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Az interjú apropóját a tanárnõ kö-
zelmúltban megjelent – Az erdõpe-
dagógiától a környezetpedagógiáig
címû – könyve és az azonos névvel
a Selye János Egyetemmel és a
NYME Erdõmérnöki Karával közö-
sen megrendezett nemzetközi tudo-
mányos konferencia adta, melyek
rendkívül jelentõs mérföldkövek a
pedagógusképzés életében. 

– Kedves Tanárnõ! A fenntartható-
ság évtizedének felén már túl vagyunk,
s bár sokan foglalkoznak a globális ki-
hívásokkal, nem volt egy összegzõ szak-
könyv. Ez volt-e a könyv születésének
az indoka? 

– 2005–2015 a fenntarthatóságra ne-
velés évtizede. Ezt az elhatározást szá-
mos világkonferencia elõzte meg, me-
lyek határozataikban a környezettuda-
tos magatartás és életvitel kialakításá-
nak fontosságát fogalmazták meg, és
ennek érdekében az ifjúság környezet-
tudatos nevelését elsõdleges feladat-
ként jelölték meg az oktatás-nevelés-
ben. Alapvetõ probléma azonban, hogy
a környezettudatos magatartás nem vált
általánossá sem a nevelésben, sem a vi-
selkedésben. Nincs harmónia az egyén
életvitelében, nincs tisztelet embertár-
sainkkal szemben, nincs egyensúly a
természet és az ember viszonyában. A
feladat egy új szemléletmód, új maga-
tartás kialakítása. Nagy szükségünk van
az új szemléletre, mert ahogy J. Lukács
írja, Ádám és Éva óta nem volt ekkora
hatalma az embernek a pusztításban. 

Valamennyiünk felelõssége, hogy a
környezettudatos magatartás cseleke-
detekben, viselkedésben való megvaló-
sulásáért tegyen. A könyv megírását kö-
telességemnek éreztem. Úgy is, mint a
környezettudomány iránt elkötelezett-
nek, s úgy is, mint a Környezetpedagó-
gia doktori program vezetõjének. A
könyvet dr. Mészáros Károly professzor
emlékének megõrzésére ajánlom tanít-
ványaimnak és doktorandusz kollé-
gáimnak. A fiatalon elhunyt professzor
tevékenysége példaértékû volt a tudo-
mány mûvelésében, a fiatal kutatók tá-
mogatásában, a szakmai kezdeménye-
zések felkarolásában. 

– Mire utal a könyv címe: „Az erdõ-
pedagógiától a környezetpedagógiáig”?

– Az erdõpedagógia nevében is re-
prezentálja, hogy az erdõ nagyon fon-

tos szerepet tölt be a természet-, illetve
környezetvédelemben, az erdõ a leg-
jobb színtere a környezettudatos maga-
tartás kialakításának. Az erdõvel, illetve
a környezettudatos neveléssel kapcsola-
tos elkötelezettségem Sopronban, 20
évvel ezelõtt, az Erdõmérnöki Karon
alakult ki, ahol a Neveléstudományi
Tanszék vezetõjeként erdõmérnököket,
majd környezetmérnököket tanítottam,
ott dolgoztam ki az Erdõpedagógia pro-
jekt elsõ változatát. Az erdõpedagógia
a környezettudatos magatartás kialakítá-
sának valóságos gyakorlati terepe. 1996-
ban Gyõrben, az Apáczai Csere János
Tanítóképzõ Fõiskolán folytattam mun-
kámat tudományos fõigazgatóként, azó-
ta mûködik az Erdõpedagógia projekt.
Szerencsém volt kiváló szakemberekkel
találkozni – Kocsis Mihály erdészeti
igazgató, dr. Magas László vezérigazga-
tó, dr. Bazsika Erzsébet és dr. Paller Ju-
dit fõorvos asszonyok –, akikkel az el-
méleti munkálkodást és a gyakorlati te-
vékenységet azonnal el lehetett kezde-
ni. Azután pedig jöttek a tanítványok,
akikbõl ma már kiváló, doktori fokozat-
tal rendelkezõ szakemberek lettek. 

Az ötnapos erdõpedagógia projekt
iránt igen jelentõs az országos, sõt a ha-
táron túli érdeklõdés is. Így programja-
inkban évente 2800-3300 diák és 250-
300 tanár vesz részt a közoktatásból, az
óvodától a középiskoláig. Karunkon
pedig a tanító- – gyógypedagógus- – s
az andragógusjelöltek részesülnek köz-
vetlen tapasztalatszerzést biztosító kép-
zésben.

A Kitaibel Pál Doktori Iskolában öt
éve folyik környezetpedagógia-doktori
képzés, melynek öt éve vezetõje va-

gyok. Ez a doktori képzés egyúttal rep-
rezentálja azt a felismerést, amit a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem elsõként
tett meg az országban, hogy környezet-
tudatos szemléletet kialakítani csak a
tudományok összefogásával lehetsé-
ges.

Ezzel a könyvvel egy szerény, de
nem ingatag, hanem biztonságos hidat
szeretnék építeni az elmélet és a gya-
korlat között. Azokkal a gondolkodók-
kal értek egyet, akik azt mondják nincs
integrált oktatás, de van tantárgyakon
átnyúló, hídépítõ tevékenység. A lé-
nyeg, hogy a tudományos tartalmak
nem egyszerûen elméletekként, abszt-
rakciókként jelennek meg a tanítás-ta-
nulás folyamatában, hanem közvetlen
tapasztalati tényekké válnak, amelyek-
nek van jelentésük és érzelmi töltetük.
A feladat nem kicsi: nem integrált tana-
nyag, hanem integrált szemléletmód ki-
alakítására van szükség. Ehhez pedig
nélkülözhetetlen a tudás és az érzés, az
intellektus és a „szenvedély” együtt-
munkálkodása. „A tudományos megis-
merés folyamata lényegében erkölcsi
folyamat.” Huxley állítása azért van ve-
szélyben, mert oly korban élünk, ahol a
tudományos alázatot az elbizakodott-
ság váltotta fel. 

– A konferencia és a könyv közötti
kapcsolat számunkra egyértelmû. Mi-
ket lehetne kiemelni belõle?

– Az április 1-2-i nagyívû nemzetkö-
zi tudományos konferencia a könyv cí-
mével azonos témában szervezõdött
meg. Mind az erdõpedagógia, mind a
környezetpedagógia integrált modell-
ként az elmélet és gyakorlat egységét
prezentálja. A konferencia elsõdleges
célja, ami a könyv célja is volt, hogy
elõsegítse a környezettudatos szemlé-
letmód és életvitel kialakulását a min-
dennapokban, ezentúl összegezze a
fenntarthatóságra nevelés évtizedének
félidõs eredményeit az oktatás minden
szintjén, az óvodától a felsõoktatásig. A
konferencia plenáris elõadásain a tudo-
mány mûvelõi, a felelõs államférfiak
megfogalmazták a kihívásokat, problé-
mákat; s a négy szekcióban az önkor-
mányzatok, a gazdálkodó és civil szer-
vezetek képviselõi, az egészségügyi és
az oktatási intézmények szakemberei
egyeztették, ütköztették a nézeteket.
Végül konkrétan összegezték a tapasz-
talatokat, javaslatokat tettek, amelyek

Erdõpedagógia – környezetpedagógia
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megfontolásra, cselekvésre továbbítha-
tók az irányító szervezeteknek és ma-
guknak a végrehajtóknak.

A plenáris elõadásokat kiváló tudó-
sok tisztelték meg, mint prof. dr. Faragó
Sándor, a NYME rektora vagy prof. dr.
Mátyás Csaba egyetemi tanár, a MTA
rendes tagja, aki az Ég–Föld és Élet vi-
szonyrendszerét, összefüggéseit mutatta
be gyönyörû képi anyagokkal, lenyûgö-
zõ elõadással. Prof. dr. Szarka László
egyetemi tanár, az MTA Kutatási Fõosz-
tály vezetõje a Globális kihívások címû
elõadásában sorra vette azokat a kihívá-
sokat, melyek megoldásában vala-
mennyiünknek rendkívül nagy felelõs-
sége van. Dr. Rieger László, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Stratégiai Fõosztá-
lyának vezetõje a Stratégiák – feladatok
a környezet védelméért címû elõadásá-
ban azokról az újonnan megalkotott
stratégiai feladatokról beszélt, melyek
Magyarország felemelkedését kívánják
elõsegíteni. Dr. Paller Judit országos
tiszti fõorvos asszony a Kihívások az
egészségügyben; dr. Páldy Anna fõor-
vos asszony, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet helyettes igazgatója a Kör-
nyezet és egészség témakörökben vilá-
gítottak rá az egészség és környezet
kapcsolatára, hatásrendszerére. Prof. dr.
Solymos Rezsõ akadémikus Az erdõ és
az ember címû, magas színvonalú elõ-
adásában az erdõ komplex szerepét
hangsúlyozta. Dr. Nagy Melinda egye-
temi docens, a Selye János Egyetem rek-
torhelyettese a természetszeretetre ne-
velés és egészségnevelés lehetõségeit
mutatta be a Selye János Egyetemen, to-
vábbá azt az új könyvét, mely a hallga-
tók aktivitását, cselekedtetését helyezi
elõtérbe a terepgyakorlatokon. Dr. Cseh
Sándor dékán Az ember és a természet
címû elõadásában hangsúlyozta az em-
ber felelõsségét. Dr. Gerhard Becker be-
mutatta a fenntartható fejlõdés elméleté-
nek és gyakorlatának megvalósulását az
Osnabrücki Egyetemen. Prof. Robert
Vogl az erdõpedagógia megvalósulását
vezette fel az erdészképzésben, a wei-
henstephani szakfõiskolán. Ing. Tho-
mas Baschny (Koordinator – „Lebens-
ministerium” in Wien; Österreich) pedig
az Európai Erdõpedagógia Hálózat mû-
ködését tárta a hallgatóság elé. 

Jómagam Az erdõpedagógiától a
környezetpedagógiáig címû elõadá-
somban a környezettudatos életveze-
tésben elért eddigi eredményeket, s a
fenntarthatóságra nevelés feladatait
foglaltam össze.

– Professzor asszony, a Környezetpe-
dagógia Doktori Program vezetõjeként

mit tartasz a konferencia legnagyobb
eredményének? 

– Elõször is a tudósok megtisztelõ
részvételét és nem utolsósorban felelõs-
ségvállalásukat. A konferencián 150 fõ
vett részt: egyetemi oktatók, erdõmér-
nökök, védõnõk, tanítók, óvodapeda-
gógusok, az önkormányzatok képvise-
lõi. Szép példáját láttuk az együttmûkö-
désnek, a párbeszédnek, mely a kör-
nyezeti nevelésben nélkülözhetetlen. A
plenáris elõadásokon kívül színvonalas
szekcióülésekre is sor került. A konfe-
rencia egyben pedagógus-továbbkép-
zés is volt. 95 pedagógus kolléga vett át
tanúsítványt 20 órás képzésrõl. A kon-
ferencián összegzett javaslatok közül
csak néhányat emelek ki:

– A környezeti nevelés legfontosabb
színtere az iskola, valóságos terepe az
erdei iskola. 

– A környezettudatos magatartás, il-
letve életvezetés a pedagógia megújulá-
sát, az értékek újratermelését teszi lehe-
tõvé. 

– A tanárok felkészítését célirányo-
sabban kell végezni, gyakorlati példák,
minták kellenek a pedagógusoknak. 

– A társadalmi tudatosítást összefo-
gás nélkül nem lehet megvalósítani. 

– A tudományok közös felelõsség-
vállalása elengedhetetlen. 

– Kedves tanárnõ. A jól sikerült kon-
ferencia után milyen terveid, felada-
taid vannak a jövõre nézve?

– Elsõdleges feladat a Karon teljessé
tenni ezt a tevékenységet, hogy minden
szak tematikájába beépüljön a környe-
zettudatos szemlélet kialakítására irá-
nyuló tevékenység.

Legfontosabb és legszebb dolog a ta-
nítványokkal folyó munka és a doktori
képzés. Hét doktoranduszom közül
többen doktori fokozatot szereztek
már. Opponenseik fogalmazták meg,
hogy létrejött a „gyõri iskola”. Ennek ki-
teljesítése komoly és szép munka, fele-
lõsség. A közelmúltban több tanulmány
elkészült. Jelenleg a konferenciával
párhuzamosan az Edtwin-projektben
megjelenõ Globális kihívások – alterna-
tív megoldások határon innen és hatá-
ron túl címû kötet megjelenésén dol-
gozunk. S nagy örömömre szolgál,
hogy a Kárpát-medencében is érdek-
lõdnek a munkám, a csapat, a kollé-
gáim munkája iránt.

*
Kedves Tanárnõ! Tanszéki kollégáid,

tanítványaid nevében szeretettel gratu-
lálunk Az erdõpedagógiától a környe-
zetpedagógiáig címû könyved megjele-
néséhez és a sikeres konferencia szerve-
zéshez. Engedd meg, hogy Nikosz Ka-
zantzakisz szavaival fejezzem ki nagy-
rabecsülésünket: 

„A tanár híddá feszül s biztatja
tanítványait, keljenek át rajta;
majd miután megkönnyítette szá-
mukra az átjutást, boldogan össze-
roskad, arra buzdítva õket, hogy
maguk építsenek hidakat.” 

Köszönjük, hogy részesei lehetünk
ennek a „hídépítésnek” és bízunk ben-
ne, hogy az Erdõpedagógia Program-
ban még számos feladat vár ránk, ami-
ben közösen munkálkodhatunk. 

Kövecsesné dr. Gõsi Viktória 
adjunktus 

NYME AK Neveléstudományi Intézet

Léteznek. Csak velük emberi az élet.
Sok-sok öröm miattuk és általuk.

A növények némák. Nem szavakkal
beszélnek. Hogy vannak, azzal beszél-
nek. Füllel nem, csak egész lényünkkel
lehet õket hallani.

Növények. Dimenziójuk a mélység
és a magasság. Földbõl és fénybõl él-
nek. Öröm, hogy ily „kevés” elég nekik
– vagy éppen arra döbbenünk rá, hogy
föld és fény együtt adja nekik az életet?

Tenyérnyi földbõl, tenyérnyi fénybõl
pompázik a virág. Rejtélyesen hordja
önmagában minden élõlény titkát: az
Életet, a Szépséget és a Halált. Minden
nõ szereti a virágot. A virág hármassá-
gát õk sejtik meg? Nézik szirmaikat,
mert a szirmokban jobban látják önma-

gukat, mint a legfényesebb tükörben.
Tükör nélkül lehet élni. Virág nélkül
nem. A virág élni lelkesít. A hulló szi-
rom is szépségrõl beszél. 

Aztán a fák. Az erdõk. A mezõk. Oxi-
gént lehelnek. Ingyen. Az életet. Mit
kérnek ezért? Kíméletet.

Nincs örömed? Oxigént lehel az összes
növény. Neked. Tégy a szobádba fenyõt,
cserepes vagy vágott virágot. Sétálj a
parkban egyedül, hogy a fákkal le-
hess.Menj az erdõbe, keress rétet és érezd
a növények életét. Hidd el, lesz örömed.
Olyan csöndes, olyan igaz, olyan szép,
mint a virágok illata, mint a fák élete. 

(Mácz István: ÖRÜLJ VELEM c. könyv-
bõl. Szent Gellért Kiadó és Nyomda)

(Ref.: Dobay Pál)

A növények és az erdõ




