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ELŐSZÓ

A magyar erdészeti irodalom bibliográfiáját legelőször, 1936-ban GERLAI 
Amold Gusztáv "Bibliographia universalis silviculturae. Hungaria. -A  magyar 
erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig "címen állította össze. A munkát ROTH 
Gyula ösztönzésére és irányításával végezte, s a megjelentetésre a IUFRO 
(International Union Forest Research Organization - Erdészeti Kutatóintézetek 
Nemzetközi Szövetsége) IX., magyarországi rendezvénye adott alkalmat. Máso
dikerdészeti bibliográfiánkat KOLOSSVARY Szabolcsné "A magyar erdészeti 
irodalom bibliográfiája 1945-1964" cím alatt állította össze. Ez utóbbi kiadvány 
az egyetemes tizedes osztályozás FAO és IUFRO szerinti kategóriáira épül.

Jelen munkánkkal az időbeli folyamatosságot szeretnénk fenntartani, az év
ről évre növekvő számban megjelent publikációkat a IUFRO osztályozás szerint 
csoportosítani. Összeállításunk tartalmazza az erdészethez közvetlenül kapcso
lódó vadászat, halászat, természet- és környezetvédelem vonatkozó bibliográfiai 
adatait, s egyben a fa  ipari feldolgozásának fontosabb irodalmát is.

Vállalkozásunkat tevékeny közreműködésükkel segítették: Agócs Csilla, 
Békés Zsolt, dr. Gyurácz Sándomé, Igmándy Péter, dr. Hiller István, Kiss 
Danuta Stanislawa, Mastalír Emőné dr. (Erdészeti és Faipari Egyetem); Kiss 
Péter Andrásné (Erdészeti Tudományos Intézet), Bányai József és az Országos 
Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának tagjai. A számítógépes 
adatbázis létrehozásán Nagy András és Orbay Péter irányításával Igmándy 
Péter és Kiss Danuta Stanislawa dolgozott. E kötet számítógépes bibliográfiai 
adatbázisprogramjait és adatbázisát Mocsári János és Mocsári Jánosné készí
tette, állította össze. Az említettek munkáját illesse e helyen is köszönet.

Külön köszönetünket fejezzük ki a kiadvány megjelentetését anyagilag tá
mogatóknak az Ember az Erdőért Alapítványnak, a Vadgazdálkodási Alapnak 
és a LIGNIWOOD Kft.-nek

A most összeállított bibliográfia reményeink szerint ösztönzést ad mind az 
1934-től 1944-ig terjedő időszak erdészeti irodalmának feldolgozására, mind 
pedig a folytatásra.
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VORWORT

Eine Bibliographie der ungarischen forstlichen Literatur wurde zum ersten Mal, im 
Jahre 1936 von Gusztáv Arnold GERLAI mit dem Titel „Bibliographia universalis 
silviculturae. Hungaria. A magyar erdészeti irodalom könyvészete l934-ign 
zusammengestellt. Seine Tätigkeit übte er auf die Anregung und unter der Leitung von 
Gyula ROTH aus, zur Veröffentlichung des Werkes bot Anlass die IX. Veranstaltung 
des IUFRO (International Union Forest Research Organization Internationaler 
Verband Forstlicher Versuchsanstalten) in Ungarn. Unsere zweite forstliche 
Bibliographie wurde von Szabolcsné KOLOSSVÁRY mit dem Titel „Bibliographie der 
ungarischen forstlichen Literatur 1945 - 1964” (A magyar erdészeti irodalom bibliog
ráfiája 1945-1964) zusammengestellt. Dieses letztere Sammelwerk gründet sich auf 
dem Oxforder System der von der Bibliographiekommission der Organisationen FAO 
und IUFRO entworfenen Dezimierung.

Mit unserem Werk möchten wir die zeitliche Kontinuität aujrechterhalten und die 
Jahr für Jahr in zunehmender Zahl erscheinenden Publikationen nach der Oxforder 
Dezimierung gruppieren. Unser Sammelwerk enthält die einschlägigen 
bibliographischen Angaben der mit dem Forstwesen unmittelbar verbundenen Zweige, 
wie Jagd, Fischerei, Natur- und Umweltschutz; und teils die wichtigere Literatur der 
primären industriellen Verarbeitunq des Holzes.

Bei unserem Unternehmen leisteten grosse Hilfe mit aktiver Mitarbeit folgende 
Personen: Csilla Agócs, Zsolt Békés, dr. Sándomé Gyurácz, Péter Igmándy, Danuta 
Stanislawa Kiss, dr. Emőné Mastalír (Universität für Forstwissenschaften und 
Holzindustrie), Andrásné Kiss Péter (Wissenschaftliches Forstinstitut), József Bányai 
und die Mitglieder der Fachabteilung für Forstgeschichte des Forstlichen 
Landesvereins.

Am Zustandekommen der Computerdatenbase arbeiteter Péter Igmándy und 
Danuta Stanislawa Kiss unter der Leitung von András Nagy und Péter Orbay, ihre 
endgültige Form wurde von János Mocsári und Frau Jánosné Mocsári ausgestaltet. Für 
ihre Arbeit gebühre Dank den erwähnten Personen an dieser Stelle.

Wir sprechen unseren besonderen Dank für die Organisationen aus, die das 
Erscheinen des Sammelwerkes auch finanziell unterstützt haben: Stiftung Mensch für 
den Wald (Ember az Erdőért Alapítvány), Fundation für die Wildwirtschaft 
(Vadgazdálkodási Alap) und LIGNIWOOD GmbH

Die jetzt zusammengestellte Bibliographie gibt hoffentlich Anregung sowohl Jur 
die Bearbeitung der forstlichen Literatur des Zeitraums 1934-1944, als auch für die 
Fortsetzung.
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PREFACE

The bibliography o f the Hungarian forestry literature was compiled for the first time in 
1936 with the title „Bibliographia universalis silviculturae. Hungaria. A magyar 
erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig” by Arnold Gusztáv GERLAI. His work was 
encouraged and guided by Gyula ROTH and for the publishing the opportunity was 
given by the 9th IUFRO (International Union Forest Research Organization) 
Conference. Our second bibliography on forestry literature was compilated with the 
title „ Bibliography o f the Hungarian Forestry literature 1945 - 1964” fA magyar erdé
szeti irodalom bibliográfiája 1945-1964) by Szabolcsné KOLOSS VARY. This latter 
publication is based on the Oxford System o f Decimal Classification that was worked 
out by the joint bibliographical committee o f FAO and IUFRO.

We would like to maintain the temporal continuance with our present work, 
collect the works according to the Oxford System o f Decimal Classification published 
from year to year in growing numbers. Our collection contains the bibliographical 
data o f hunting, fishing, nature- and environmental conservation closely connected to 
the forestry and also contains to some extent the more significant works o f the primary 
wood-processing.

Our work was considerably helped by Csilla Agócs, Zsolt Békés, dr. Sándomé 
Gyurácz, Péter Igmándy, dr. István Hiller, Danuta Stanislawa Kiss, dr. Emőné Mastalír 
(University o f Forestry and Wood Sciences), Andrásné Kiss Péter (Forest Research 
Institute), József Bányai and the members o f the Department o f Forestry History o f the 
National Forest Association. The assembling o f the computer database was guided by 
András Nagy, Péter Orbay, created by Péter Igmándy and Danuta Stanislawa Kiss and 
converted by Mr. and Mrs. János Mocsári. We would like to express our gratitude to 
them again.

We are especially grateful to the People for Forest Foundation (Ember az Erdő
ért Alapítvány), Wildlife Management Foundation (Vadgazdálkodási Alap) and the 
L1GNIW00D Kft for supporting financially the publication.

We hope that the here compilated bibliography will be an inspiration for the 
elaboration o f the forestry literature the period o f 1934-1944 and also for the 
continuation o f it.
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PRÉFACE

La bibliographie forestière hongroise a été rédigée la première fois par Arnold Gusz
táv GERLAI sous le titre „Bibliographia universalis silviculturae. Hungaria. - A ma
gyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig. " Il a fait son travail par la gestion et le 
conseil de Gyula ROTH, qui a parue à 1 'occasion de la IXéme manifestation de 
IUFRO organisée en Hongrie. Notre deuxième bibliographie forestière a été rédigée 
par Szabolcsné KOLOSSVARY sous le titre „La bibliographie forestière hongroise 
1945-1964" (A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1945-1964). Cette dernière 
publication est basée sur le système de classification universelle decimale d ’Oxford 
élaborée par la commission commune de FAO et IUFRO.

Dans notre travail actuel, nous aimerions assurer la continuité temporaire et 
regrouper les publications parues en nombre croissant d'année en année, par la 
classification universelle decimale d ’Oxford. Notre liste contient les données 
bibliographiques de la chasse, la pèche, la protection de 1 'environnement et la 
conservation de la nature concernant directement la foresterie, en outre, 
particulièrement la bibliographie la plus importante de la première transformation du 
bois.

Notre entreprise a été aidée par la coopération active de Csilla Agócs, Zsolt Bé
kés, dr. Sándomé Gyurácz, Péter Igmándy, dr. István Hiller, Danuta Stanislawa Kiss, 
dr. Emőné Mastalír membres de 1 'Université Forestière et d'industrie du Bois; And- 
rásné Kiss Péter Institut Forestier de la Recherche, József Bányai et les membres du 
Département de la Histoire Forestière de 1 'Association Nationale Forestière. La base 
des données d'ordinateur a été établie par Péter Igmándy et Danuta Stanislawa Kiss 
par la gestion de András Nagy et Péter Orbay dont la forme définitive a été donnée par 
Mme. et M. János Mocsári. Nous présentons nos vifs remerciements aux collaborateurs 
de ce travail.

Nous exprimons aussi nos remerciements distingués aux organismes qui en ont 
soutenue la publication financièrement: La Fondation l 'Homme pour la Fórét (Ember 
az Erdőért Alapítvány), le Fond Cynégétique (Vadgazdálkodási Alap) et LIGNIWOOD
S.A.

Selon notre espérance, la bibliographie rédigée actuellement soutient également 
le travail de la synthèse de la bibliographie forestière entre 1934 et 1944 ainsi que sa 
continuité.
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PREFACIO

En el año de 1936 Gusztáv Amold GERLAI compiló la bibliografía de la literatura 
forestal por la primera vez en este país, sobre el título: „Bibliographia universalis 
silviculturae. Hungaria. A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig” El 
cumplió esa obra por el estímulo y la dirección de Gyula ROTH. La ocasión para 
publicarla fue servida por la reunión IX  de IUFRO (Union Intemacianal de Institutos 
Forestales de Investigación Científica) en Hungría. La segunda bibliografía fue  
formada por Szabolcsné KOLOSSVARY, cuoyo título: „Bibliografía de la Literatura 
Forestal, Húngara 1945-1964" (A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1945- 
1964). Esa publicación sobredicha fue construida según el modelo de la Oxford 
clasificación decimal, lo cuál que fue elaborado por un comité bibliográfico, común de 
FAO y IUFRO.

Con nuestra obra presente queríamos mantener la continuidad temporal, y  
agrupar las publicaciones que salgan a luz de año a año con arreglo a la Oxford 
clasificación decimal. Nuestra colleción incluye los datos bibliográficos referentes de 
la cacería, pesquería, protectión del ambiente y  la naturaleza, cuáles se añaden a la 
ciencia forestal. Ella contene también unos datos importantes de la elaboración 
primera de la madera.

Las siguientes personas ayudaron a nuestra acción: Csilla Agócs, Zsolt Békés, 
dr. Sándomé Gyurácz, Péter Igmándy, dr. István Hiller, Danuta Stanislawa Kiss, dr. 
Ernoné Mastalír (Universidad Forestal y  Industria Madera), Andrásné Kis Péter 
(Instituto Forestal de Investigación Científica), József Bányai los miembros de la 
Sección por la Historia de la Ciencia Forestal de la Sociedad Nacional Forestal.

El dato-basico para computer fue establecido por Péter Igmándy y  Danuta 
Stanislawa Kiss bajo la dirección de András Nagy y  Péter Orbay. János Mocsári y Sra. 
Jánosné Mocsári darón su forma final. Gracias por el trabajo de sobredichos aquí y  
ahora también.

Reciban nuestras expresivas gracias por la subvención que darón a fin de que 
esta publicación pudiese salir a luz: Fundación Hombre por el Bosque (Ember az Er
dőért Alapítvány), Fondo por la Dirección de Caza (Vadgazdálkodási Alap) y  
LIGNIWOOD SRL.

Esperamos que la bibliografía compilada al presente se sirva de acicate para la 
elaboración de la literatura forestal desde 1934 hasta 1944, y  para la continuación 
también.


