MAGYAR GEODÉZIAI IRODALOM
1498—1960. BIBLIOGRÁFIA
(Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964. 396 o.)
A magyar geodéziai és térképészeti irodalom új színfolttal gyara
podott. A dr. Bendefy László szerkesztésében -nemrég megjelent „Ma
gyar Geodéziai Irodalom 1498—1960" című anotációs munka a magyar
szakírók által hazánkban és külföldön megjelent általános és magyar
vonatkozású geodéziai és kartográfiai tanulmányok részletes bibliográfiai
adatait tartalmazza.
A mű szerkesztője és munkatársai sok éves munkával összegyűjtött
adatanyaga 1250 szerző csaknem 4400 művének címét tartalmazza —
ezek közül kb. 3400 tanulmány rövid tartalmi kivonatát is közli. Az
adatgyűjtés során körülbelül 270 folyóiratot is átnéztek. Az összegyűj
tött hatalmas adatanyagnak nyomdai előkészítésén, egységes stílusának
kialakításán a szerkesztő még több évet dolgozott.
A könyv tartalmi felosztása a következő:
1. Bibliográfiák, 2. Régi magyar geodéziai irodalom, 3. Tan- és
kézikönyvek, 4. Számítási segédeszközök, 5. Geodéziai szervek és mun
kálataik, 6. Földmérési törvények, utasítások, rendeletek, 7. Geodéziai
kiképzés, 8. Életrajzok, munkásságméltatás, nekrológok, 9. A geodézia
története, 10. Hibaelmélet, kiegyenlítőszámítás, 11. Elméleti geodézia,
12. Földrajzi helymeghatározás, 13. Földi vetületek, 14. Geodéziai mű
szerek, eszközök, 15. Hosszmérés, 16. Szögmérés, 17. Háromszögelés, 18;
Sokszögelés, 19. Szintezés, 20. Trigonometriai és bar ©metrikus magas
ságmérés, 21. Részletes felmérés, 22. Városmérés, 23. Országhatár fel
mérése, 24. Területszámítás, 25. Földnyilvántartás, 26. Ipari geodézia,
27. Bányászati felmérések, 28. Erdészeti felmérések, 29. Fotogrammetria,
30. Térképezés, térképsokszorosítás, térképtári szolgálat, 31. Geodézia
és gazdaságosság, geodéziai munkák díjazása, geodéziai normák, 32.
A magyarországi geodéziai folyóiratok. Névmutató.
A tisztek és a parancsnokok, továbbá a szakterületen dolgozó ka
tonák térképészeti ismereteinek bővítéséhez és elmélyítéséhez ez a
nagyszabású, jól átgondolt és helyesen felépített kiadvány nagyban
hozzájárul. Az említett tartalmi felsorolásból bár nem tűnik ki, de
lényegileg benne vannak a magyar katonai térképezéssel kapcsolatos,
azt fejtegető vagy ismertető tanulmányok adatai is.
A kiadvány részletesen feltünteti a szerzők nevét, a tanulmányok
címét, megjelenési helyét, évét. Ily módon az egyes témakörökhöz az
olvasó számára kész forrásanyag áll rendelkezésre. Megtalálhatók itt
a múlt évszázadokra vonatkozó térképezéseket, a régi felméréseket,
pénzügyi-adózási és katonai célból készített térképeket ismertető tanul365

\

mányok mellett az új, a modern térképeinkre vonatkozó feldolgozások
bibliográfiai adatai is.
A katonai térképészeti továbbképzés szempontjából is hasznosan
felhasználhatjuk ezt a könyvet, mert az egyes szakcsoportoknál fel
sorolt tanulmányok között több ezer olyan is van, melyről csak akkor
szereznénk tudomást, ha hosszú éveket töltenénk a különféle könyv
tárakban és mindazt átnéznénk, amit a szerkesztő és számos munka
társa sok éven át összegyűjtött.
Szerénytelenség nélkül megállapíthatjuk, hogy egy embernek több
évtizedes munkája sem tudna biztosítani annyi forrásanyagot, amit
ez a könyv nyújt. Éppen ezért ezt a művet a hasonló jellegű feldolgo
zások között nemcsak hazai, de nemzetközi vonatkozásban is számot
tevőnek tekinthetjük. Az angol, francia, német, olasz és orosz nyelvű
előszó és bevezetés a külföldi olvasó számára is elősegíti és megkönynyíti a könyv használatát.
Dr. Gazdag László
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