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A Mezőgazdasági Kiadó gondozásában ismét nagyon használható és hézagpótló 
könyv jelent meg — ezúttal Gyapay Jenő tollából. Azt hiszem a szakma széles kö
reinek a véleményét mondom, amikor megállapítom, hogy nem lehet eléggé dicsérni 
a Kiadót a nagysikerű könyvsorozatért. Eddig tíz füzet jelent meg a szakterület leg
jobb ismerői írásában. Kár, hogy a Kiadó nem csinál propagandát a sorozat mellett 
és így sokan nem tudnak róla, és nem olvassák olyan széles körben, mint az jó 
volna. 

Gyapay Jenő könyve 110 oldal terjedelmű, 105 ábra képezi illusztrációját. A rako
dás egyik legenergiaigényesebb, legbalesetveszélyesebb munkaművelet. Energiaigénye 
kézi munka esetén 7—9 kcal körül van, a balesetek aránya az összes munkára vo
natkoztatva meghaladja a 22%-ot. A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 
kiemelt programként kezeli a rakodás gépesítését, így várható, hogy ez a legnagyobb 
volumenű erdészeti munka (12 millió m 3 ) gépesítettségi mértéke 11%-ról néhány év 
alatt teljes mértékben gépesítetté válik. Gyapay Jenő munkája éppen ezért a leg
jobb időben jelent meg. Mivel a legnagyobb hiány a betanított munkás kategóriá
ban van, ilyen jellegű tanfolyamok megrendezéséhez a füzet kitűnő tankönyvül szol
gálhat. De sok haszonnal forgatják lapjait erdésztechnikusok és erdőmérnökök is. 

Gyapay Jenő régi kipróbált szakember, aki egy életet töltött az üzemben és a mű
szaki fejlesztésben kimagasló eredményeket ért el, különösen alkalmas ilyen könyv 
megírására, mert tudja milyen követelményeket támaszt az üzemi élet. A füzetben 
sűrítette mindazt a tudnivalót, amit egy szakembernek tudnia kell és azt a sok ta
pasztalatot, amelyeket a darukat elsőként alkalmazó Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaságnál több mint tíz év alatt szerzett. 

Könyvében sorra veszi a faanyagrakodás lehetőségeit, majd a rakodási munka szer
vezésével és technológiájával foglalkozik. Elsőként az UNIMOG—Zelop gépcsoport 
fel- és leterhelési módszereit a csörlős rakodás, a HIAB—193, HIAB—173 és 177, Fis-
kars 6000, FRAK—Bl darukat mutatja be, végül a homlokvillás targoncával zárja 
mondanivalóját. Az egyes géptípusok ismertetése során tárgyalja a legfontosabb pa
ramétereket, szerkezeti elemeket, a gépek munkába állításával kapcsolatos tennivaló
kat, az eredményes munka követelményeit, a leggyakrabban előforduló üzemzavaro
kat és azok megszüntetésével kapcsolatos tennivalókat. Az utóbbi rész különösen ki
emelkedő része a füzetnek és a legnagyobb gyakorlati haszonnal bír. További ér
deme a füzetnek az is, hogy tárgyalja minden gépnél a szükséges segédeszközöket, a 
létszám igényt, valamint a munkásvédelmi előírásokat. 

Érdemeinek teljes elismerése mellett szükségesnek tartom felhívni a szerző fi
gyelmét néhány kisebb hibára, amit a II. kiadás sajtó alá rendezésénél célszerű volna 
figyelembe venni. Ilyenek: a könyv szerkezete nem elég áttekinthető, mert az egyes 
fejezetek nincsenek sem számmal, sem betűvel jelölve, célszerű volna a decimális 
rendszerű számozást alkalmazni. Az A—021 jelű csörlő nem használatos az erdő
gazdaságban, azért az anyagból való elhagyását javaslom. A Zelop árboca több éve 
már nem keretes rendszerű, hanem csőből készült íves megoldású. Célszerű lett volna 
a rakodás egész géprendszerét a bevezetésben felvázolni, így a gépek tárgyalását át
tekinthetőbbé tenni. Ugyancsak javaslom az anyag kiegészítését néhány teljesítmény 
adattal, valamint a portál bakdaruk, kábeldaruk tárgyalásával. 

Gyapay Jenő erdőmérnök munkája révén végülis igen értékes és jól használható 
könyv került az erdőgazdasági dolgozók kezébe, a sok-sok összegyűjtött tapasztalat 
és tanács alkalmazása nagy hasznára válik a dolgozóknak, gazdaságoknak egyaránt. 
A jól sikerült könyvhöz csak gratulálni lehet. 

Dr. Káldy József 



ERDŐHASZNÁLATTAN I, II . 
Budapest. 1971. Mezőgazdasági Kiadó 

Erdészeti szakoktatásunk új tankönyv
vel gazdagadott. Ezúttal azoriban nem 
elégedhetünk meg ennek a ténynek az 
egyszerű megállapításával. Ez a szakkö
zépiskolai tankönyv ugyanis nemcsak az
ért érdemel különös figyelmet, mert tág 
teret biztosít a korszerű technikára ala
pozott fahasználat művezetői szintű tech
nikus jelöltjeinek az elmélyült oktatá
sára, hanem azért is, mert az első erdé
szeti tankönyvünk, amelyik modern di
daktikai elvek szerint készült. 

Az egyes fejezetek előtt bekeretezve, 
kiemelt betűkkel megadott kérdések se
gítik a tanulót a lényeges anyagok rend
szerezett megismerésében. Ugyanezt a 
célt szolgálják a szövegben vastag betű
vel kiemelt részek is. A fejezetek végén 
feltett kérdésekkel a tanuló ellenőrizheti 
önmagát, hogy elsajátította-e a szüksé
ges ismeretanyagot. A tanulást nagy
mértékben könnyíti a jól sikerült fény
képekből, grafikákból, áttekinthető vona
las rajzokból és grafikonokból álló 313 
ábra és 31 táblázat. Az ábrák két színű 
nyomása növeli a jelentős részek kieme
lésének a lehetőségét. 

Külön elismerést érdemel a szerző igye
kezete, hogy gondot fordít a tanulók ál
talános erdészműveltségének a megala
pozására. A fejezetek végén feltett köz
vetlen kérdésekre apróbetűs nyomással, 

beszélgető stílusban megadott válaszok 
felölelik az erdészet teljes keresztmetsze
tét. Megismertetik a tanulókat nagy 
nevű erdész elődeink életművével, a ha
zai és nemzetközi erdészeti érdekességek
kel, a fa különleges felhasználásával, az 
erdőhöz és a fához fűződő történelmi 
nevezetességekkel, az erdő és a művészet 
kapcsolataival. 

A könyv szakmai tartalma, az álló fá
tól a vagonberakásig terjedő fahaszná
lati termelési folyamat rendszerezett, mű-
veletenkénti közérthető tárgyalása, a ha
zai viszonyok között alkalmazott mű
szaki színvonalnak alapulvétele, a mun
kás egészségvédelem és a balesetelhárí
tás központba helyezése kiemeli a köny
vet a szakközépiskolák tananyagából. A 
könyvet minden erdészeti szakember, 
mérnök, technikus és szakmunkás egya
ránt eredményesen forgathatja, ha fa
használati ismereteit bővíteni szándéko
zik. 

Dr. Szász Tibor 


