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Az Erdõmérnöki Kar évnyitója al-
kalmából Tiszteletbeli doktori cí-
met kaptak Bondor Antal (balról)
és Mátyás Csaba professzorok. Élet-
útjuk, munkásságuk és a vele járó
elismerések sora a Kar honlapján
olvashatók. A kitüntetõ cím átvétele
után mondott köszönetekbõl idé-
zünk, önkényesen kiragadva a
mondandók lényegét.

Köszönet az Alma Maternek, amiért
ápolja a Selmec-soproni szellemet,
összefogja az erdõmérnöki kart, hidat
épít a nemzedékek között, kovácsolja
az együvé tartozást.

Köszönet a nagyszerû pályatársak-
nak, akikkel együtt dolgoztam. Köszö-
net volt zalai munkatársaimnak, ahol
szakmai életem elsõ tíz évét töltöttem,
és egész életre szóló útravalót kaptam,
szereztem. Köszönet az államigazgatás
nagy öregeinek, akik közül már sokan
elmentek, de ma is tisztelettel hajtom
meg fejemet emlékük elõtt. Köszönet
az Erdészeti Tudományos Intézet mun-
katársainak, akikkel együtt próbáltuk
megmenteni a kísérleti állomásokat, a
kutatás folytonosságát. Köszönet a Kis-
kunsági Erdészeti és Faipari Zrt. mun-
katársainak, akikkel az utóbbi 16 évben
voltak közös szakmai sikereink. És kö-
szönet egyetemi oktató társaimnak. 

Úgy érezem, szívbõl jövõ kötelessé-
gem, hogy gratuláljak tiszteletdiplomás
kollégáimnak, megkülönböztetett fi-
gyelemmel Firmáimnak, akik átveszik
gyémánt-, vas- és rubindiplomájukat.

A keresztény hit õsi tanítása, hogy
szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.
Selye János világhírû magyar kutató ezt
úgy alakította át: érdemeld ki embertár-
said megbecsülését.

Azt gondolom, akik ma itt tiszteletdip-
lomájukat átveszik, kiérdemelték na-
gyon sok munkatársuk, kollégájuk, az
ágazat, a társadalom megbecsülését: egy
élet munkájáért, egy becsületes életért.

Talán csak annyit még. Megjárjátok az
élet grádicsait, tapasztalatot, bölcsességet
szereztetek. Az életet addig lehet tartalom-
mal megtölteni, addig lehet értelmet adni
az éveknek, amíg az embernek van célja:

A munka, az írás, a hobby, csak le-
gyen. És ha így fogtok élni, megszépül
a múlt, derûs lesz a jelen, és érvényes
lesz számunkra is a hindu Védák him-
nuszának sora: számos hajnalpír van,
amely még fel sem ragyogott.

Könnyebb szólnom elsõéves ifjú hall-
gatóimhoz. Õk határozott céllal érkeztek.
Azzal a feltett szándékkal, hogy tehetsé-
güket, tudásukat az erdõ és a természet-

védelem szolgálatába állítják. Meg kell
mondanom, hogy mai elképzelésük jö-
vendõ hivatásukról nagyrészt illúzió,
kedves délibáb. A valóság egészen más
lesz: kemény munka és rengeteg tanulás.
Mert a tanulás olyan, mint amikor csó-
nakban az árral szemben evezünk. Ha az
evezést abbahagyjuk, visszacsorgunk, ha
a tanulást abbahagyjuk, elszürkülünk. 

A kínaiak úgy tartják: az épülõ falra
téglát csak az tud feltenni, aki felér odá-
ig. Az elõzõ nemzedékek magas falat
raktak. A mi kezünkbõl lassan kihull a
toll, képletesen szólva a kõmûveskanál
is, amivel a falat építettük. A falat nek-
tek kell tovább építeni. 

(Bondor A.)
* * *

Köszönetemet szeretném kifejezni
az engem ért kitüntetõ megtisztelteté-
sért és az ezzel járó privilégiumért,
hogy szólhassak.

Richard Dawkins evolúcióbiológus-
tól származik az ötlet, hogy a gerinces
fajok viselkedését a gének mellett az
ún. „mémek” határozzák meg: ez a ta-
pasztalattovábbadás egyfajta tudásegy-
sége lenne. A tapasztalat rögzítését és
továbbadását a Homo sapiens tökélyre
fejlesztette, és ezzel sikerült átugrania a
darwini szelekció tekervényes és
hosszadalmas útját.

Azonban a világháló és különösen a
Google-keresõ feltûnése óta úgy tûnik,
a „mémek”-re nincs már szükség. Hi-
szen bármilyen ismeret akadálytalanul
megszerezhetõ.

Az eligazodás a zûrzavarban azonban
egyre nehezebb. Nem meglepõ, hogy el-
jött az okkult tudományok ideje, hódít az
asztrológia, az ezoterika, a sámánizmus.

A tudományos ismeretek tekintély-
vesztése aggasztó méreteket ölt világ-
szerte. A tekintélyvesztést elsõsorban a
természettudományok sínylik meg, ami
a lehetõ legrosszabbkor történik: éppen
amikor legnagyobb szükségünk lenne

rájuk, hogy mielõbb megértsük: a min-
ket sújtó környezeti válság elsõsorban a
természeti erõforrások és a klíma válsá-
ga lesz, amelyet meg kell oldanunk.

Erre válaszul nagy hiba lenne tovább
szaporítani a túlságosan is szétaprózott
tárgyaink és szakjaink számát! A problé-
ma kezeléséhez az alapokhoz kell
visszanyúlnunk. Komoly gondnak tar-
tom, hogy az eddigi oktatásfinanszírozás
és -irányítás rendszere (vagy inkább an-
nak hiánya) a minõség, az alapok erõsí-
tését nem segítette eléggé, és akaratlanul
is támogatta a napi politika és a társada-
lom vélt érdekeinek szolgai követését.

Nem engedhetünk a csábításnak,
hogy a felsõoktatásban, az oktatás mel-
lett a tudománnyal való foglalkozást fe-
lesleges szellemi fényûzésnek vagy
egyszerûen kiegészítõ finanszírozási
forrásnak tekintsük. Az ún. oktató egye-
tem koncepciója olyan, mint a kétkere-
kû autó: van olyan, de azt másképp hív-
ják: az a motorbicikli. Az „oktató egye-
tem” pedig valójában szakiskola.

Mindehhez idézem Wilhelm Hum-
boldt egy gondolatát: „Mihelyt szakítunk
azzal, hogy a szó valódi értelmében a tu-
dományt kutassuk, vagy azt képzeljük,
hogy azt nem a szellem mélységében
szükséges megteremtenünk, hanem elég-
séges extenzív módon egymás mellé ra-
kosgatni az adatokat, úgy visszahozhatat-
lanul és örökre elveszett minden: ugyanis
a tudomány, ha így folytatjuk, elillan, még
a nyelvet is mint üres hüvelyt hagyva hát-
ra, és elveszett a társadalom számára.”

A következõ évek nem fognak szû-
kölködni olyan kihívásokban, amelyek
megoldása mind a végzett hallgatótól,
mind az egyetemi tanártól elsõsorban
tehát a tudományos alapokon nyugvó,
problémamegoldó készséget fogja szá-
mon kérni. Mert ez a legnehezebb: fel-
ismerni egy probléma valós természetét
és megoldást találni rá.

(Mátyás Cs.)
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