EGYESÜLETI ÉLET

Új kincsekkel gazdagodott Könyvtárunk
Legutóbb 2012 októberében számoltunk be az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtárának gyarapodásáról. Most örömmel tudósítunk arról, hogy
az elmúlt három hónapban ugrásszerûen megnõtt a Könyvtárnak adományozott, átadott kötetek, dokumentumok
száma. Errõl szeretnénk a következõkben – néhol rövid
könyvismertetésekkel tarkítva – számot adni.
Nagy örömmel vettük kézhez Puskás Pálnak, a Nagyerdõ
Erdészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatójának „A Debreceni Erdészet és a hajdúsági állami erdõgazdálkodás története” címû nagyformátumú, rendkívül sok
adatot, archív anyagot, fotót tartalmazó mûvét, amit éppen a
jelzett legutóbbi könyvtári cikk újságoldalán részletesen ismertettek.
Dr. Molnár Sándor professzor úrtól megszokhattuk,
hogy sorra jelennek meg értékes és érdekes szakkönyvei, ismeretterjesztõ munkái, de most mindannyiunk örömteli meglepetésére egy gazdagon illusztrált mesekönyvvel jelentkezett, amibõl megtudhatjuk például, hogy Miként lett az akác a „legmagyarabb” fa?, vagy
Mitõl vadak és mitõl szelídek a gesztenyék,
no és Miért mérges a tiszafa? A színes fotókkal, rajzokkal és szép versekkel kísért meséket ezúton ajánljuk mindenki szíves figyelmébe.
Dr. Schiberna Endre, az NYmE Erdõvagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézetének igazgatója, eljuttatta Könyvtárunk számára
„A folyamatos erdõborítás gazdálkodói szemmel” és a „Tartamosság, természetszerûség, társadalmi kontroll” címû kiadványaikat. A Múlt
és jövõ címû sorozat III. és IV. köteteként megjelent kiadványokat tisztelettel ajánljuk mind a
gyakorlati erdõgazdálkodók, mind az elkötelezett természetvédõk polcára.
Szakács László kollégánktól, az ismert erdészettörténésztõl, mindig veretes munkát
vesz kézbe az ember. Mostani, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város történetét feltáró kutatási program keretében elkészült, „A zalaegerszegi erdõk és az erdõgazdálkodás
története a kezdetektõl 2010-ig” címû kötetével hatalmas fába vágta a fejszéjét, de a feladatot tökéletesen oldotta meg,
rendkívül igényesen, aprólékosan és mégis színesen megírt,
szép kiállítású kötetében, amit CD mellékletben közel 200 fotó is kísér. A könyv lapjain szemléletesen jelenik meg egyik
legnagyobb erdészeti hagyományokkal rendelkezõ megyénk
erdõgazdálkodása az õskortól napjainkig. A kötet egyben az
Erdészettudományi Közlemények 87. száma.
Puskás Pál és Szakács László nagy ívû munkái mellé méltán sorakozik fel Rádi József kollégánk „Kalocsán Gemencrõl” címû több, mint félezer oldalas kötete, amelyrõl önálló
könyvismertetést is megjelentetünk a Lapok hasábjain. Õ
azonban nemcsak könyvének dedikált példányával ajándékozta meg Könyvtárunkat, hanem további kilenc kötettel,
amelyek között ornitológiai, erdõvédelmi és erdészeti mûszaki ismereteket tartalmazó munkákat, egyetemi jegyzeteket találunk. Köszönet érte!
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Egyenesen Amerikából kaptuk meg Dr. Roller Kálmán:
„…..mi is voltunk egyszer az Akadémián” címû kötetét a következõ ajánlással: „Otthoni erdész barátainknak Grátzer
Miklós, elnök Kanadai Sopron Alumni”. Örömmel és meghatottsággal lapoztam át újra a nagy utat megjárt könyv lapjait,
felidézve az egykor rendkívül nehéz, de az emlékekben bizonyára megszépülõ idõket.
Keszthelyi István nyugdíjas erdõmérnök kollégánktól
két részletben kaptunk nagyon értékes könyvadományt. Elsõként egy angol nyelvû, kanadai õshonos fákat bemutató
kötetet, valamint egy német tájgazdálkodási munkát, majd
ezt követõen a „Danszky-féle” zöld könyvek hat kötetét és a
szlovák nyelvû Kis Fátrát, a Vihorlátot, a Kárpátok Szlovákiába esõ részét és a Szlovák Paradicsomot bemutató értékes
könyveket.
Virágh János nyugalmazott erdõmérnöktõl 8 dokumentumot kaptunk, köztük két igazi kuriózumnak számító, különösen értékes régi könyvet, nevezetesen Szécsi Zsigmond
1884-ben megjelent Erdõhasználattani kézikönyvét és Cséti
Ottó 1888-as Erdészeti földméréstanát. Mindkét munka az Országos Erdészeti Egyesület a
magyar erdészeti szakirodalom fellendítése
céljával létrehozott Deák Ferencz Alapítványának 100-100 arannyal jutalmazott pályamûve. Az ajándékok között találjuk az 1975.
és 1985. évi erdõtervi mérlegbeszámolók országos összesítõjének egy-egy bekötött példányát és kakukktojásként Újváry Zoltán remek kiállítású, bõrkötéses kötetét a „Bakonszeg története és néprajza” címmel.
Dr. Ádámffy Tamás könyvtárunk bõkezû
támogatója, hosszú évek óta segítõnk és mentorunk öt, javarészt archív kötettel lepett meg
minket. Az Erdészeti Zsebnaptár 1888-as és
1915-ös kötetein kívül „A Stud Fás Könyvtára”* sorozatban, 1942-ben megjelent „Az Erdõ” címû I. füzetét is ezek között találjuk, ami
könyvállományunkban eddig nem volt fellelhetõ.
Dr. Kassay F. László okleveles erdõ- és gépészmérnök,
az MTA doktora gépészeti témájú cikkeinek, kutatási jelentéseinek magyar, angol és francia nyelvû példányait, továbbá
kandidátusi és nagydoktori értekezéseinek téziseit ajánlotta
fel nekünk. Könyvtárunknak dedikálta továbbá „Nyíló-virágok, hervadó levelek” címû sok fényképpel, kordokumentummal illusztrált életrajzi írását, amibõl egy rendkívül sokoldalú, nagy tudású, világlátott ember portréja bontakozik ki.
Dr. Szikra Dezsõ, Egyesületünk egykori fõtitkára segítségével a 2012. októberi lapszámban leírt, Merényi Gyula erdõmérnöknek címzett hivatalos levelek sorozata három újabbal
bõvült, amelynek utolsó tagjából, az 1914. június 25-én kelt,
a Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter levélpapírján íródott nyugdíjazási határozatból megtudhatjuk, hogy egykori
kollégánk 35 évi és 6 havi szolgálata után az utolsó évben
„élvezett évi 5000 korona fizetése és évi 1400 korona személyi pótléka után … évi 6400 korona nyugdíjat és évi 800 korona lakbérnyugdíjat” állapítottak meg. Ó, azok a régi daliás
idõk!
Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

