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Könyvszemle
Vízgazdálkodási lexikon: Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1970.
Szerkesztették: Erdélyi László, László Ferenc, Muraközy Tamás, 876 oldal, 6 színes mű

melléklet, 16 külön befűzött képes tábla, számtalan szöveg közti ábra és kép.
A vízgazdálkodás eddig nélkülözte a szakterület korszerű ismereteit tartalmazó lexikális 

munkát, a jelen mű tehát hiányt pótol, mert — a szerzők tudomása szerint — sem külföldön, 
sem hazánkban még ilyen munka nem jelent meg. Ez az úttörő jelleg bizonyos mértékben prob
lémákat is jelent az összeállítók számára, pl. mindjárt a szóanyag kiválogatása szempontjából. 
Bár teljességre csak a szorosabban vett vízgazdálkodás területén törekedtek, mégis helyet kaptak 
az összefüggő vagy kapcsolódó tudományterületek olyan kérdései is, melyeknek ismerete a víz
gazdálkodási szakemberek számára hasznos lehet. Persze ebben az irányban nehéz megszabni a 
célszerű határt és véleményünk szerint itt még bőven van javítani való egy esetleges második 
kiadás alkalmából. A hasonló jellegű munka sztenderd fogalomkincsének (címszókincsének) ki
alakítása érdekében, úgy hisszük, nemcsak hozzátenni, de elhagyni való is akad a jelen állapot
ban. Pl. szerintünk felesleges a „népgazdasági mérleg” eléggé részletes kifejtése (és számos hasonló 
jellegű cikk), mert az ilyen ismeretet természetszerűen nem az ilyen jellegű kiadványban fogják 
keresni a szakemberek.

Ami a határtudományok anyagának tekintetbevételét illeti, itt csak a geofizikáról szeret
nénk egy-két szót ejteni, hiszen ez egyúttal egyike a legszorosabban vett kapcsolódó tudo
mányágaknak, amint azt a lexikonban a geofizika címszó alatt adott meghatározás és felosztás is 
tanúsítja. Nos, ennek ellenére kevésnek találjuk a geofizikai vonatkozásokat, ami a geofizikának 
a vízgazdálkodásban való szerepét és gyakorlati alkalmazását illeti és pl. szívesen olvasnánk 
valamit a geofizikai előkészítő mérések szerepéről a víztárolók helyének kijelölésénél. (Csak 
mellékesen említjük, hogy egy-egy szakkifejezés értelmezésénél nem szerepel azoknak a rokon 
tudományokban használatos jelentése. Pl. a geofon, mint csőhallgató készülék nyer magyaráza
tot, pedig a geofizikában alapvető jelentőségű műszer a szeizmikus módszereknél, melyeknek a 
vízgazdálkodási kutatásoknál való szerepéről a lexikon is megemlékezik. Ugyanakkor pl. a mikro
fon, mely szintén nem speciálisan hidrológiai műszer, eléggé részletes cikket kapott.)

Ugyancsak itt kell megemlítenünk, hogy a határtudományok egyes fogalmait ismertető 
cikkek nem mindig képviselik a legmodernebb felfogást: úgy látszik, hogy forrásul régen elfoga
dott, de ma már kissé elavult sztenderd könyveket használtak fel. Ez érvényes pl. a legtöbb meteo
rológiai tárgyú cikkre (ciklon, stb.).

Mindeme hiányosságok mellett is a könyvnek igen sok értékes tulajdonsága van. Kiállítása 
igen szép, a mellékletek pompásak és érdekesek, a nagyobb cikkek mellett elhelyezett irodalmi 
utalások igen hasznosak és a munka már mai állapotban is nagy népszerűségre számíthat.
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