
ELŐSZÓ

Az idők folyamán mindenkinek készülnek olyan írásai, 
amelyek valamilyen oknál fogva akkor a szerző és a 
„megrendelő” legjobb akarata ellenére sem nem jelennek 
meg. Később talán ismét szükség lesz rájuk, elő lehet őket 
venni, „leporolni” és felhasználni. Az írások másik része 
viszont esetleg örökre a fiókban marad, mert elveszti 
időszerűségét. Igaz, a történeti tanulmányokat ez kevésbé 
fenyegeti, mégis szükséges időről időre átnézni a fiókunkat: 
vajon nem lapul-e benne olyan tanulmány, amelynek már meg 
kellett volna jelenni? Nos, én is átnéztem, s a „találtakból” 
bocsátok útjára egy válogatást.
Az 1996. évi LIV. tv., az erdőtörvény előzményei című írás a 
törvény és a hozzá kiadott végrehajtási rendelet bevezetőjének 
készült - Holdampf Gyula kérésére - ,amely azonban nem 
került az említett kiadványban felhasználásra. Az összefoglalás 
közreadásával az erdészettörténeti és erdészetpolitikai tárgyak 
oktatását szeretném segíteni.
A vadászat és a természetvédelem kapcsolatának 
magyarországi története című tanulmányt még az 1980-as 
évek végén írtam. Tóth Sándor ösztönözte, támogatta az ez 
irányú vizsgálódásaimat, illetve a Természetvédelmi Hivatal. A 
munkámat segítő és a lektorálást elvégző Sterbetz István 
javaslatára aztán a kéziratnak csak az egyik része látott akkor 
napvilágot (Vadfajokból védett állatfajok - Erdészettörténeti 
Közlemények XXI.-Bp.,1996.), most viszont ezt teszem közzé, 
s még így is marad egy kevésbé kidolgozott, további munkát 
igénylő fejezet a fiókomban, amely a vadászati módok 
változásának történetéről szól.
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Dauner Márton és Balázs István rendelte meg. A végső változat 
kialakításában Bartha Dénes segített, akinek ezúton is 
köszönetét mondok. Az említett két természetvédelem-történeti 
tanulmány megjelentetését azért is tartom szükségesnek, mivel 
abban reménykedem, hogy új gondolatokat ébreszthet, netalán 
az adott kérdéskörben másokat is írásra késztet. Ugyanakkor 
meg kell említenem, hogy valamennyi természetvédelem
történettel foglalkozó könyvem elfogyott, s így nem tudok 
ajánlani ma is beszerezhető szakkönyvet például a 
természetvédelmi szakmérnök-hallgatóknak. Ez a két 
tanulmány tehát ezt a hiányt is hivatott pótolni.
Az 1998. évi őszi árvíz ismételten Kárpátalja erdei felé terelte a 
figyelmet. Én magam ugyanezen év nyarán jártam Kárpátalján, 
s az útra történő felkészülésem során bukkantam erre a 
dokumentumra. Célszerűnek látom, hogy mások is 
megismerjék a tartalmát. Az Ungvári Erdólgazgatóság 
kezelése alá tartozó kincstári erdólrirtok rövid átnézetes 
ismertetése című jelentés akkor íródott, amikor Kárpátalja 
ismét Magyarországhoz tartozott. 1939-ben értékelték a 
korábbi, cseh uralom idején végzett munkákat, ugyanakkor 
felvázolták azokat a szempontokat, amelyek alapján a magyar 
erdészek az ottani tevékenységüket megkezdeni, illetve 
folytatni kívánták.

Budapest, 1999. június

A szerző
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