
HADITECHNIKAI KISLEXIKON 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1971. 307 o.) 

A ma embere az újságok hasábjain, 
a rádióadásokban és a televízió képer
nyőjén szinte nap mint nap találkozik 
a haditechnika új, egyre korszerűbb 
eszközeivel. Olyan tervekről, fogalmak
ról, új fegyverekről vagy más hadi
technikai eszközökről hall és olvas, 
vagy éppen látja őket, amelyek szá
mára nem minden esetben érthetőek. 

Ugyanakkor alapvető követelmény 
néphadseregünk valamennyi tagjával 
szemben, hogy a megkívánt általános 
műszaki és haditechnikai ismeretek 

birtokában képes legyen feladatait 
eredményesen ellátni. 

A Zrínyi Katonai Kiadó gondozásá
ban — az 1971. évi műszaki könyvna
pon — megjelent Haditechnikai Kis
lexikonnak valóban gazdag anyaga eze
ket az igényeket kívánja kielégíteni. 

A Haditechnikai Kislexikon szerzői 
(Nagy István György, Erdős József, 
Gyurák Béla, Dr. Kováts Zoltán, Lő-
rincz István, Mázán Pál, Poór István 
és Szentesi György) a rendkívül nagy 
és bonyolult témát három fő részre 
osztva dolgozták fel. 

Az első rész az alapvető természet
tudományos — matematikai, fizikai és 
kémiai — összefüggések, képletek, mér
tékegységek, fontosabb állandók gyűj
teménye. I t t elsősorban olyan, katonai 
szempontból érdekes összefüggéseket és 
képleteket közölnek, amelyek tárgy
körüknél fogva az általános technikai 
kézikönyvben nem szerepelnek. Külön 
felhívjuk az olvasó figyelmét arra, 
hogy ebben a részben a ballisztika, a 
radiológia, az atomfegyverek hatásté
nyezői és a szilárdságtan is feldolgo
zásra került. A Haditechnikai Kislexi
konnak ez az első része amolyan mér
nöki „mellényzsebkönyv" szerepét töl
ti be. 

A második rész, a tulajdonképpeni 
haditechnikai kislexikon összeállítása
kor a szoros értelemben vett haditech
nikai szócikkek — címszavak — mel
lett fellelhetők azok a rokontárgyú sza
vak is, amelyek más magyar lexiko
nokban vagy nem találhatók meg, vagy 
az ottani fogalom-meghatározásuk ka
tonai szempontból vitatható. Lexiko
nunk több olyan általános jellegű ka
tonai és természettudományos szócik-
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ket is tartalmaz, amelyek az egyes ha
ditechnikai fogalmak, kategóriák meg
értéséhez szükségesek. 

A harmadik rész a korszerű fegyve
rek, haditechnikai eszközök főbb jel
lemző adatait — hatásukat — össze
foglaló táblázatok gyűjteménye. A 
szerzők itt új módszert alkalmaznak. 
Amikor a fegyverek és a haditechnikai 
eszközök harcászati, műszaki jellemzőit 
— a pisztolytól az orbitális rakétáig 
terjedő széles skálában — feldolgozzák, 
nem konkrét fegyvereket sorolnak fel, 
hanem korszerű típusaik „villába fo

gott" teljesítmény-, hatás- stb. adatait 
ismertetik. így az olvasó mintegy az 
általa keresett adat középértékét, vagy 
határértékét találja meg a könyvben. 

Ezekkel a gondolatokkal ajánljuk a 
Haditechnikai Kislexikont olvasóink 
figyelmébe. Ügy gondoljuk, hogy ez a 
kiadvány néphadseregünk tisztjei és 
tiszthelyettesei — a hivatásosak és a 
tartalékosok — számára egyaránt nél
külözhetetlen kézikönyv és a polgári 
olvasók körében is érdeklődésre tart
hat számot. 

Szabó Sándor 
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