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Örömmel tájékoztatjuk az olvasót, hogy
az Ember az Erdõért Alapítvány támoga-
tásával megjelent az Erdészettörténeti
Közlemények 63. zöld kötete „Az erdélyi
szászok erdõgazdálkodása” címmel.
Oroszi Sándor munkája a tõle megszo-
kott alapossággal készült, melyben táblá-
zatokat, eredeti jegyzõkönyveket, lajstro-
mokat és fotókat láthatunk az erdélyi,
jobb napokat megélt szászok történeté-
bõl.

* * *
Állatpreparátumok készítése

A Mezõgazda Kiadó izgalmas könyvet
jelentetett meg „Állatpreparátumok ké-
szítése” címen, mely Fehér György
szerzõ munkájának ötödik átdolgozott,
bõvített kiadása. Bepillanthatunk az
emlõsök és a madarak montírozásának
módszereibe, megismerhetjük az õsál-
latok rekonstrukciójának izgalmas
munkáját, valamint a klasszikus prepa-
rátori tevékenységet. Öhlschläger Béla
megismertet a nyúl, a birka és a vaddisz-
nóbõr kikészítésével.

* * *
Magyarországi kisvasutak

A Kossuth Nyomda Rt. Pallas Stúdiójának
gondozásában szeptemberben jelent
meg Tusnádi Csaba Károly Magyaror-
szági kisvasutak címû útikalauzának
nyolcadik, átdolgozott kiadása. Az eddigi
hét kiadás és a német nyelvû változat
1997 óta összesen 16 ezer példányban
fogyott el, bizonyítva a keskeny nyom-
közû vasutak fokozódó népszerûségét.
Hazánk legszebb tájain, 380 kilométernyi
pályán még ma is húsz 760 mm és két
600 mm nyomtávolságú vasút közleke-
dik, menetrend szerint. Ezek közül 11 ál-
lami, 4 pedig nyilvántartásba vett erdei

vasút. A könyv röviden ismerteti az egyes
kisvasutak történetét, és felhívja a figyel-
met környékük fontosabb látnivalóira. A
fényképekkel illusztrált térképek, nyom-
vonalrajzok a tájékozódást segítik.
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boltjában (1136 Budapest, Hollán Ernõ
utca 54., telefon/fax: 06-1 239-6901).

* * *
Hagyásfák üzenete

A „kék valétaszalagosok” 
vallomásai

Dr. S. Nagy László szerkesztõ a könyv
bevezetõjében írja: „Életpályánk meg-
örökítésének gondolata nagyon rögös
úton jutott el az ebben a kiadványban
történt megvalósításig. Az évfolyam tag-
jai pályafutásának almanachban történõ
megjelenítését Köveskúti kollégánk in-
dítványozta, amit a félidõs találkozónk
résztvevõi egységesen elfogadtak. Az
összegyûlt élvezetes visszaemlékezések
spontán szellemiség kényszerítette a
múltidézés összeszerkesztését. Nem
követtünk stílusirányzatokat és nem tö-
rekedtünk az írások stiláris homogeni-
zálására, hanem az egyéni stílusok
megõrzésével igyekeztünk a történése-
ket feleleveníteni.”

A történelem az egyes emberek éle-
tének összességébõl áll, így e kiadványt
olvasó számtalan olyan adatról, megtör-
tént esetrõl szerez információt, mely
eddig rejtve maradt. A jövõ erdésze pe-
dig hálás szívvel gondol a szerzõkre, hi-
szen múltkutató munkájának nélkülöz-
hetetlen forrása ez a kiadvány.

* * *
Az akác honfoglalása 

a Nyírségben
Dr. Szemerédy Miklós erdõmérnök „Az
akác honfoglalása a Nyírségben” címû,
kettõszáztizenöt forrásmunkára alapo-
zott nagyszerû kiadványt jelentetett
meg. Különösen aktuális a kötet ma-
napság, amikor szakmai összejövetele-
ken már pusztán az akác szó kiejtése is
nagy vihart kavarhat. Amennyiben

ezeken a tanácskozásokon ter-
mészetvédõ is jelen van, úgy biztosak
lehetünk benne, hogy Szemerédy Mik-
lós könyve szelet vet és vihart arat. Ám
ne féljünk ettõl az akác-gerjesztette vi-
hartól, hiszen a könyv oly részletes-
séggel és alapossággal ismertet meg a
majd fél évezrede Európában megho-
nosodott és nálunk már állományalko-
tó fafajjal, hogy az ismeret birtokában
szakmai érvelésünk erõsen megalapo-
zott lesz. A szerzõ, Hajdú-Biharban
dolgozott aktív munkássága során, így
különös figyelmet fordít a térségben
jelentõs gazdasági értéket képviselõ
fának. Bárhogy is alakuljanak az
elkövetkezendõ évtizedekben a Kár-
pát-medence klimatikus viszonyai, er-
dészember, hosszú távra e könyv is-
merete nélkül az erdõtelepítésekkel
kapcsolatosan nem hozhat hiteles
döntést. 

* * *
Erdélyi vadászat

Nagy sikerû író-olvasó találkozót rendezett
az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és
Dokumentációs Központ, ahol Kászoni
Zoltán vadászíró (képünkön) tartott élve-
zetes elõadást az erdélyi vadászatokról. Az
élménybeszámoló hangulatát emelte
Muray Róbert vadászfestõ kiállítása, vala-
mint a  legújabban kiadott szakkönyvek
rögtönzött kiállítása. Javasoljuk az olvasók-
nak, hogy aki csak teheti, keresse fel a Bu-
dapest I. kerület Attila úti Információs Köz-
pontot. Nem fogja megbánni!
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