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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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