
„A történelem az élet tanítómestere” –
tanultuk egykor. A történelmi folyama-
tokat mindig tömegek mozgatják. Ritka
kivétel, ha egyesek hoznak történelmi
korszakokat (pl. Szent István, Mátyás
király, Petõfi Sándor). De ha a történel-
met ismerni kívánjuk,
mindig az egyesek élet-
útját kell megjeleníte-
nünk, ezekbõl kiraj-
zolódnak a töréspon-
tok, amelyek egy-
egy újabb korsza-
kot megnyitnak. Ez
az állítás igaz, ha
nemzettörténel-
met írunk, de ak-
kor is, ha szak-
matör ténetet
kívánunk nyer-
ni.

Ezért volt
kiváló Bánó
László kol-
légánk élet-
utakat, pá-
lyákat be-
muta tó
riportok
össze-
gyû j té -
sére vonatkozó ja-
vaslata, mert ha ezeket kötet-
be fûzzük, az egyéni vonások kirajzol-
ják az általánosítható vonulatokat, fon-
tos eseményeket és következményeit.
A kezdeményezés szerencsésen ötvö-
zõdött az Országos Erdészeti Egyesület
buzgalmával és a szerkesztõ-riporter,
Pápai Gábor avatott kérdéseivel.

A most megjelent 7. kötet újabb tíz
pályatársról készült interjút foglal ma-
gában, jelesül a következõkét: Fröh-
lich András, Futó Elemér, Jablánczy
Sándor, Hódi István, Répászky Miklós,
Pechtol István, Katrin Béla, Solymos
Rezsõ, Mészáros Károly, Hábel György.
Mindegyikben rejlik valami mának
szóló, fejlesztés lehetõségeire mutató
központi téma. Ezeket az ismertetés
terjedelmi korlátai nem engedik részle-
tezni, ezért mutatóba csak néhányat
ragadok ki.

Az alsó- és középfokú erdészeti sza-
k-oktatás fejlesztési lehetõségeit egy
megszállott erdész-pedagógus (Frõh-
lich A.) életútja láttatja. Az európai és
amerikai erdõmûvelés alapjait az 1956-
ban Sopronból, az Erdõmûveléstani
Tanszék élérõl kivándorolt Jablánczy

S. teszi szemléletessé az õserdõk és
szálalóerdõk közötti különbségek bri-
liáns megfogalmazásával. A kandidá-
tusi értekezésébõl idézett szemelvény
tanulságait kárpátaljai tapasztalatai ala-
pozták. Mondanivalóját azonban ko-
rántsem általánosíthatjuk, hisz az esz-
ményi erdei környezetben felnõtt ren-

getegek nem azonosíthatók
a hazai, szárazabb

erdõk-
kel (pl.

b u d a i
hegyvi-

dék, du-
n á n t ú l i

d o m b o k
t ö l g y e s -

c s e r e s e i ) .
Éppen en-

nek a kü-
l ö n b s é g n e k

zseniális felis-
merése ered-

ményezte Babos
Imre „A táji erdõ-

mûvelés alapjai”
c. könyvében leír-

takat.
A rendszerválto-

zást követõ magán-
erdõgazdálkodás ne-

hézségeit Répászky M.
vázolja átélt tapasztala-

tai alapján. Az ötvenes
évek egyetemi életét pedig Solymos R.
élvezetes beszámolója hozza „testkö-
zelbe”.

Bízunk benne, hogy a könyvsoro-
zat nem szakad meg, és a „hungari-
kum” mintájára „foreszterikum” név-
vel illethetjük, ami helyt ad majd
olyan pályatársaknak is, akik még
nem szerepelhettek. Köztük lesz hely
a negyvenes évek végén szakmánk-
ban megjelent hölgyeknek is, mert ez
a férfias edzettséget kívánó pálya nem
nélkülözheti a sajátos nõi élethivatá-
sok (feleség, családanya szerepköre)
egyeztetését a szakma követelménye-
ivel. Mindez izgalmas tanulságokkal
járhat.

A most megjelent kötetet – miként a
korábbiakat is – ajánljuk azok kezébe,
akik értéket vesztett, elszürkült és biz-
tos iránytól megfosztott életünkbe visz-
sza akarják hozni az újat alkotás, a nem-
zetgyarapítás örömét és ehhez példaké-
peket keresnek.

Dr. hc. Dr. Szodfridt István

Megjelent a hetedik kötet A sorozatban eddig megjelent
portrék:

1. kötet:
Boross György (1896–1993)
Madas András (1917–2009)
Nagy Imre (1905–1994)
Majer Antal (1920–1995)
Kató Pál (1904–1998)
Horváth László (1926–2000)
Szûcs Ferenc (1905–2000)
Homolya József (1932–1996)
Kollwentz Ödön (1912–2008)
Vargha Domokos (1922–2002)

2. kötet:
Bezzegh László (1917–1990)
Csizmadia József (1902–1992)
Dévényi Antal (1910–1994)
Gál István (1916–2002)
Abonyi István (1913–2005)
Kádár Zsombor (1923–2007)
Roller Kálmán (1913–2004)
Fila József (1918–1991)
Wisnovszky Károly (1928–2009)
Csutkai Jenõ (1916–2002)

3. kötet:
Kossow G. József (1904–1998)
Zólyomi Bálint (1908–1997)
Pál János (1920–1999)
Herpay Imre (1924–2007)
Retkes László (1915–2003)
Szederjey Ákos (1911–1991)
Wentzely Dénes (1929–)
Pankotai Gábor (1914–1997)
Hibbey Albert (1917–2004)
Riedl Gyula (1914–2005)

4. kötet:
Szász Tibor (1923–)
Lády Géza (1899–1994)
Hunyadi József (1904–1993)
Perlaki Ferenc (1921–)
Sziklai Oszkár (1924–1998)
Szilágyi József (1924–2009)
Jereb Ottó (1922–)
Buda Ernõ (1921–2005)

5. kötet:
Tóth Béla (1921–)
Szodfridt István (1930–)
Vicze Ernõ (1926–)
Firbás Oszkár (1923–)
Bencze Lajos (1912–2007)
Grátzer Miklós (1934–)
Rózsa József (1936–)
Rakonczay Zoltán (1929–)

6. kötet:
Simonfy Ákos (1867–1962)
Tompa Károly (1923–2002)
Petz Ádám (1936–)
Marjai Zoltán (1928–2004)
Bujdosó Alpár (1935–)
Jakabffy Ernõ (1926–2003)
Kondor Antal (1922–)
Szemerédy Miklós (1931–)
Bulin István (1926–2005)
Gálos István (1935–)






