
I R O D A L O M 
Bengt Berg: Die Liebesgeschichte einer Wildgans. Verlag 
Dietrich Reimer A. G. Berlin S. W . 48. Wilhelmstrasse 29. 142 
oldal. 81 fénykép. Ára egész vászonkötésben 8 márka. 

Ma már nincsen természetbarát, ki Bengt Berg nevét ne 
ismerné, annak a lángeszű svéd írónak a nevét, kinek hét műve 
rövid néhány év alatt csupán német nyelven immár több mint 
negyedmillió példányban jelent meg és forog közkézen, sőt az 
orosz szovjet is kiadta azokat orosz nyelven, ízlése és céljai sze
rint megváltoztatva a szerző tudta, megkérdezése és beleegyezése 
nélkül úgy, hogy Bengt Bergnek ez ellen az eljárás ellen tilta
koznia is kellett. 

A fenti című munka a kitűnő szerzőnek ilyen tárgyú művei 
második sorozatának harmadik kötete, tehát hetedik könyve, mely 
ugyanazzal a nagyszerű természeti megfigyeléssel, jóízű humor
ral van megírva és ugyanolyan pompás és csodálatraméltó fény
képekkel van díszítve, mint a korábbiak. 

Nagyon is jól tette, hogy könyvét ezekkel a szinte utánoz
hatatlan, csodálatos fényképekkel, mint súlyos bizonyítékokkal 
látta el, mert különben olvasva az ' érdekfeszítő szöveget, nem 
egyszer azt vélnők, hogy nem egy egyszerű, „ostobá"-nak mon
dott vadlibának szerény, kis, igaz történetét, hanem csapongó 
képzelettel megírt regényt olvasunk. 

Kétségben vagyok az iránt és abban a tekintetben, mit cso
dáljak inkább és mit emeljek ki jobban: a ragyogó humorral, 
könnyed nyelvezettel, élvezetes egyszerűséggel megírt szöveget-e, 
vagy a gyönyörű szép fényképfelvételeket a vadlibacsapat repü
léséről, a tojáson ülő ludakról, a libasorban tipegő, aranypely-
hes, ügyetlen kis fiókákról. 

Csak az az ember, ki mint Bengt Berg is, évtizedek hosszú 
során át, sőt az egész életen keresztül csaknem minden idejét a 
madárvilág megfigyelésének és tanulmányozásának szentelte, ér
het el ilyen tüneményes eredményeket, mindazonáltal ezt is csu-

l»án úgy, ha oly meleg szívvel, jó humorral, kitűnő előadótehet
séggel van megáldva és — oly elsőrendű fényképezőgéppel van 
felszerelve, mint Bengt Berg. 

Megható az az egész valóját betöltő, igaz, nagy szeretet, 
mellyel az ő „gyermekei", az általa nevelt vadlibák iránt visel
tetik és meglepő az a szokatlan ragaszkodás és bizalom, amellyel 
ezek az óvatos, vad és félénk állatok gondos gazdájuk odaadó 
szeretetét és gondoskodását viszonozzák. 

Így természetesen érthető az a mély fájdalom is, melyet a 
nevelő „apa" érzett, amikor féltve őrzött „gyermekei" egyszerre, 
váratlanul felkerekednek és Dél felé tovaszállanak és majdan a 



lábgyűrűk alapján arról kap értesítést, hogy több közülük áldo
zatul esett a gyilkos serétnek. A a egyik" azonban, az 5-ös számú 
lábgyűrűs csakhamar visszatér gazdájához, talán nem is annyira 
a gazdához való hűségből , hanem a repülni nem tudó s így ott

honmaradt kanadai1 gúnár iránti szerelemből. 
Ügy vélem, hogy Bengt Berg könyvei t a természet barátjai

nak ma már nem kell ajánlani. 
Várva várjuk további műveit . 

F. M. 
Vöröss József: Bevezetés a fotogrammetriába. A m. kir. Ál

lami Térképészet kiadásában a „Térképészet i K ö z l ö n y " 3. száma 
különfüzeteként május hó első napjaiban megjelent Vöröss Jó
zsef „Bevezetés a fo togrammetr iába" című tanulmánya. 

, A z 51 oldal terjedelmű füzetben a szerző a fotogrammetria 
alapelveinek és sajátságainak közérthető megvilágí tását tűzte ki 
célul s mindazt, amit a cél eléréséhez szükségesnek tart, ki
merítően, könnyen érthető módon tárgyalja . A fotogrammetria 
alapfeladatait legegyszerűbb alakjukban az egyszerű földi foto
grammetria keretében mutatja be. A legegyszerűbb automatikus 
k ido lgozó műszer ismertetése kapcsán a - sztereoszkópikus kidol
gozás elveit és sajátságait jel lemzi, a bonyolul tabb légi foto
grammetr ia ismertetésénél pedig a lényeg közérthető megvilágí
tására törekszik. A szerző munkájában" mindent érint, ami az. 
általános tájékozódáshoz szükséges és ezzel megbízható alapot 
szolgáltat a további részlet tanulmányokhoz. A füzet egyébként 
számos jó l sikerült fényképet, ábrát és rajzot is tartalmaz, ame
lyek a tanulmányt nemcsak változatossá teszik, hanem annak 
könnyű megér thetőségét is szolgálják. 

A tanulmány a fenti, ál talánosságban ismertetett anyagot a 
következő címeik alatt tárgyalja. És pedig : Egyszerű földi foto
grammetria. , Lencse tulajdonságai . Belső és külső adatok., Földi 
sztereofotogrammetria. , Dr. Pulfr ich-féle sztereokomparátor., 
Orel—Zeiss-fé le sztereoautográf. , Légi fotogrammetria. , Légi 
síkfotogrammetria. , Légi sztereofotogrammetria. , Légi három
szögelés (Képhá romszöge lé s ) . A füzet a m . kir. Ál lami Térképé
szettől Budapest, 114. II. Retek-utca 43. rendelhető meg. 

Steiner Lajos: Az időjárás. Mint a Magyar Szemle Társaság 
egypengős „Kincses t á r " jelzésű könyvsorozatnak 83. számú kötete 
je lent meg a fenti munka. 

A z időjárás tudományát ott találjuk a legősibb s a mindig 
legnépszerűbb tudományok között; Ez érthető is, hiszen az ember 
életkörülményei az időjárással a legközvetlenebb kapcsolatban 
állanak. A Magyar Szemle Társaság tehát igen hasznos szolgá
latot tett a köznek, amikor széleskörű programmjába felvette 
ennek-a mindnyájunkat, de az őstermelés bármely ágával foglal-



ftozókat különösen érdeklő tudományág népszerűsítését s felkérte 
Steiner Lajos dr. egyetemi magántanárt, a m. kir. Orsz. Meteoro
lógiai és Földmágnességi Intézet igazgatóját a' jelen munka meg
írására, akinek legmagasabb hivatali állása és általánosan ismert 

neve feltétlen garancia a könyvecske tartalmát és színvonalát 
illetőleg. Jelen munka a meteorológia népszerű irodalmának, 
hisszük, legelterjedtebb és legközkedveltebb könyvecskéje lesz, 
mert hiszen ennek eléréséhez minden feltétellel rendelkezik: a 
tartalom kiválóságával, minden intelligens ember által könnyen 
érthető nyelvezetével, az érdeklődést lekötő előadásával. Amellett 
rövid és mégis mindenre kiterjed s ami a mai viszonyok között 
szintén rendkívül fontos, igen olcsó, 1 P-be kerül. — Örömmel 
üdvözöljük Steiner Lajos dr. könyvét és minden szaktársunknak 
melegen ajánljuk. M. P. 

Modrovich Ferenc: Üt—Vasútépítéstan II. kötet. A napok
ban jelent meg Modrovich Ferenc főiskolai rendes tanár előadá
sainak kézirataként az Erdészeti Szállító-Berendezések c. mun
kája I. részének, az Üt—Vasútépítéstannak II. kötete. Az auto-
grafia a főiskola sokszorosító műhelyében készült. Ára fűzve, 
ízléses kivitelben 18.50 P. 

A szerző, aki tanári működése előtt a gyakorlatban maga is 
hosszú éveken át út- és vasútépítéssel foglalkozott, az Üt—Vasút
építéstan második kötetében a vasúti felsőépítményeket, a vas
úti járóműveket és a sodronykötélpályákat tárgyalja könnyen 
érthető stílusban, a szakkönyvekben elkerülhetetlen elméleti be
vezetések kíséretében. 

A 336 oldal terjedelmű munkában 347 szebbnél szebb rajz és 
világosan megszerkesztett ábra segíti elő a nagyterjedelmű es 
gyakorlati tapasztalati adatokban gazdag anyagnak könnyű át
tekintését. 

A tankönyvül szolgáló kéziratot így nemcsak a főiskola hall
gatói, hanem a praxisban vasútépítéssel foglalkozó szaktársaink 
is nagy örömmel fogják forgatni, mert megtalálhatják benne 
mindazokat a feltétlenül szükséges ismereteket, táblázatokat, 
képleteket és leírásokat is, melyek az út- és vasútépítésnél nél
külözhetetlenek. 

A szerző a vasúti felsőépítményről szóló szakaszban a folyó
pálya felsőépítményét, a vágánykapcsolásokat, a váltókkal és ki
térőkkel való váltókapcsolásokat és a vasúti állomásokat tár
gyalja a legnagyobb részletességgel. A vasúti járóművek című 
szakasz a mozdonyokkal és vasúti kocsikkal foglalkozik. A vasúti 
üzemről szóló szakasz a vontatás szempontjából fontossággal 
bíró tényezőket tárgyalja. A különleges vasutakat ismertető sza
kaszban megtaláljuk a hordozható vasutak, a különböző gördülő 
pályák és a fogaskerekű vasutak leírását. Nagyon kimerítően 



ismerteti szerző a sodronykötélpályákról szóló szakaszban a kötél-
vontatású vasutak és lebegő sodronykötélpályák különféle rend
szerét. 

Végül felhívjuk az érdeklődők szíves figyelmét a szállító
berendezések engedélyezésénél követendő eljárásról, a vasúti 
mozdonyokra vonatkozó hatósági előírásokról és a kisajátításról 
szóló fejezetekre, amelyeknek az út- és vasútépítéssel foglalkozó 
szaktársaink a gyakorlati életben kiváló hasznát vehetik. 

A jólsikerült munkát melegen ajánljuk szaktársaink szíves 
figyelmébe, annál is inkább, mert annak megszerzésével igazán 
értékes szakkönyv birtokába juthatnak. (L. S.) 


