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A szerzô az erdészeti szakképzés egyik
legkiemelkedôbb alakja, aki immár
több, mint ötven éve szolgálja szakmai
képzésünk ügyét.

Számos tankönyv, tanterv, publiká-
ció szerzôje, aki a tanítás mellett egyre
inkább elkötelezte magát a mérnök-ta-
nárképzésben való részvétel mellett.

1970-tôl vesz részt a szakmódszertan
oktatásában, melyet a mai napig töret-
len lendülettel végez.

Az évtizedek során kiérlelôdött
anyag öltött testet a kéziratban, amely a
szerzôtôl megszokott módon nagyon
alapos és mindenre kiterjedô mû.

Eredeti munka, rengeteg saját ta-

pasztalattal, motivációs anyaggal, olyan
olvasmányos nyelvezettel, amely a hall-
gatók számára jól tanulható formában
nyújt kézikönyvet.

A kézirat felépítése megfelel a szerzô
több évtizedes ez irányú szakmai tevé-
kenységének.

A megértést rendkívül alaposan ki-
dolgozott példák segítik.

Az alkalmazott ábrák jól áttekinthe-
tôk és értelmezhetôk.

A kézirat gyakorlatilag szerkesztett, a
következetesen alkalmazott decimális
rendszer jól áttekinthetôvé teszi.

Dr. Rónai Ferenc
lektor

Dr. Firbás Oszkár: Általános szak-
mai módszertan címû kéziratáról

Az Északerdô Rt.
kiadásában 
megjelent Járási Lôrinc: Lillafüred Nya-
ralótelep és Palota Szálló c. kötete.

Az OEE Erdészettörténeti Szakosztá-
lyának 2000. áprilisi pályázata arra kere-
sett választ, hogy az erdészek hogyan já-
rultak hozzá az ország építéséhez. Szerzô
II. díjat nyert pályázata a szakosztály érté-
kelése szerint „megérdemelné, hogy egy
Lillafüredrôl szóló idegenforgalmi, hely-
történeti könyvben megjelenjen”.

Cserép János, az Északerdô Rt. vezér-
igazgatója felkarolta a javaslatot és az
FVM Erdészeti Hivatal támogatásával
megjelent a lillafüredi nyaralótelep kiala-
kításának, a Palota Szálló, az egri és já-
vorkúti utak, a parkok, a séta- és turis-

tautak, sportpályák építésének és a szál-
lodák 1930–1944 közötti kincstári üze-
meltetésének történeti összefoglalója.

Ma már szakmai körökben is alig is-
mert, hogy a lillafüredi fejlesztések er-
dészeti „hasznos beruházásként” való-
sultak meg és a szerzô azoknak az er-
dômérnököknek, erdészeti dolgozók-
nak, kisvállalkozóknak állít emléket,
akik mindezt megálmodták és megal-
kották a korabeli meghatározás szerint
„magyar tervek alapján, magyar mun-
kás kezemunkájával, magyar célokért”.

A szerzô összefoglalja a lillafüredi beru-
házásokkal kapcsolatos szakmai és politi-
kai vitákat, a turisztika és a vadászat érdek-
ütközéseit, az erdôk feltárásának korszerû
módszereit, elôdeink maradandó alkotása-
it, amivel az egész ország gazdagodott.

Bak Júlia

Az Erdészeti Lapok (EL) szándéka
továbbra is az, hogy a jövôben teljes ér-
tékû tudományos cikkeket közöljön az
erdôkkel és erdôgazdálkodással foglal-
kozó kutatók, oktatók, gyakorlati szak-
emberek és valamennyi más olvasó szá-
mára. Az EL terjedelmi és egyéb korlá-
tok miatt csak rövid, a legfontosabb
adatokra, táblázatokra, grafikonokra
stb. kitérô, új tudományos eredménye-
ket tartalmazó cikkeket közöl; hosz-
szabb tanulmányok, szakirodalmi átte-
kintések publikálást nem vállalja.

Az EL feladatának tekinti, hogy a lap-
ban csak magas színvonalú tudományos

cikkek jelenjenek meg az erdészeti tudo-
mányok és az erdôgazdálkodás folyama-
tos fejlôdése érdekében. A magas szín-
vonal tartása végett – a nemzetközi nor-
máknak megfelelôen – az EL a tudomá-
nyos cikkekkel szemben olyan igénye-
ket fogalmaz meg, amelyek a nemzetkö-
zi tudományos életben is elfogadottak.
Ezeket az elvárásokat, valamint az elôzô
évben lektorálásra felkért szakértôk név-
sorát a lap minden évben egyszer közli.

Az elôbbiek biztosítására az EL egy
vagy két lektort kér fel minden cikk elbí-
rálására. A lektorálás névtelen. A lektori
véleményt a szerzô(k)höz el kell juttatni,

s szükség esetén a lektor(ok) észrevétele-
it figyelembe véve, a cikket át kell dol-
gozni. A Szerkesztôség fenntartja magá-
nak a jogot, hogy csak olyan cikkeket kö-
zöljön, amelyek a lektor(ok) véleménye
alapján az elvárásoknak megfelelnek. (A
lektorálásért az EL honoráriumot nem fi-
zet.)

A lektorált cikkeket az EL „Erdészeti
Tudomány” nevû, szükség szerint je-
lentkezô rovatban helyezi el. A publiká-
lásra leadott cikkben közölt új tudomá-
nyos eredmények elsôségének védel-
me érdekében az EL közli mind a cikk
beérkezésének, mind közlésre való el-
fogadásának dátumát.

A tudományos cikkekkel kapcsola-
tos szerkesztôi munkákat az EL Szer-
kesztô Bizottságának tagjaiból alakult
albizottság végzi.

Helyreigazító
Az Erdôfeltárási Szakosztály 2001. novem-
ber 23-án az Ipoly Erdô Rt.-vel közösen
megtartott rendezvényrôl készített beszá-
molóból feltehetôen a szerkesztés vagy a
nyomda ördöge kihagyott egy szakaszt,
amely alapvetôen érinti a közös rendez-
vény célját és a rendezvény értelmét. A
hiányzó szakasz értelemszerûen beillesz-
tendô a 76. oldal elsô sora mondatának
végére. „Nyull Balázs erdômérnök az ál-
talános térinformatikai funkciókat mutat-
ta be Digi Terra MAP környezetben. A ki-
fejlesztett geoinformatikai rendszer haté-
kony térképezô és leíró adatokat kezelô
szoftver, amely széles körben használha-
tó az erdôgazdálkodás, a földmérés, köz-
mû- és ingatlannyilvántartás, az önkor-
mányzati feladatok, a környezet- és ter-
mészetvédelem, a szociológia és üzleti
elemzések területén. Dr. Kosztka Miklós
a Börzsöny komplex feltárásán keresztül
bemutatta a feltáróhálózat tervezésére ki-
dolgozott dinamikus tervezési rendszert.”
A szöveg további része így pontos és így
kap értelmet.

Dr. Kosztka Miklós

Life-pénzek
A magyarországi hiúzok és farkasok vé-
delmét, nyomon követését célzó ötéves
munkára az EU a Life-program terhére
255 ezer eurót bocsát a projektet meg-
pályázó Szent István Egyetem vadbioló-
giai és vadgazdálkodási tanszékének
rendelkezésére. Ezt az összeget a kör-
nyezetvédelmi tárca és az egyetem saját
forrásaiból mintegy 135 ezer euróval
egészíti ki.

(Heti Válasz)
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