi tanulmányokra, de
már a gyakorlati élet rejtelmeibe is bepil-
lantott, s felejtése még elviselhetô mérté-
ket öltött. Mivel az egyetemi oktatás érté-
kelésénél, új tanrendek összeállításánál
pontosan ezt a réteget nem szokták meg-
kérdezni, bátorkodom tollat ragadni, s fa-
kuló emlékeimet az alábbi értékeléshez
felhasználni. Teszem ezt azért, hogy az
utánam következô generációnak segítsek,
természetesen csak akkor, ha az oktatók
hajlandók elfogadni a kritikát is.

Erdômérnök-képzésünkre általános-
ságban a sokrétûség jellemzô, nevezték
ezt egyesek polihisztorképzésnek is, csak
éppen ezeknek a mindent tudó emberek-
nek az ideje már jó évszázada lejárt. Má-
sok ezt úgy fogalmazták meg, hogy aki
mindenhez ért, az semmihez sem ért, ami
természetesen kis túlzással terhelt állítás.
De az is igaz, hogy ilyen széles spektrumú
képzést az országban máshol nemigen le-
het találni, s mivel csak öt év áll rendelke-
zésre, ezért az egyes tudományterülete-
ken elmélyülésrôl nem, csak enciklopédi-
kus ismertetésrôl lehet szó. Ezt a gyakor-
latban dolgozó erdômérnök akkor érzi
igazán, amikor például egy útépítô mér-
nökkel, gépészmérnökkel, földmérôvel,
ökológussal kell szakmai kapcsolatot léte-
sítenie. Az is igaz viszont, hogy az erdôt
érintô kérdésekben sokan mások is meg-
szólalnak, néha meglepô tájékozottságot
mutatva. Szerintem ez a legfontosabb el-
lentétpár, amit a szakma boldogulása ér-

dekében az oktatásnak a jövôben fel kell
oldania.

A sokrétû képzésnek érezhetô még
egy fonáksága, az erdômérnöki diploma
nem jelent jogosítványt az útépítés, víz-
építés, magasépítés, földmérés és egyéb
terület mûveléséhez, mert azt értelemsze-
rûen betöltik az azon a szakterületen vég-
zettek. Régen bizonyára másabb lehetett
a helyzet, de napjainkban a specializáló-
dás és diplomástermelés idôszakában ez
már nem így van. Megítélésem szerint a
jövô erdômérnökének sokkal több isme-
retet kell kapnia magáról az erdôrôl, a
konkrét erdészeti tantárgyakból, így er-
dômûvelésbôl, erdôhasználatból, erdô-
rendezésbôl, erdôvédelembôl, s csök-
kentendô a geodéziai, útépítési, vízépíté-
si, magasépítési, géptani ismeretek
mennyisége, esetleg megfontolandó né-
melyik fakultatívvá tétele. Külön ki kell
térni az alapozó tantárgyakra, mert itt
aránytalanságot és túlhangsúlyozottságot
lehet megfigyelni. Ez is annak tudható be,
hogy az erdômérnököt mûszaki mérnök-
nek tekintik már hosszabb ideje, s ezért
annyira túlsúlyos a mûszaki alapismere-
tek oktatása. Mivel az utóbbi évtized hall-
gatóságának már volt lehetôsége bepil-
lantani a külföldi erdômérnökképzések-
be, megállapíthatta, hogy ennyi mûszaki
alapozás sehol nem folyik Európa egyete-
mein, mint nálunk. Épp ezen okokból ki-
indulva megkérdôjelezhetô, hogy kell-e
két féléven keresztül fizikát hallgatni,
egyáltalán a középiskolai fizika oktatáson
felül szükség van-e erre a tantárgyra.
Ugyanígy túlzó az ábrázoló geometria és
mechanika két-két féléves oktatása, de
fölöslegesnek tûnik a hasonló idôtarta-
mot átfogó informatikai képzés is. A ké-
mia három szemeszteren keresztül való
oktatása is csökkenthetô lenne két félév-
re. A további alapozó tantárgyak közül a
matematikai, növénytani és termôhelyis-
merettani tárgyak mennyisége megfelelô,
az elsô két tantárgycsoport számonkérése
ugyan választóvizet is jelent, hallgatóként
nehéz a vizsgákat meg(ill. túl-)élni, de
utólag megszépülnek az emlékek, s szük-
séges rossznak ítélhetôk ezek a kemény-
kedések. Éles kontrasztot jelentett viszont
a termôhelyismeret-tani tárgyak igen libe-
rálisnak mondható számonkérése.

A szakmai tantárgyak közül az erdô-
mûvelési és erdôrendezési tárgyak azok,
amelyek a gyakorlattól a legtávolabb áll-
nak, kevés és kevésbé hasznosítható
szakmai ismereteket nyújtanak. Talán itt
érezhetô a legjobban, hogy az egyetemi

oktatók java része nem dolgozott a gya-
korlatban. Korrekt tananyagot kaphattunk
erdôhasználatból, a géptani tárgyakból és
az erdôfeltárás tárgyaiból. Utóbbi eseté-
ben a jogosultság kérdése azonban nyitva
marad, géptanból pedig nem szerencsés a
fahasználat, ill. fatermesztés gépeit külön
tantárgyban oktatni. Ugyanígy megkérdô-
jelezhetô a két féléves geodézia, melyet
megfejel még a távérzékelés is. A jogosít-
vány itt sem biztosított. Elegendô és jól fel-
épített a két féléves vadászati, vadgazdál-
kodási blokk. Nehéz megítélni az ökonó-
miai tárgyak súlyát, mennyiségét, felosztá-
sát. A 10 tantárgy keretében jelentôs isme-
retanyagot lehet leadni, de ezek a tantár-
gyak kevésbé harmonizálnak egymással.
Ahhoz viszont egyértelmûen kevésnek bi-
zonyulnak, hogy egy erdôgazdaságnál
közgazdasági téren bátran mûködhessen
velük az ember. Ide már egyértelmûen
közgazdasági végzettség kell. Ugyanígy
enciklopédikus – és épp ezért hanyagol-
ható – ismereteket ad a faanyagismerettan
és fafeldolgozás, mivel a faipari mérnö-
kökkel azért még egy erdômérnök sem
tud konkurálni. Fölösleges – a jogosultság
hiánya miatt – az egy féléves építéstan, az
ökológia és genetika pedig jelen formá-
jukban önmaguknak való tárgyak.

Fent a tantárgybeosztást kritizálhat-
tam, de legalább ilyen fontos, hogy ki
tartja a tárgyakat (egyáltalán megtartják-
e az órákat), s milyen felkészültséget
mutat az oktató. Itt széles skála hozható,
a precíz, nagy tudású oktatótól a hanyag,
felkészületlenig. Összességében véve az
az érzése is támadhat az embernek,
hogy az ötéves oktatási idôt kényszerbôl
kell kitölteni, holott a szükséges alapozó
és szakmai tantárgyak rövidebb idô,
mondjuk három év alatt is átadhatók
lennének. Ezt az idôfölösleget igazolják
a szakirányú tantárgyak is, melyek okta-
tási színvonala messze elmarad a többi
tantárgyétól.

Úgy érzem, hogy a jelen és a jövô er-
dômérnökét más kihívások érik, mint
amire a jelenlegi oktatás felkészíti ôket, s
ha nem kapja meg az erdészeti tantár-
gyakból azokat a modern és kellô szín-
vonalú ismereteket, amivel az ôket érô
támadásokat kiküszöbölhetik, akkor más
végzettségûek fognak szakterületünkre
betörni. Erre már napjainkban is van szá-
mos példa.

Fenti írásommal részben a bennem fe-
szülô indulatokat próbáltam levezetni,
részben gondolkodóba szeretném ejteni
az illetékeseket. Bár tudom, hogy egy fris-
sen végzett kolléga szavára nem nagyon
lehet adni...
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