
6. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

Legelőször mindenképpen Kovács Jánost kell meg
említenem. Vele „szövetkeztünk” még az 1980-as évek végén 
erre a feladatra. Sajnos őt -  némi bibliográfiai feltárás után -  
dolgai máshová szólították. Ugyanakkor a munka kezdete óta 
kaptam bátorítást és útbaigazítást Szász Zoltántól. A 
részeredmények, egy-egy téma külön feldolgozása során 
keletkező tanulmányok publikálásában R. Várkonyi Ágnes és 
Gunst Péter fogta pártomat.

Az erdészek közül kiemelten hálás vagyok Solymos 
Rezsőnek. Ő nemcsak az igényes munkára biztatott (mutatott 
példát!), hanem az akadémiai doktori értekezésem elfogadását 
is szorgalmazta. Az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárá
ban Riedl Gyula, majd Sárvári János olyan forrásokra hívta fel 
a figyelmemet, mely nélkülük előttem rejtve maradtak volna. 
Megemlítem Jerőme Renét, aki visszaemlékezéseit gyakran 
forrásfeltárással egészítette ki. A botanikai jellegű kérdések 
megválaszolásában Bartha Dénes volt segítségemre.

Az erdélyi kollégák között legtöbbet Kádár Zsombor
ral tudtam nemcsak beszélgetni, hanem közös kutatásokat is 
végezni. Az ottani levéltári búvárlásomat Pál-Antal Sándor 
segítette. Külön is hálás vagyok Csúcsúja Istvánnak, aki 
nemcsak pártfogolt, hanem értékes tanácsokat, főleg pedig 
általa megtalált forrásokat bocsátott a rendelkezésemre. Az 
erdélyi helyi tájékozódásomban Szabó Miklós, Moldován 
Ferenc, Kászoni Zoltán és Szász János volt segítségemre. 
Szintén itt említem meg Barasevich Antalt, aki nélkül egyik
másik erdélyi utam meg sem valósulhatott volna.

Lektoraim voltak: Bartha Dénes, Solymos Rezső, 
Szabó Miklós, Szász Zoltán.

A feldolgozásban, az írások könyvvé alakításában 
előbb Sébor János, majd Kőrössy Gabriella, Nagy Jánosné és 
Pál Edith dolgozott. Utóbbinak külön is hálás vagyok a román 
nyelvű források pontosításáért, fordításáért. Itt, a technikai 
résznél említem meg munkahelyemet, a Magyar Mezőgazda
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sági Múzeumot. Külön is kiemelem Csecsetka Ferenc, Papp 
Tibor és Saláta Dénes reprodukciós munkáját.

Anyagi támogatók: Magyar Tudományos Akadémia -  
egyezményes tanulmányút; Pro Renovanda Cultura Hungáriáé 
Alapítvány -  anyaggyűjtés; Az Ember az Erdőért Alapítvány -  
könyvkiadás; Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri
um Erdészeti Hivatal (K-2) -  anyaggyűjtés és könyvkiadás; 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum -  anyag-gyűjtés; Ipolyerdő 
Zrt. -  könyvkiadás; A. Stihl Kereskedelmi Kft. -  könyvkiadás; 
Ligniwood Kft. -  könyvkiadás; Nyírerdő Zrt. -  könyvkiadás; 
FVM Erdészeti Szolgálat -  könyvkiadás.

Bár az előbb feltüntettem az illető intézmények, vállal
kozások anyagi segítségét, de mögöttük emberek voltak. 
Külön is megemlítem tehát Bakon Gábort, Barátossy Gábort, 
Cserép Jánost, Feiszt Ottót, Gőbölös Antalt, Kaknics Lajost, 
Kiss Lászlót, Lomniczi Gergelyt, Oláh Jánost, Ormos Balázst, 
Szilágyi Gábort, Tóth Gábort, Wisnovszky Károlyt, Zambó 
Pétert.

A kiadványok, egyáltalán az erdélyi erdészet történe
tével kapcsolatos munkáim megismertetéséért -  recenzióival -  
legtöbbet Király Pál tett, időnként pedig az Erdészeti 
Lapokban Pápai Gábor.

Valamennyi név szerint említettet, továbbá mindazo
kat, akik kívülük is segítettek, illesse köszönet.
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