
Előszó

Szerzővel öt éven át /1942-47-ig/ együtt laktam a soproni Erdélyi Diákotthonban és 
hosszú hónapokon át a szó szoros értelme szerint másfél éven át ettünk egy „ lábosából. így  
örömmel vállalkoztam, hogy ehhez az 1984-ben elkészült, hézagpótló munkához rövid 
előszót írjak, hiszen a nagyra becsült szerzőhöz, a termékeny szakíróhoz a legmelegebb 
barátság fűz egy fé l évszázad óta. Csodálatos akaratereje, kiemelkedő szakmai felkészült
sége, aszkétizmusa talán Körösi Csorna Sándorhoz hasonlítható legjobban. Amikor mi, a 
többi erdőmérnökhallgató valamelyik kiskocsmába menekültünk, hogy meg ne fagyjunk, ö  
pokrócokba burkolózva tanult a Mátyás kir. utcai fagyos „kamerában", ahova a szél befújta 
a havat, és tette le vizsgáit mindig időben.

Erdővidéken, Baróton született 1923-ban. A kolozsvári római katolikus /piaristal gim
náziumban érettségizett 1942-ben. Erdőmérnöki oklevelét Sopronban 1947-ben szerezte 
meg. Utána két évig gyakornok volt a zalaegerszegi erdőigazgatóságon. 1948 végén tért 
haza szülőföldjére, ahol 1948-1955 között szaktanár volt Kézdivásárhelyen, illetve Csíksze
redán, 1955-től Marosvásárhelyen dolgozott. Volt tervezőmérnök, majd állami munkavé
delmi felügyelő. 1983-ban vonult nyugdájba. Első könyvét a Mezőgazdasági és Erdészeti 
Kiadó adta ki Bukarestben. Tevékeny részt vállalt a romániai magyar erdészeti és munka
védelmi irodalom megteremtésében. Tanulmányai elsősorban az erdészeti szállítás köréből 
a Revista Padurilor hasábjain és az Institutul de Documentare Technica különkiadványai- 
ban jelentek meg. A 60-as években számos erdésze ti, faipari és munkavédelmi népszerűsítő 
cikkét közölte a marosvásárhelyi Vörös Zászló. Megszervezte és irányította a kétkötetes 
Erdészeti Zsebkönyv !1958,1959 / összeállítását és kiadását, melynek hét fejezetét maga 
írta. A Dictionar forestier poliglot munkatársa 119651. Évtizedekig foglalkozott a székelyföldi 
erdészet- és faipartörténeti kutatásokkal. Összeállította a Keleti-Kárpátok belső hajlata 
erdőgazdálkodásának egykori és a mai magyar szókincsét. Az 1989-évi decemberi fordulat 
után számos erdészettörténeti írása jelent meg a Népújság, Romániai Magyar Szó, Három
szék, Székelység stb. hasábjain.

Fontosabb munkái: Erdőbecslés, 19541203 old. 98 ábrával/, Erdőművelés Uaszenovics 
László erdőmérnökkel/, 19551279 old. 188 ábrával/, Erdővédelem, 1956/255 old. 174 
ábrával/, Erdei és mezei utak, 1961/206 old . 92 ábrával/, Munkavédelem /Deák István 
erdőmérnökkel/, 1972/304 old. 212 ábrával/, Ergonómiai ismeretek /Deák István erdőmér- 
nökkel/, 1976/244 old. 188 ábrával/, Román-magyar erdészeti és faipari szótár, 1979/4311 
old./, Vigyázat, balesetveszély! /Balesetehárítás a családban/, 1985/275 old. 324 ábrávalL

Újításai közül az “Előregyártott vasbetonelemek alkalmazása az erdei gépkocsiutak kishi- 
dainár címűt az Erdőgazdasági Minisztérium 1965-ben országos díjjal tüntette ki.

Kádár Zsombor 35 éven át vállalta Erdélyben az erdészeti oktatást magyar szóval, és 
dolgozik ma is Marosvásár helyen, főleg erdészettörténeti munkaterületen. Egy olyan témán, 
aminek levéltári adatait - főleg az első világháború utániakat - titkosan kezelték és kezelik 
/ha meg nem semmisítették /. Ezért is minden elképzelhető irányból közelíti meg a témát, 
fáradhatatlanul róva a székely falvakat, és gyűjti a lassan csak szájhagyományokban élő 
emlékeket.



Szerző a mozaikszerü bemutatást azért választotta, mert nem kell a könyvet végig olvasni 
lerre ma alig van bárkinek is türelmei, de gyorsan fel lehet lelni a “kincset”, hiszen a mü 
lényegében sok apró, önálló cikkből áll. Kádár Zsombor nemcsak erdészeknek szánja írását, 
hanem a téma iránt érdeklődő nagyközönségnek is. Az olvasó lépten-nyomon meggyőződhet 
róla, hogy mennyire fejlett volt mindig a székely erdészet, faipar, és mennyire remek iskolái 
voltak az ottani erdőbirtokosságok a valódi demokratizmusra való nevelésnek, az önzetlen 
közösségi szellem ápolásának.

Köszönet illeti dr. Oroszi Sándort, aki OEE Erdészettörténeti Szakosztálya részéről 
végezte el a lektorálást és Rumpf Mónikát, aki díjazás nélküli, gondos rajzaival járult hozzá 
a munka közzétételéhez.
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