
Könyvek 

A tudományos szákirodalom 
torén kétségtelenül a Mérnöki 
Továbbképző Intézet kiadványai 
érték el a legszebb rekordot a 
felszabadulás óta. Az elmúlt 1945. 
év folyamán nem kevesebb, mint 
huszonnyolc füzetet, illetve köny-
vet adott ki, összesen 2300 ol-
dalnyi terjedelemben s ezzel min-
den szempontból sikerült elérni 
célját, a magyar mérnöki kar 
állandó tájékoztatását a modern 
technikai problémáktól és ered-
ményekről. A kiváló sorozatban 
a következő munkák láttak nap-
világot az idén. 

Az általános mérnöki csoport-
ban Hankó Géza: „Fény kép tér-
képek készítése képátalakító ké-
szülékkel", Hofhauser Jenő: „Fel-
mérés és térképezés", Karafiáth 
László: „Talajszilárdítás", Palo-
tás László: „Keretszerkezetek II. 
része", Széchy Karola: „Fabeté-
tes vasbetonszerkezetek alkalma-
zása a mélyépítésben"; 

A gépészet körébe tartoznak az 
alábbi kiadványok: Magyary 
Endre: „A híradástechnika közös 
alapelvei", Simányi Károly': „Er-
nélküli kábelek, üregrezontárok", 
Vörös Imre: „Fogaskerekek", 
Scholcz Géza: „Légcsavarok", 

Tóth András: „Harc az . öntvé-
nyek lyukacsossága és szivódása 
ellen", Pattantyús-A. Géza: „Fel-
vonók", Vietorisz József: ,Acél-
gazdálkodásunk minőségi kér-
dései", Liska József: „Villamos-
gépek vektorábrái", Petur Ala-
jos: „Repülőgép-héj szerkezetek 
számítása", Vasy Géza: „Nehéz-
ségek repülőgépek aerodinami-
kai számításában", Veress László: 
„A repülés időjárási akadályai", 
Tarnóczy Tamás: „Fizikai hang-
tan", Weigl Ernő: „A villamos 
acélgyártás legújabb rendszerei". 

A kémiai kiadványok között 
legérdekesebb Náray-Szabó Ist-
ván: „Kristálykémiá"-ja, az első 
magyar kézikönyve ennek az ú j 
tudományágnak. A könyv kiadá-
sára a német Springer könyv-
kiadó kérte fel a szerzőt, de most 
magyarul előbb jelent meg. 

A mérnöki matematika terén 
Egerváry Jenő a differenciál-
egyenletekről ad értékes segéd-
könyvet a matematikusoknak és 
mérnököknek egyaránt. 

Általános érdeklődésre tarthat 
számot Heller Farkas „Közgaz-
daságtanáénak ötödik kiadása 
és Varga József tanulmánya a 
szervezés alapelveiről. 
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