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ban az Erdészeti Tudományos Intézetben
folyó – erdõmûvelési, faterméstani kutatásai
termeltek ki. Ugyanakkor több is annál, hi-
szen mindezeket a korábbi tapasztalatokkal
egybevetve, az erdészeti politika által meg-
határozott keretbe illesztve tárja elénk. A
nehézségekben és sikerekben egyaránt
gazdag fél évszázad olyan tudást, olyan ta-
pasztalatokat szolgáltat, melyet sem a jelen,
sem a jövõ szakemberei nem nélkülöz-
hetnek.

A könyvben használt fõbb fogalmak tisz-
tázását követõen áttekinthetjük a természet-
közeli erdõgazdálkodás legfontosabb fel-
adatait, az erdõfelújítás különbözõ módo-
zatait fafajonként illetve erdõtípusonként, az
ugyancsak sokféle nevelõvágást, a termé-
szetközeli erdõk nevelési modelljeit szintén
fafajonként ill. erdõtípusonkénti bontásban.
Ugyancsak megismerhetjük a különbözõ
fafajok azon biológiai tulajdonságait, melyek
az erdõmûvelés szempontjából legnagyobb
jelentõségûek (termõhelyi igény, fényigény
stb.). A könyv függeléke erdõnevelési mo-
delltáblákat tartalmaz – melyeket a szerzõ
és munkatársai dolgoztak ki – legjelentõsebb
fafajainkra. Ezek tulajdonképpen útmutatók,
melyek a gyakorlati erdõgazdálkodót segítik
abban, hogy az adott termõhely és fafaj függ-
vényében hogyan kezelje erdeit.

A könyvet tartalma és stílusa egyaránt
„alapmûvé” teszi, alkalmassá arra, hogy ha-
szonnal forgassa középiskolás diák, egye-
temi hallgató, oktató, kutató és gyakorlati
erdész szakember egyaránt. Diákoknak,
egyetemi hallgatóknak már csak azért is
külön javasolható, mert a könyv lapjairól jól
kivehetõ az a szakmai és emberi megbecsü-
lés, amellyel a szerzõ kollégáit, elõdeit és
kortársait illeti. Napjainkban pedig az egymás
iránti megbecsülés olyan lecke, melyet nem
árt már idejekorán gyakorolni.

Önállóan is megállnak lábukon a könyv
18. fejezetében közölt tanulságos zárógon-
dolatok. A szerzõ saját pályáján, hitvallásán
keresztül szemlélhetjük az elmúlt fél évszá-
zad magyar erdõgazdálkodását, erdõmû-
velési kutatásait, annak erõfeszítéseivel, ke-
serveivel, sikereivel és örömeivel együtt. A
személyes hangú visszatekintés egyaránt
elgondolkodtat erdészt és nem erdészt arról,
hogy mi is a különbség tulajdonképpen a
szakma és a hivatás között. Ha pedig min-
denkinek hivatása volna, nem csak szakmája,
talán jobban mennének dolgaink. (Mezõgaz-
dasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 2000,
286 o.)

Csóka György
az agrátud. kand., a Mátrafüredi

Erdészeti Kísérleti Állomás igazgatója

Bach Iván:
Formális nyelvek

A magyar szakkönyvkiadás régi adósságát
törleszti a kiadó, amikor Bach Iván mûegyetemi
elõadás-jegyzeteinek könyv formában való
megjelentetésével egy sokéves oktatói gya-
korlat közben formálódott anyagot ad az
érdeklõdõ olvasó kezébe. A magyar nyelvû
könyvpiacon régóta hiány van ugyanis a for-
mális nyelvek elméletébe bevezetést nyújtó,
az egyetemi oktatásban tankönyvként is
használható, megfelelõen széles témaválasz-
tékot kínáló munkákban.

Meglepõ és sajnálatos ez a hiány, hiszen a
tudományág alapvetõ fogalmainak ismerete
elengedhetetlen a modern számítástudomány
eredményeinek megértéséhez, ezért a tárgy-
kör oktatása mind a matematikus-, mind az
informatikusképzés során fontos feladat. Ebben
kíván segítséget nyújtani Bach Iván könyve.

A kötet fejezetei minden olyan témát fel-
dolgoznak, amelyre a formális nyelvek elméle-
tébe történõ bevezetéskor szükség lehet.
Áttekintést adnak a tárgykör alapfogalmairól,
bemutatják a legfontosabb, ma már klasszi-
kusnak számító tételeket, sõt, a Turing gépek-
kel foglalkozó fejezetben rövid betekintést
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nyújtanak az algoritmuselmélet alapjaiba is,
mindezt rendkívül könnyen emészthetõ, olvas-
mányos formában.

Az elsõ fejezetben a szerzõ bevezeti a for-
mális nyelvekkel és generatív grammatikákkal
kapcsolatos alapfogalmakat, és bemutatja a
Chomsky-féle hierarchiát alkotó alapvetõ
nyelvosztályokat, amelyekkel a késõbbi ré-
szekben majd bõvebben foglalkozik. A má-
sodik és a harmadik fejezetben a reguláris és a
környezetfüggetlen nyelvekrõl és a hozzájuk
tartozó automata osztályokról, a véges auto-
matákról és veremautomatákról kap az olvasó
ismertetést. A következõ két fejezet a véges

Magyarország
mûvelõdéstörténete
CD-ROM-sorozaton

Nagy vállalkozásba fogott a pedagógusokból
és informatikusokból álló Enciklopédia Hu-
mana Egyesület, amikor elkezdte a magyar
kultúra egységes szempontú rendszerezé-
sét multimédia CD-ROM formájában. A
kilenc kötet különbözõ taneszköz-fejlesztési
pályázatokon elnyert támogatásokból a hon-
foglalás és az államalapítás millenniumi év-
fordulója között jelent meg. Az Encyclopae-

és veremfordító automatákkal, illetve a környe-
zetfüggetlen nyelvek szintaktikus elemzésé-
vel foglalkozik. Ez utóbbi témából a könyv az
általános elemzõ algoritmusok mellett bemu-
tatja a gyakorlati szempontból kiemelt fon-
tosságú LL(k) és LR(k) típusú elemzõ mód-
szerek mûködését is. Az utolsó fejezetben a
Chomsky hierarchiát alkotó klasszikus nyelv-
osztályok tulajdonságainak tanulmányozásá-
ban tovább haladva az olvasó a Turing gépek
világába nyerhet betekintést, ennek kapcsán
felmerülnek az algoritmikus eldönthetõség és
a kiszámíthatóság alapkérdései is.

A könyv erénye a matematikai szakiroda-
lomban talán szokatlanul közvetlen, a szóbeli
magyarázatok stílusát követõ szemléletes elõ-
adásmód, ami azonban a tárgymutató hiánya
mellett meg is nehezíti a munka tankönyvként
vagy kézikönyvként való használatát. A szö-
vegben elõforduló definíciók és tételek ugyanis
nincsenek külön kiemelve, ezek esetleges ké-
sõbbi visszakeresése tehát fáradságos feladat-
nak bizonyulhat. Mindezen, egy késõbbi ki-
adásban könnyen orvosolható hiányosságok
ellenére a könyv egyaránt jó szívvel ajánlható
a formális nyelvek tudományágával ismerkedõ
egyetemi hallgatónak és a témakör iránt
érdeklõdõ ,,kívülálló’’ olvasónak is.

Vaszil György
PhD., tud. fõmunkatárs (SZTAKI)


