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A szakirodalom az egyik
legértékesebb hagyaték,
amit egy adott kor kuta-
tói egy késôbbi kor szá-
mára hátrahagynak.
Benne összegzôdnek
azok a felfedezések,
eredmények és tapasz-
talatok, amiket egy té-
makör mûvelôi „kiter-
meltek”. A szakiroda-
lom ismerete a kutatás
és a gyakorlati élet szá-
mára egyaránt nélkülöz-
hetetlen. 

Az Erdészeti Lapok
1862. évi megalapítását
követôen a magyar
nyelvû erdészeti szak-
irodalom gyors fejlôdés-
nek indul. Az erdôvéde-
lem szakemberei a kez-
detektôl napjainkig az
erdészettudomány leg-
termékenyebb szakírói
közé tartoznak. Ezt bi-
zonyítja az a rendkívül
gazdag anyag, amit CD-n
tárolt gazdag szakirodal-
mi adatbázisban talá-
lunk. A lemezen mint-
egy 1000 szerzô közre-
mûködésével készült,
3266 erdôvédelmi tár-
gyú publikáció bibliog-
ráfiai adatait találjuk. Közülük 1200-
hoz hosszabb-rövidebb összefoglaló is
tartozik. A szöveges és képi tartalom
kinyomtatva egy 850 oldalas, B5-ös
méretû könyvet adna.

Az adatbázisban rendkívül sokféle
módon (pl. kulcsszavak, szerzôk, folyó-
iratok, megjelenés éve, címben szerep-
lô kifejezés, kivonatban szereplô kifeje-
zések stb.) kereshetünk. A keresés
szempontjait természetesen szabadon
kombinálhatjuk is. Az eredménylistát
kinyomtathatjuk, de vágólapra helyez-
ve más Windows programokban (pl.
szövegszerkesztôk) is használhatjuk.
Egyszerûen megtekinthetjük az egyes
publikációkhoz rendelt fényképeket is.
Így a szakterületen kevésbé jártas ér-
deklôdôk is teljesebb képet kapnak az
adott problémáról.

Önmagában is kiválóan használható

a CD-n található képböngészô. Ebben
864 színes képet találunk, amelyek kö-
zött lapozgathatunk, illetve a képcí-
mekben található kifejezések alapján
kereshetünk is. A program segítségével
kilistázhatjuk azokat a publikációkat,
amelyek az adott képhez (illetve ké-
pekhez) tartoznak.

A program használata egyszerû,
könnyen elsajátítható. A CD dobozában
található füzet, illetve a programba épí-
tett részletes „SÚGÓ” segítségével azok

is jól használhatják, akik
nem „virtuózai” a számí-
tógépnek.

Az elmúlt korok szak-
irodalmát összegyûjtô és
rendszerezô bibliográfi-
ák igen jól használhatók
mindenki számára, aki
az érintett szakterület
iránt érdeklôdik. Külö-
nösen igaz ez akkor, ha
könnyen, rugalmasan
használhatók, a bennük
foglalt információk egy-
szerûen elérhetôk. Az
„Erdôvédelem magyar-
országi irodalma” egy ki-
emelt jelentôségû, szer-
teágazó szakterület tel-
jességre törekvô bibliog-
ráfiája. Ugyanakkor jóval
több is annál, hiszen
gazdag képanyaga, a
publikációk egy részé-
hez rendelt kivonatok,
valamint az informatika
biztosította sokoldalú,
gyors használhatósága
jóval többé is teszi annál.
Úttörô vállalkozás, tar-
talma és használhatósá-
ga révén mindenkinek jó
szívvel ajánlom, akit az
erdôvédelem ügye bár-
milyen okból és bármi-

lyen mértékben érdekel.
A CD az AGROINFORM Kiadó gon-

dozásában, 2002 decemberében jelent
meg. Ára 5500 Ft (ÁFA-val). Beszerez-
hetô az Erdészeti Tudományos Intézet
Könyvtárában (1023 Budapest, Frankel
L. u. 42-44., Tel: 1-438-5852, Fax: 1-326-
1639, e-mail: h12552bod@helka.iif.hu).
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Csóka György, Hirka Anikó és Csiky Zsolt: 

Az erdôvédelem magyarországi szakirodalma
(1792-2000)

Pro Silva Hungariae – Magyar Erdôkért – díjat kapott 
dr. Hagymási László, nyugalmazott fôiskolai docens, dr.

Hargitai László, a Nyugat-magyarországi Egyetem
Faipari Mérnöki Karának tanszékvezetô egyetemi tanára. 
Hrotkó Lôrinc erdômérnök, az Állami Erdészeti Szolgálat

Pécsi Igazgatóságának osztályvezetôje.



Dr. József fôherceg: Úti emlékeim Afrikából
és Bársony István: A vadászat címû írásait
egyesített kötetben jelentette meg hasonmás
kiadásban a Zalaerdô Rt. A Részvénytár-
saság az elmúlt évtizedben példamutató
buzgalommal támogatott szakkiadványokat.
A kiadó nevében Feiszt Ottó vezérigazgató
írja : „Megôrzésük, szélesebb körben való
megismertetésük céljából karoltuk fel e közel
százesztendôs, meglepôen jó nyomdatech-
nikai kivitelû folyóiratok fakszimile
kiadását.” És valóban, aki abban a szeren-
csében részesül, hogy hozzájuthat a
mindössze 200 példányban megjelent
gyönyörû kötethez, nemcsak a vadászat
olvasmányélményével gazdagodhat, hanem
az illusztrációk alapján elmerenghet a
pusztításon, amit a fehér ember követett el a
fekete kontinensen.
Gratulálunk Zalaerdô!

Látomások a múltból címen jelentette meg életrajzi
kötetét Pintér László erdômérnök. A könyv fele az
eddigi – Vindornyalak– Keszthely–Sopron–Kanada –
életútról szól, míg a kötet második fele versekben
tükrözi az idegenbe szakadt, de lélekben örökké a
dunántúli dombok között kalandozó magyar életét.
Pintér László kötete újabb bizonyítéka annak, hogy ne
irigyeljük a gazdag Nyugaton élôket, sokkal inkább
tartsuk fontosnak lelki békénket és a szülôföldet.


