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Körtvélyesi György
(1930–2006)

Budapesten, 76 éves ko-
rában elhunyt Körtvélye-
si György aranydiplomás
erdõmérnök, a Budapes-
ti Erdõrendezési Iroda
volt vezetõje.

Székesfehérvárott a
gazdag történelmi múl-
tú városban született és

ott érettségizett a patinás Ybl Miklós gimná-
ziumban.

1955-ben az erdõmérnöki oklevél meg-
szerzése után az Erdészeti Építõipari Válla-
latnál helyezkedett el, a bakonyi erdei feltá-
ró utak építésénél mûködött közre.

1960-ban a Mezõföldi Állami Erdõgaz-
daság állományába került, a Királyszállási
Erdészet erdõmûvelési mûszaki vezetõje,
majd erdészetvezetõje volt.

1964-ben az erdõgazdaság Mûszaki Erdé-
szetének vezetésével bízták meg, az erdé-
szet fõ feladata volt az erdészeti létesítmé-
nyek, erdész- és vadászházak építése, felújí-
tása. Körtvélyesi György nagy lelkesedéssel,
ambícióval végezte a munkáját, a nehézsé-

geken a hivatástudata, a szakma iránti elkö-
telezettsége segítette át.

Életének és szakmai pályafutásának
döntõ fordulatát hozta az 1968-as esztendõ -
az erdõrendezõség újjászervezése. Ekkor a
Székesfehérvári Erdõfelügyelõség vezetõjé-
nek nevezték ki, majd néhány év múlva a
Visegrádi Felügyelõséget vezette.

1979-ben a Budapesti Erdõtervezési Iroda
vezetésére kapott megbízást, amelyet 1990-
ig, a nyugdíjkor eléréséig töltött be. A gyakor-
latban szerzett tapasztalatait kiválóan tudta
hasznosítani az erdõtervezésben, az erdõter-
vezõk irányításában. Ezekben az években ke-
rült elõtérbe az erdõgazdál-kodásnak a ter-
mészetvédelemmel való összehangolása, az
erdõ közjóléti szerepének az erdõtervben
történõ elõírása. A parkerdõk kialakítása, az
erdõ és a vadgazdálkodás közötti összhang
megteremtése fontos feladatot jelentett az
erdõgazdálkodó számára, az erdõterv útmu-
tatót nyújtott mindezekhez.

Körtvélyesi György kiváló kompromisz-
szumkészséggel rendelkezett, nehéz kérdé-
sek esetében is a megegyezésre törekedett.
Nagy súlyt fektetett a fiatal kollégák nevelé-
sére, a szakmai tudásuk gyarapítására, a
munka szeretetére ösztönözte õket. Szigorú-

an megkövetelte a pontosságot és a felada-
tok idõre történõ elvégzését.

Emberségesen bánt a munkatársaival,
szigorú, de igazságos volt, tisztességgel és
becsülettel látta el a feladatát.

Az 1940-es évek második felében alattam
járt egy osztállyal a gimnáziumban - forron-
gó világ volt, mi a „fényes szelek nemzedé-
ke”, hittel és bizakodással néztünk a jövõbe…
Jöttek a megpróbáltatások és kudarcok évei,
de Gyuriban mindig megmaradt a szebb és
jobb világ utáni vágyakozás és remény…

Nem tudott az erdõ nélkül élni, az utolsó
napig dolgozott az Erdészeti Szolgálatnál.

Családszeretõ volt, példás életet élt, ra-
jongásig szerette gyermekeit, unokáit.

Drága Barátunk!
Egy szép régi erdészdal utolsó soraival

búcsúzunk Tõled:
Bár elvitt a halál
Szívünk mégis rádtalál.
Mit itt borít a rög:
A barátság szent s örök…
A dunántúli erdõkoszorú õrizze örök ál-

modat!
Nyugodjál békében, emléked szeretettel

megõrizzük!
Köveskuti György

Erdõmûvelési Szako., Szabó József
Gépesítési Szako.
1999. Szolnok – Papp Kálmán Baranya
m., Balsay Sándor Gyõr, Szulyovszky Lász-
ló Kecskemét, Nádas József Kaposvár,
Berényi Gyula Magán- és Társult Szako.,
Zsilvölgyi Lászlóné Erdõfelt.Szako., Kró-
jer Antal Miskolc, Pálmai István Sáros-
patak, Garamszegi István Eger, Horváth
Imre Gépesítési Szako., Szaszik Mária
Visegrád, Kristó Lászlóné Mátrafüred,
Fekete József Szolnok
2000. Székesfehérvár – Rauch József
Sz.hely, Bartos Tibor Kaposvár,
Plestyák Károly Visegrád, Bakonyi Lajos
Keszthely, Várkonyi Vilmos Kecskemét,
Miszlang Lajos Pécs, Kaproczi Józsefné
Miskolc, Antal János Veszprém FVM,
Páli László ERTI, Fröhlich András
Szeged, Túri László Magán- és Társult
Szako., Tihanyi Gyula Nagykanizsa
2001. Nyíregyháza – Balogh József
Csongrád m.HCs., Borbély László Szom-
bathelyi HCs., Bõgér András Oktatási
Szako., Gábor Gusztáv Debrecen HCs.,
Gál István Nagykanizsa HCs., Gáspár Lász-
ló Sárospatak HCs., Dr. Göndöcz Gyula
Kaposvár HCs., Horváth Lajos Keszthely
HCs, Illés László Elnökség, Kiss Balázs
Pilisi HCs., Máté Zoltán Kaszó HCs.,
Nádaskay Gábor Elnökség, Rákosi József
Gépesítési Szako., Túróczi Ferenc Baja
HCs., Varró István Mátrafüred HCs.
2002. Baja – Bejczy Péter  Szombathe-
lyi HCs, Burai Csaba Szolnoki HCs, Det-
rich Miklós kaposvári HCs, Dr.

Ghimessy László Erdõk a közjóért
Szako., Emmerlingné Köhler Marietta
Székesfehérvári HCs, Fácányi Ödön
Elnökség, Firbás Nándor Tamási HCs,
Kurucz Béla Gödöllõi HCs, Lutonszky
Zoltán Bp.FVM HCs, Medvecz Gábor
Szegedi HCs, Mezõ Imre Miskolci HCs,
Mogyorósi József Pápai HCs, Palaczki
Józsefné Elnökség, Roth Matthaea
Soproni HCs, Somlai Dénes Bajai HCs,
Újváriné dr.Jármai Éva Mátrafüredi HCs,
Zachar Miklós Pápai HCs
2003. Gyöngyös – Bagaméry Gáspár
Szolnoki HCs, Bálint László Kaposvári
HCs, Cseke István Békés m. HCs,
Dvorszki József Erdõhaszn.Szako.,
Fehér István Sárospataki HCs,
Fónagypál Géza Eger HCs, Fuják József
Veszprém FVM HCs, Kókai László Viseg-
rádi HCs, Molnár István Erdõk a közjóért
Szako., Ruepp-Vargay Mária Erd.Erdei
Isk.Szako., Sashalmi Miklós Kaszó HCs,
Solymosi József Erdõk a közjóért Szako.,
Szélessy György Zalaegerszegi HCs,
Szmetana Mihály Visegrádi HCs, Szokoli
István Nagykanizsai HCs, Tóth János
Szabolcs-Szatmár m. HCs, Vadasdy
Kálmán Békés m. HCs
2004. Kapuvár – Adorján Rita Baranya
m HCs, Bánszegi József Sárospatakai
HCs, Bubán István Visegrádi HCs,
Fenyõsiné dr. Hartner Anna Kaposvári
HCs, Huiber János Veszprém HM HCs,
Kuslics Péter Gyõr Eg. HCs, Dr. Lengyel
László Erdõvédelmi Szako., Menyhárt
Pál Gépesítési Szako., Rózsa Imréné

Békés m. HCs, Naszvadi Dénes Balas-
sagyarmati HCs, Stubán Árpád Pápai
HCs, Gy.Szabó Pál Csongrád m. HCs,
Szamosi Ferenc Gépesítési Szako., Sze-
lessné Mezei Erzsébet Gödöllõi HCs,
Nádi János Szolnoki HCs
2005. Szombathely – Bakcsa Zoltán
Nagykanizsai HCs, Dr. Csapóné Tábori
Hajnalka Erd.Erdei Isk.Szako., Fekecs
Lajos Gépesítési Szako., Jaksa Ferenc
Kecsméti HCs, Kajtor István Székesfe-
hérvári HCs, Kakuk Pál Egri HCs, Kiss
Sándor Erdõhasználati Szako., Kökény
István Kaposvári HCs, Környei Jenõ
Soproni HCs, Majtényi László Elnökség,
Páris István Balassagyarmati HCs, Rosen-
berger Ferenc Tamási HCs, Szabó Lajos
Elnökség, Szamosi Jánosné Csongrád
megyei HCs, Takács Imre Gödöllõi HCs,
Takács János Pápai HCs, Toronyi Márton
Szabolcs-Szatmár m. HCs
2006. Pápa – Antal József  Erd. Isk.
Szako., Áncsán György Elnökség,
Czirok István Erdõr. Szako., Hajdú Imre
Békés m. HCs, Iványi Miklós Tanúsítási
rend. Szako., Kristó László Egri HCs,
Nagy György Szolnoki HCs, Nagy Lás-
zló Közönségkapcs. Szako., Pagonyi
Zoltán Erdõmûv. Szako., Puskás Zoltán
Kaposvári HCs, Szabó Jenõ Balassag-
yarmati HCs, Szamosfalvy Károly
Veszprém FVM HCs, Dr. Tóth Aladár
Baranya m. HCs, Id.Varga István
Veszprém HM HCs, Malgay Viktor
Okt.Szako., Németh János Erdõvédelmi
Szako., Simon László Oktatási Szako.
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Tóth János
(1929–2006)

Kedves János Bá-
tyám. Január eleje
van, amikor e soro-
kat írom. Vidéki ta-
nyám ablakán kite-
kintve látom, hogy a
korai hagymások, a
krókuszfélék ujjnyi
hajtást hoztak már, s

az égerek, a mogyorók is bontják barkái-
kat. Minden bizonnyal ’Somogy-ország-
ban’, a rinyák szabdalta szülõföldeden
sincs ez másképp. Karácsony szentestéje,
az öröm és a jövõbe vetett hit ünnepe után
kaptam a hírt halálodról. Úgy látszik, min-
den meg van keveredve most a hazai tájon.
A hideg a meleggel, az öröm a bánattal, a
hamisság az igazsággal. Csak egy dolog tû-
nik biztosnak: hogy a pénz az úr mindenek
felett és a szegénységet nem fogja felválta-
ni a gazdagság. (Ez bizony nem feltétlenül
ugyanaz, mint amit te tapasztaltál az elmúlt
évtizedekben a „Liberté..., egalité..., frater-
nité” országában.) Mindezeket azért emlí-
tem most neked, mert legutóbbi beszélge-
tésünkkor kérdezted, hogy mi a helyzet
odahaza.

Sok-sok víz lefolyt a Kaposon azóta,
hogy elmenni kényszerültél a Hazából.
Egyszóval, már nem olyan tiszta az a víz a
folyóban sem, mint amikor Kaposfüreden
1929 januárjában megszülettél. 

Végignéztem a videofelvételt, amit több
mint tíz éve forgattunk nizzai házatokkal
szemben lévõ park pálmafái alatt, ahol
nemcsak az erdészt, hanem az Embert is
megismerhettem. Amikor „...mégis ma-
gyarnak számkivetve...” emlékeztél életpá-
lyádra, cseppnyi kétséget sem hagyva
afelõl, hogy hûséges fia maradtál hazád-
nak. Édesapád tanított a természet, az erdõ
szeretetére, s nem volt vitás, hogy ezek
után hogyan alakul életpályád, még akkor
sem, ha felsõfokú tanulmányaidat a rokon-
szakmára felkészítõ kertészeti fõiskolán
kezdted. Sorsod könyvében írva volt, hogy
neked erdésznek kellett lenned, s ezért
mindent meg is tettél. A sikeres különbö-
zeti vizsgák után az 1950-es évek már Sop-
ronban találtak, ahol – lám, milyen a sors –
mint kiderült, az édesapádat jól ismerõ
Haracsi Lajos dékán egyengette tovább
szakmai utadat. A ropolyi hársas erdõkben
teljesedett ki az erdõ iránti elkötelezettsé-
ged. A zselici erdõkben, ahol nemcsak a
hajdani betyárok taposta utakat jártad, ha-
nem esténként vargánya- és rókagombával
telt kosarakkal hazatérve élvezted a termé-
szet örökké megújuló gazdagságát. Figyel-
ve, hallgatva visszaemlékezésedet, úgy lát-
szik, erdésszé lenni ilyen egyszerû. 

Drága János Bátyám! Manapság sokan
nem értik, hogy annak idején miért döntöt-
tetek a szülõföld elhagyása mellett, s most
már a bizonyosságot, hogy tested nem „e
földben süpped el”. A távozáshoz bizonyá-
ra adalék volt az is, hogy végzésed után,
diplomával a zsebedben – amikor Homok-
szentgyörgyre neveztek ki erdészetvezetõ-
helyettesnek – egy cukorgyári munkás lett
a fõnököd (látod, ma ez sem lenne lehetsé-
ges, mert nem igen van már az országban
cukorgyár) egyik feladatod az volt, hogy
számold ki: az illetõ húsz év alatt hány má-
zsa répát villázott ki a vagonokból. Az elv-
társak nyilván tudták a végeredményt
(hozzávetõleg 240 000 mázsa), s azért gon-
dolták, hogy ez elegendõ a fõnöki kineve-
zéshez. A kuncogó krajcár így elégedetten
hahotázhatott.

1955 Iharosberényben ért, mint mûve-
lési elõadó, ahol a grófi szérû hozománya-
ként létesült parkban rácsodálkoztál a
messzi tájak dekoratív hírnökeire, melyek
azután meghatározói lettek szakmai mun-
kásságodnak. A Himalája cédrus és egyéb
fenyõfajták.

A katarzis 1956 õszén következett. Sza-
badság nélkül nem érdemes élni, mondot-
tad késõbb a Provance-i cédrusok alatt,
melyet gyermekeidnek tekintettél. És azok
is voltak. A megaláztatás, a megveretés és
a megszomoríttatás gyermekei, amelyek a
forradalom utáni életed vajúdásából ere-
deztethetõek.

Elfelejtettem megkérdezni tõled, hogy
gondoltál-e a sziágypusztai paripára, ame-
lyik 1957-ben átsegített a jugoszláv hatá-
ron. Vajon neki milyen vége lett? Ütötték,
verték, hogy jobban húzzon, vagy hagyták
békében, mert a szemellenzõvel, teher elé
fogva úgysem tehetett mást. Ez itt a nagy
kérdés János! Még akkor is, ha soha nem
gondoltad azt, hogy levélcímed Jean Toth
lesz. De te nem lettél soha Jean Toth, hi-
szen visszanézve a videoszalagot, többször
le kellett állnunk a felvétellel, ha a haza ke-
rült szóba, mert sós könnyeid öntözték
azokat a bizonyos Provance-i cédrusokat.
A só pedig – köztudott – nem tesz jót
egyetlen valamire való növénynek sem.
Hát még a könnyek.

Liberté… Egalité… Fraternité… hát persze,
hogy Franciaországban kértél menedéket,
mint ez ügyben annyi idealista. De hát va-
lahol élni kell. A jég hátán is, ahogy mon-
dani szokás. És te éltél is, noha nem a jég,
hanem a homok hátán. Algériában a feke-
te aranyat bányászók tevékenységét kísér-
ted a Szahara homoksivatagának fásításá-
val. Egészen más dimenziókban, mint itt-
hon – nomen est omen – Homokszent-
györgyön. Mint elmondtad, repülni is meg-
tanultál, hiszen ott a homokon a repülõ
volt a legbiztonságosabb közlekedési esz-

köz. Felszálltál, olykor naponta többször
is. Vajon milyen térkép volt ott a táj neked.
Eszedbe jutott-e Vörösmarty Mihály…? Hát
persze…, biztosan, mert nagyon egyedül
érezted magad. Megismerkedtél Giselle-el,
aki – valószínûleg revolúciós hajlamunk
okán – rajongásig szerette a magyarokat…,
s téged.

Algériában az ismert függetlenségi harc
az európai kontinensre kényszerített, ott-
hagytad a szaharai munkát, mely végül is
négyszáz millió francia frank felhasználá-
sával megvalósuló fásítási programot jelen-
tett. De hát, mint mondottad elégedett vol-
tál, hiszen munkálkodásod következtében
az évi húsz milliméter csapadék
makrokörnyezetben kettõszáz milliméterre
növekedett, ami sivatagi körülmények kö-
zött nem kis teljesítmény.

1967-ben a Nancy kísérleti központban
kutatási munkát ajánlottak fel, majd a pá-
pavárosban, Avignonban lettél cso-
portvezetõ. Tanárnõ feleséged közben két
fiúgyermekkel ajándékozott meg. A több
mint Magyar-országnyi méretû Dél-Fran-
ciaország területén a rontott erdõk átalakí-
tásának lehetõ-ségeit kutattad munkatársa-
iddal.

A molyhos tölgy, az örökzöld tölgy
(Quercus ilex) hozamnövelõ állomány-
szerkezetét vizsgáltátok. Azután képbe ke-
rült szerelmetes fafajod, a Cedrus atlantica,
melynek témájában doktoráltál, s a tudo-
mányos fokozattal egy idõben számtalan
irigyet is szereztél. No de hát ez itthon
sincs különben, hiszen nem új keletû a tör-
ténet, hogy egy-egy új elképzelésre, ötletre
rárepülnek az irigy, ötletszegény, de pozí-
ciójuknál fogva fajsúlyos egyedek. Az
irigység nem köthetõ határokhoz, bár
helyzetedet fokozta, hogy nem voltál
bennszülött. No, de ezt is túlélted, igaz
nem kellõ elõmenetellel. Talán ez is hoz-
zájárult ahhoz, hogy elmélyítsd magyar
kapcsolataidat, megismertesd itthon is ku-
tatásaid eredményét, amely akkor már
nemzetközi elismerést váltott ki a szakmá-
ban.

Drága János! Most veszem észre, hogy a
megszokott, hagyományos emlékezõ stí-
lussá változott mondandóm, pedig ezt nem
akartam. Ezért mindenféleképpen megem-
lítem – mert annyira bántott téged – a haj-
dan volt kutató fõigazgatónk képmutató
hozzáállását tevékenységedhez, mely el-
mondásod szerint klasszikus példája volt
annak, hogy hogyan kell a hatalmon
lévõkhöz dörgölõzve „ápolni” külföldi
kapcsolatokat, ’56-os múltadtól félve, ezért
távolságot tartani tõled, holott a külhoni lá-
togatást éppen eredményeidnek köszön-
hetõen lehetett realizálni. 

Nemrég jó volt érezni hangodon az örö-
möt afelett, hogy értesültél az Egyesület
megtisztelõ kitüntetésérõl.

Drága János! Tartozom neked azzal,

Nyugodjál békében francia földben
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hogy a magam, s oly sok erdész nevében,
kik a helyszínen tanulmányozhatták mun-
kád eredményeit, szóljak arról, hogy az 50
éve történtek alkalmából rendezett emlék-
ülésen – ahol betegséged miatt nem lehet-
tél jelen – elégtételt kaptatok. Az Alma Ma-
ter kertjében immár a kõ és bronz idõt álló
emlékmûve emlékeztet rátok. Ez jó dolog.
Nagyon jó dolog. De van valami, amit a
kõbe vésett és a bronzba öntött alkotás
sem tud feledtetni. A soha nem gyógyuló
lelki sebeket. Akiket a megtorlástól való –
nem alaptalan – félelem széjjelszórt a világ-

ba, ahol hál’ istennek többnyire sikeres
szakmai pályát futottatok be. Ám most a
halálról lévén szó, csak ismételni tudom a
költõnek – „remélem testem is majd e föld-
ben süpped el” – a szülõföldhöz való ra-
gaszkodás iránti örökérvényû óhaját. 

Talán segít, talán végképp vigasztalan-
ná tesz, ha szó szerint leírom egy sorstár-
sad kesergését, melyet október végén osz-
tott meg velem.

„Tudod évekig vártam, hogy nyugdíjas
legyek, s végleg hazaköltözzem. Haza,
ahol születtem, ahol gyerekkoromat éltem,

ahol szüleim nyugszanak, ahonnan el kel-
lett mennem. Mert „az élet szabadság nél-
kül nem élet.” Gyermekeim alig beszélnek
magyarul. Az unokáim végképp nem. Hát
mi maradt nekem az édes anyaföldön kí-
vül?? De tudod, ami most nálatok van ott-
hon, az ötven évvel visszarepít. Oda, ahon-
nan indultam. Ahonnan indultam, ahon-
nan mennem kellett. Így hát maradok ott,
ahová mentem.”

Nyugodjál békében francia földben,
drága János Bátyám! 

Pápai Gábor

Fekete Gábor-Varga Zoltán (szerk.):
Magyarország tájainak növényzete

és állatvilága
Pompás könyvet vehet kezébe az, aki
belelapoz az olvasmányos, de mindig
szakszerû szöveggel, gyönyörû termé-
szetfelvételekkel telített, az MTA Társa-
dalomkutató Központ által kiadott
könyvbe. Számos szerzõ, köztük több
erdész készítette mû Zólyomi Bálint-
nak, a kiváló növényökológusnak 90.
születésnapját kívánta ezzel megtisztel-
ni. Fájdalom, hogy a jubiláns ezt a for-
dulónapot már nem érte meg.

Zólyomi az a növénycönológus volt,
aki a hazai növénytársulásoknak nem-
csak növényi összetételét vizsgálta, ha-
nem megjelenésük okát, ökológiai hát-
terét is kereste. Ezzel a szemléletével
túltett egykori mesterén, Soó Rezsõn is.

Ez a szemlélet megegyezik a korszerû
erdészszemlélettel, ezért a most megje-
lent kötetbõl mi is sokat tanulhatunk. Az

ismertetett mû több, eddig hasonló tárgy-
körben megjelent könyvön is túltesz, mi-
vel a hazai növényvilágon kívül állattani
érdekességeit, ritkaságait is bemutatja.

Az elõszót az MTA korábbi elnöke,
Glatz Ferenc írta, ebben az ember, nö-
vény, állat kapcsolata kapja a hang-
súlyt. Ezután növényföldrajzi áttekintést
olvashatunk, majd a Kárpát-medence
faunatörténetével, állatföldrajzával is-
merkedhetünk. Ezt követik hazánk
nagytájainak növényvilágát bemutató
fejezetek. Külön fejezet foglalkozik az
elõrejelzett klímaváltozás és a magyar
erdõtakaró sorsa közötti kapcsolattal.

Nehéz lenne a munka minden érde-
kességét felsorolnunk, ezért röviden
csak annyit, hogy ez a mû a hazai ter-
mészetkutatás kiváló összegzése, szin-
tézise a Soó Rezsõ és Zólyomi Bálint
alapvetésével indított táji természetfel-
táró munkáknak. Ajánljuk az erdõgaz-
dálkodás biológiai oldalával foglalkozó
pályatársaink kezébe.

Ref. Dr. Szodfridt István

Kalapos Tibor (szerk.): 
Jelez a flóra és a vegetáció

Scientia Kiadó, Budapest, 2006. 
A kötet tanulmánygyûjteményt tartal-
maz, olyanokat, amelyeket az ELTE pro-
fessor emeritusaként mûködõ dr. Simon
Tibornak szenteltek 80. születésnapja
tiszteletére. A jubiláns neve erdészkö-
rökben is ismert. Az ELTE Növénytani
Intézetének nagynevû professzorát, a
növénytársulástan iskolateremtõ energi-
ájú tudósát, Soó Rezsõt követte az inté-
zet élén. Segítõkészségét, barátságát a
botanikával foglalkozó erdészek gyak-
ran élvezhették. Neve ott szerepel a
Danszky István szerkesztette ún. „zöld
könyv” sorozat írói között. Kutatómun-
kájának szûkebb tárgya pedig a Szat-
már-Beregi sík vegetációjának feldolgo-

zása, ebben számos, természetes álla-
potban megmaradt erdõrõl festett szem-
léletes képet. Több évig dolgozott a
Zempléni-hegység erdeiben is, neki kö-
szönhetjük, hogy az ottani erdõkrõl
pontos és az erdészeti gyakorlatban is
jól hasznosítható vegetációs ismereteket
szerezhettünk.

A 80. születésnapra számos tanítvá-
nya, barátja tisztelgett egy-egy, jobbára
botanikai tárgyú tanulmánnyal. Közü-
lük erdészkörökben a legnagyobb
érdeklõdést Rajkai Kálmán-Standovár
Tibor dolgozata fogja kapni. Õk a ko-
csánytalan tölgyesek eltérõ aljnövény-
zetû termõhelyein mért és becsült víz-
forgalmi jellemzõket határoztak meg.

A szerteágazó botanikai eredménye-
ket felsorakoztató tanulmányok bemu-
tatására itt nincs elég hely. Ismertetésük
helyett az erdészszakma képviselõinek
nevében szeretettel köszöntjük Simon
Tibor professzort és kívánunk neki
hosszú évekre szóló töretlen alkotó-
kedvet, derûs természetének, emberi
kvalitásainak megõrzését.

Ref. Dr. Szodfridt István

Ismeretlen
békafaj
Eddig ismeretlen békafajra bukkantak
német kutatók Madagaszkáron. A
Tsingymanitis antitra tudományos ne-
vet kapott béka egy barlangokban gaz-
dag, aszályos vidéken él, és nem hason-
lít a szigeten eddig ismert 232 békafaj
egyikére sem. Úgy vélik, hogy olyan
õsrégi fajról van szó, amely egy csaknem
kizárólag Madagaszkáron található béka
legrégibb csoportját képviseli. Kérdés,
meddig tud fennmaradni a most felfede-
zett békafaj, mivel Madagaszkáron nem-
csak az esõerdõket, hanem a száraz vi-
dékeket lévõ erdõket is irtják.

(Élet és Tudomány)
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