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Természeti erôforrásokkal gazdálkodó
szakemberek számára nélkülözhetetlen
alapmûvet jelentenek azok a szakmunkák,
amelyek jól áttekinthetô és könnyen érthe-
tô formában tárnak elénk egy-egy termé-
szeti tényezôt. Ezek sorában említhetjük a
talajtani tankönyveket is, amelyeket szer-
zôik elsôsorban a felsôfokú oktatásban
résztvevô hallgatók számára készítettek.
Ilyen könyv a korábban Stefanovits Pál ír-
ta „Talajtan”, amely 1981 óta az agrárkarok
egyik legfontosabb tankönyve. Generáci-
ók tanulták ebbôl a növénytermesztés és
részben az állattenyésztés alapjául szolgáló
talajok ismérveit, fenntartásuk, okszerû
hasznosításuk alapjait. A tudomány azon-
ban újabb és újabb eredményeket hoz fel-
színre, ezért a tankönyvek anyagának
idônként meg kell újulnia. A címben jelölt
mû ezt a célt szolgálja.

Nemcsak a szerzôk száma bôvült a
gödöllôi Agrártudományi Kar tanáraival,
de bôvült a terjedelem is a korábbi mûhöz
képest kb. 100 oldallal. Mindez új témakö-
rök felvételét is jelenti, olyanokét, amelyek
idôszerûvé, fontossá váltak napjainkban.

Nem szeretném az ismertetés terjedel-
mét a fejezetek felsorolásával hosszúra
nyújtani, csak arra utalok, hogy a mostani
kiadásban már részletes áttekintést talá-
lunk a talaj élôvilágáról, bôvültek a hu-
muszképzôdés egyes részletei. Hazánk ta-
lajait bô talajföldrajzi leírásból ismerhetjük
meg, és külön fejezet foglalkozik a FAO ta-
lajosztályozás bemutatásával (Micheli Eri-
ka állította össze ezt a régvárt fejezetet!).

Az örvendetes bôvülés ellenére marad-
tak még témakörök a majdani harmadik
kiadás anyagának szélesítésére. Így pl. a
talajmûvelés talajtani vonatkozásai hiá-
nyoznak a kötetbôl, nem esik szó az egyes
talajtípusok növénytársulástani kapcsoló-
dásairól, holott ez az ökoszisztéma-szem-
lélet terjesztése érdekében nagyon fontos
lenne. A talajtérképezés is megérdemelt
volna egy fejezetet. 

Természetes, hogy a sajátos erdészeti
termôhelyes szemlélet sem kapott na-
gyobb hangsúlyt. Ennek ellenére a termô-
hely egyik összetevôjének, a talajnak meg-
ismeréséhez értékes segédeszközt vehe-
tünk kézbe. Érdemes hát megvásárol-
nunk, fôleg azoknak, akik az alföldön
erdészkednek és erdôtelepítésekkel fog-
lalkoznak vagy akik a sokfelé megtalálha-
tó talajpusztulás sebeit kívánják „meg-
gyógyítani”.

(Ismertette: Dr.Dr.hc. Szodfridt István)
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Bécsy László fotómûvész „Fák tetején szár-
nyak nélkül” címû fotókiállításában
gyönyörködhetett az, aki ellátogatott a
Magyar Természettudományi Múzeumba.

Sajnos a kiállítás csak február 25-ig
volt nyitva, inkább csak figyelemfelhívó
ez a tudósítás Bécsy László munkássá-
gára, akinek igazi mûvészemberként
nemigen jut ideje alkotásainak népsze-

rûsítésére. Pedig elhiheti a kedves olva-
só, hogy nem mindennapi dolog egy fa
tetején órákat kucorogni a „lessátorban”
és a kapaszkodáson kívül még a fotó-
masinákat kezelni. Ehhez több kell,
mint megszállottság!

A természetfotóst idézzük:
„Az elmúlt 35 év munkája rengeteg

idômbe, energiámba és pénzembe ke-
rült. Nagy archívu-
mom tudatosan a
magyar természeti
értékekre korláto-
zódik, mert ezt he-
lyettünk nem fogja
senki megörökíteni.
A fekete-fehér és
színes archívumom
képeinek adatai
megvannak, és az
anyag egy részének
bemutatásával te-
szem fel a kérdést: a
sok fáradtság és le-
mondás nem volt-e
hiábavaló?”

Bizonyosan nem,
hiszen míg Bécsy
László a fák tetején
repül szárnyak nél-
kül, a Föld egyre
szegényebb lesz fa-
jokban, s hovato-
vább már csak a
fényképeken kime-
revített mozdulatuk
bizonyítják, hogy lé-
teztek valaha.
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