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A kötet, amelyet a kezében tart az ol-
vasó, a múltról szól. Olyan emberekrõl,
akik az erdészpályát választották hi-
vatásul, s noha néhányan többé-ke-
vésbé elsodródtak az erdõtõl, szívük
mélyén erdészek maradtak. Sokasod-
nak a polcon az önkéntes vallomások
a szülõföldrõl, a hazáról, a pályáról, az
alma materrõl. Több mint száz van már
belõlük.

A munka kezdete óta sokan távoztak az
élõk sorából. A videoszalagra felvett
életutakból azonban mozaikszerûen
összeállíthatjuk a 20. század magyar er-
dészettörténetének azokat az emberi
vonatkozásait, amelyekrõl nemigen
olvashatunk az eddig megjelent ki-
adványokban.

A Gyökerek és lombok életrajzsoro-
zat az embert állította középpontba.
Az embert, aki az individuum belsõ
rezdüléseinek feltárásával teszi tel-
jessé az erdészpályán töltött évtize-
dek alakította szakmatörténelmet.

Bozsik Pál: a 20. század vidéki
életének egy sajátos szeletét mu-
tatja be a riportalany. Megtudhat-
juk, hogyan lett a létfenntartás
keserveit átélõ gyermekbõl a
második magyar hadsereg – do-
ni poklot megjárt – katonája, a
mindezt túlélni akarás magyar
Svejkje. Erdészéletének sajátos
figurája, aki bohém férfiassága
ellenére – a gyengébb nemen
kívül – csak a szakmáját sze-
rette jobban.

Hallósy Miklós: Van olyan
történelmi szituáció, amelyet
csak egyenes derékkal lehet
megélni. Becsületet, tisztes-
séget próbáló idõk jártak az
elmúlt évszázad negyvenes
éveinek végén. A viszonyu-
lást a felekezeti középisko-
lákban kapott nevelés
iránytûje szabta meg. Ezt a szemléletet
adta át késõbbi tanítványainak.

Vigh József: A paraszti sorból minden-
áron kitörni akaró sorsról olvashatunk e
vallomásban. Az ehhez vezetõ makacs
útkeresés bizonytalanságát enyhítette
az a hit, hogy egy fõnök mindent el tud
intézni, különösen akkor, amikor az
önbizalom is fogyóban van. Szakma-
szeretete azonban mindig átsegítette
életének nehéz idõszakain.

Czebei Sándor: Az õsi szokásrend
tiszteletébõl adódó helyzetbõl csak ta-

nulással lehet kitörni. A tudás lépcsõin
felkapaszkodva úgy élni, végezni a vál-
lalt beosztásokkal járó feladatokat,
hogy egy percre se felejtsük a múltat.
Ha így élünk, erõs jellemmel felvértez-
ve könnyebben viseljük el a magánélet-
ben a sors kegyetlen csapásait.

Bánó István: Sokan irigyelhetik a
csendes, szerény, a nyugati végeken
szûkebb pátriájához mindvégig ragasz-
kodó kollégát. Tudta, hogy a kutatói te-
vékenység nyújtotta biztonsággal ke-
vésbé van kitéve a mindennapos zakla-
tásoknak. Az, hogy ebben való hitében
csalatkoznia kellett, már nem az õ bû-

ne, hanem „a koré, mely szül-
te õt.”

Morócza Károly:
Meggyõzõ példa arról, hogy nem kellett
katonának lenni a szovjet „malenkíj ro-
bot” borzalmainak átéléséhez és hogy
milyen nagy szükség van a természetis-
meret életmentõ fontosságának és Tük-
hé istennõ gondoskodásának felismeré-
sére. Szakmai elhivatottságának ko-
moly kihívást jelentett a kopárfásítás-
ban és a cellulóznyár-programban való
aktív részvétel.

Lutonszky Zoltán Tamás: Soha jobb

gyermekkort, jelzi beszélgetõtársunk.
És igaza van. Olyan miliõvel ismerteti
meg az olvasót, melybõl rekonstruál-
hatjuk a második világégés elõtti ki-
sebbségi és erdõtulajdonosi viszonyo-
kat. De bepillanthatunk a soproni diák-
élet felhõtlen, ám olykor mégis gon-
dokkal teli napjaiba is.

Madas László: Neve összeforrott a
huszadik század magyar erdõgazdálko-
dásával. Pedig nem tett mást, „csak” –
mint vezetõ – járta, figyelte az erdõt, a
természetes folyamatokat, majd levonta
a szükséges szakmai tanulságokat.
Rendkívül fogékony volt az újra. Legen-
dás emberségét és szakmaszeretetét
munkatársai ismerték igazán.

Kóthy István: Közel év-
százados visszatekin-
téssel csak a leghatá-
rozottabb jellemek
tudnak úgy emlékez-
ni, hogy mondandóju-
kat nem befolyásolja a
felettük elmúlt idõ. Em-
lékezéseikkor az igazán
fájó múlt és a múló idõ
csak fokozza vallomá-
suk hitelességét. Akkor
is, ha az ezt bizonyító re-
likviákat nem citáljuk.

Kászoni Zoltán: Ta-
nulságos életutat olvasha-
tunk. A székely góbé elér-
te, hogy népére kényszerí-
tett új hazájában a román
halászat elsõ embere le-
gyen. Nemzetközi elismert-
ségének ellenére, mint ma-
gyart, szép lassan az erdé-
szet, vadászat területére so-
dorta a hatalom. Szegényeb-
bek lennénk szakirodalmi
munkássága nélkül.

A mindenkori emlékezõk
fõként magukról beszélnek.
Nézze el ezért a kedves Olvasó
a szereplõknek az olykor
hangsúlyos egyes szám elsõ
személyt. Próbálja meg a lehe-

tetlent, és tegyen úgy olvasás közben,
mintha a szereplõk életét élné. Így el-
kerülhetõ az igazságtalan kritika és az
olvasmányélmény is bensõségesebb
lehet.

A szerkesztõ

A kötet könyvbemutatója 2014.
március 27-én, az OEE Szeniorok
Tanácsa rendezvényén lesz.
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