
Megjelent Schandl Lajos erdész-
technikus visszaemlékezéseinek
ötödik kötete

Az erdészeti szépirodalom Schandl
Lajos újabb munkájával gyarapodott. Eb-
ben az évben jelent meg az ötödik novel-
láskötete „Radián” címmel. Ha az öt kö-
tetet egymás mellé állítjuk, egy erdész-
élet pereg le elôttünk annak minden ne-
hézségével, örömével és humorával.
Könyveinek külön értéke az is, hogy
visszaemlékezéseit, történéseit egy-két
oldalon sûríti össze, így az olvasásra csak
rövid rendelkezésre álló idôt is ki lehet
használni. Az egyes történetek közé be-
sorolt egy-egy vers igazi szellemi felüdü-
lést jelent. Szakmai hitvallása mellett sze-
retettel emlékezik meg német eleirôl,
ugyanakkor kicseng a magyar hazájához
való hûsége és ragaszkodása. Könyveit
áthatja a mélységes istenhite, ami életé-
nek vezérfonala is volt, annak ellenére,
hogy kisiskolás korától kezdve az ateiz-
mus lelket ölô hatásainak volt kitéve.

Könyveiben közvetlen munkatársai-
val, az erdô munkásaival kezdôdôen a
fônökeivel való kapcsolatait kendôzet-
lenül írja le. Különösen fájdalmasan
érintve többször is visszatér egyes fiatal
kezdô erdômérnököknek a technikuso-
kat lekezelô magatartására, ugyanakkor
nagy szeretettel és tisztelettel emlékszik
meg azokról, akik alacsonyabb képzett-
ségû munkatársaikat megbecsülték, sôt
még a véleményüket is egyes esetek-
ben kikérték és meghallgatták.

Schandl Lajos elsô könyve 1994-ben
jelent meg „Tô mellett” címmel. Ebben
élete elsô benyomásaira, iskolai és kez-
dô szakmai éveire emlékszik vissza
prózában és versben elbeszélve. Két
évre rá jelenik meg a „Közbensô rako-
dón” címmel a következô kötete. Eb-
ben a könyvben fiatal erdészéletének
örömeit, vidámságait, az itt-ott felmerü-
lô, de a fiatalság miatt könnyen leküzd-
hetô szolgálati nehézségeket könnyed
hangvétellel tárgyalja. Ezt a két könyvet
a bôséges és kedves illusztrációk még
élvezetesebbé teszik.

Komoly hangvételû harmadik köny-
ve „Feladóállomáson” címmel látott
napvilágot. „Bevezetés”-e munkás életé-
nek rövid, talán kissé szomorúan meg-
írt története. Ez a szomorúság leng át a

történeteken, mintegy érezve az elmúlt
fiatalság miatti sajnálkozást, bár néme-
lyiken még a régi humor ki-kicsillan. Ez
a könyv a szerzô magán-, családi és er-
dészéletének epizódjain kívül még a
társadalmi élet fonákságait is kivesézi,
így az olvasó az akkori idôkrôl is reális
képet kaphat.

1998-ban megjelent „Vallott a Du-
na” címû kötete. Ez a könyv az elôzôk-
tôl eltér, mert ebben az annakidején
Magyarországra, közelebbrôl Visegrád-
ra telepített németek életérôl, saját csa-
ládjának hazai történetérôl és ausztriai
rokoni kapcsolatairól ad érdekes moz-
zanatokat, megtoldva erdészéletének
néhány eseményével. A szokásos próza
közötti versek itt sem hiányoznak.

Ebben az évben jelent meg irodalmi
munkásságának ötödik kötete „Radián”
címmel. Ebben a könyvben ismét vissza-
tért az erdôhöz, és név szerint emlékezik
meg munkatársairól és az erdô munká-
sairól. Ne tévesszen meg senkit a „Csak
mérnöki végzettségû egyén” keserû
hangvétele, amely egy nagy gyakorlattal
bíró, jó képességû erdésztechnikustól
érthetô, ugyanakkor tisztelettel emléke-
zik meg a munkatársakat megbecsülô,
eredményes munkát felmutató embersé-
ges vezetôkrôl. Ebben a kötetben leírt
történetek a becsületesen végzett mun-
kával járó megbecsülést példázzák, ke-
mény keresztény kiállását pedig a könyv
elsô eszmefuttatása az „Apostoli hitval-
lás”, a „Credo” bizonyítja.

Reméljük, hogy Schandl Lajos kollé-
gánkban még van annyi emlék és gon-
dolat, amivel erdészeti szépirodalmun-
kat tovább gazdagíthatja.

Schandl könyvei az erdésziskolák-
ban kiváló jutalomkönyvek lehetnének.

Dr. Kollwentz Ödön
*

Megjelent a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium Állami Er-
dészeti Szolgálat kiadásában dr. Balázs
István szerkesztésében a Szövetkezeti
erdôgazdálkodás a társult erdôgaz-
dálkodás formája címû kiadvány.

A tartalomjegyzéke szerint, témáját
tekintve lényegében több annál, mint
amit a címe elárul.

A társult, az egyéni és a szövetkezeti
erdôgazdálkodást egyaránt tárgyalja,
igaz, a szövetkezeti erdôgazdálkodás-
ból, annak történelmi áttekintésébôl ki-
indulva, egészen az egyéni és társult er-
dôgazdálkodást érintô jogszabályok fel-
sorolásáig.

Valamennyi, napjainkban lehetséges
társult erdôgazdálkodási formát bemu-
tatja, amelyet az erdôtulajdonosok az

erdejük fenntartása, kezelése, hasznosí-
tása céljából – miután az erdôterülete-
ket osztatlan közös tulajdonba kapták –
létrehozhatnak, megalakíthatnak. Ter-
mészetesen a klasszikus értelmû egyéni
erdôgazdálkodásról csak érintôlegesen
szól a kiadvány, mivel ott az erdôtulaj-
donos, mint az adott erdôterület egye-
düli tulajdonosa – az erdôterület elhe-
lyezkedése, nagysága, helyrajzi száma
és egyéb tényezôk alapján elhatárolha-
tó volt mások erdejétôl – nem köteles
az üzemtervszerû erdôgazdálkodás
végzéséhez másokkal társulni – olvas-
hatjuk az elôszóban.

Jó szívvel ajánlja a kiadványt az er-
dôtulajdonosoknak és az érintett erdé-
szeti szakembereknek is.

A szerkesztô
Dr. Balázs István

Beszerezhetô valamennyi Állami Er-
dészeti Szolgálat hivatalában

*
Megjelent Nowinszky László: Fény-

csapdázás c. kötete
Régi megfigyelések és feljegyzések

Arisztotelész óta tanúsítják, hogy az éj-
jel repülô rovarok vonzódnak a mester-
séges fényhez. Az elsô magyarországi
írásos emlék a XVII. századból szárma-
zik. Szilágyi „gyertyára szökellô lövöl-
dék”-rôl tudósít, Landovics pedig arról
számol be, hogy „a pillangóférgek ked-
velik a gyertyavilágot”.

Az elsô kezdetleges fénycsapdákat a
XIX. század második felétôl a rovar-
gyûjtôk (Wény, Horváth, Gabrielli) al-
kalmazták. Abafi-Aigner a századfordu-
ló éveiben petróleumgôz-lámpa mögé
kifeszített fehér lepedôvel, aszalt alma
csalétekkel gyûjtött a budai hegyekben.
Az elsô, villanyégôvel üzemelô, egysze-
rû fénycsapdát mintegy 100 évvel ez-
elôtt fejlesztették ki.

A fénycsapdákat már a XVIII. század
végén megkísérelték felhasználni nö-
vényvédelmi célokra is. Eleinte a kárte-
vô rovarok megsemmisítése volt a cél.
Roberjot az esti órákban tüzeket gyújtott
a szôlôskertekben és a tûzbe repülô
szôlôilonca-imágók elégtek. A XX. szá-
zad elején Franciaországban és Algirban
Chatanay és Marchal villanyfénnyel kí-
sérelte meg a szôlômolyok gyérítését.
Sajnos ez a módszer nem alkalmas a kár-
tevô fajok egyedszámának jelentôs csök-
kentésére – írja bevezetôjében a szerzô.

Az irodalomjegyzékben feltüntetett
669 forrás jelzi, hogy alapos munkát
végzett a szerzô! A 200 példányban
megjelent kiadvány bizonyára alap-
mûve lesz a témában dolgozó érdeklô-
dôknek.
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Megjelent


