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A hajtásos növények ismerete címû tankönyv. A szerzôk és a szerkesztô a gödöllôi Szent István Egyetem oktatói, akik vállalkoztak arra, hogy elsôsorban az agrárintézmények számára új szemléletû tankönyvet adjanak
a hallgatók kezébe. Mintegy 880 növényfajt mutatnak be a szerzôk, rendszertani felfogásban a StrassburgerBorhidi-féle koncepciót követik, vagyis eltérnek már a klasszikus Soó-féle felfogástól.
Az olvasó számára elsôsorban az a megkapó a kötet forgatásakor, hogy a szerzôk vállalják a gyakorlatias
célt, nevezetesen olyan rendszertani munkát állítottak össze, amelyben a szisztematikai szempontok igazán
„család szinten” kapnak hangsúlyt, mert legalább annyira fontos az oktató-könyvírók szerint a hallgatók fajismeretének elôsegítése is. Ugyanis lehet bármilyen kitûnô szisztematikai munka az olvasó kezében, ha e témakörben érdeklôdôk fajismerete bizonytalan. Ez pedig hosszú távon megbosszulja magát mind az ökológiai
szemléletû, mind a természetes és kultúrvegetáció ismeretében.
Az ENGLONER-PENKSZA-SZERDAHELYI szerzôi trió metodikailag jól értelmezi a helyes szemléltetô rendszertani tankönyv céljait, mind a magasabb, mind a fajszintû egységek bemutatását. Vagyis az írók nem vesznek bele a részletekbe, s így nem is akarnak mindent elmondani a kérdéses növényfajokról, de a faj feletti taxonoknál világossá teszik a Strassburger-féle rendszer lényegi szempontjait. Az A4-es formátum nem azért
született vélhetôen, hogy a kötet kötészeti munkáinak költségei csökkenjenek, hanem bizonyosan azért, hogy
a szöveg és az ábraanyag külön hasábban egymás mellett futhassanak.
Kifejezetten tetszik az olvasónak, hogy ahol a szerzôk a Hypericaceae családnál az olajjáratokról írnak,
ott van a struktúra-kép (322 B. ábra) is. Vagy számtalan helyen, ha a szöveg megkívánja, virágdiagramok futnak a szöveg mellett. Szépek az ábrák, nem nagyon részletekre, hanem a lényegi információ hordozó elemekre koncentráltak. A fajok bemutatásáról is véleményt mondva, azt észre veheti az olvasó, hogy a szerzôk elsôsorban növénytermesztési és állattenyésztési specialisták érdeklôdésére tekintettel választották ki a fajokat és
fogalmazták meg a fajleírásokat.
A gyomnövények és vele együtt az adventív flóra taxonómiai részletei nagyon jól követhetôk a kötetben,
ami az adventív flóra ismeretét és a korszerû szemléletû agrotechnika törekvéseit jól segítheti. A kertészeti és
erdészeti fajok bemutatása – érthetôen talán – kevésbé mutatkozik meg, de ennek oka és következménye nem
hiba, hanem csak tényszerû megjegyzés. Esetenként egy-egy adatban, ha talál is elírást az olvasó, esetleg másként ismeri a specialista a részletet, vagy korrekciós elírást talál az olvasó, a lényegi kérdéseket nem érinti. Ez
szinte természetes velejárója még a jó munkáknak is.
A késôbbi kiadások számára szerkesztési szempontból, ami megfontolandó az a következô: nem szerencsés a lapszámozást jobb alsó sarokba helyezni, az ábrák hasábjához tenni, ugyanis felül középen szerencsésebb lenne a lapszám. Az ábrák, illetve a részábrák sorozatát nagybetûs jelzéssel nem a legjobb használni
(vö. a mondatkezdô „A” s egy-egy ábra A-jele), folyamatos számokkal a szövegben hivatkozással is könnyebb
lenne megtalálni az utalásokat. Az ábrák hivatkozási formája tükrözi a szerzôk korrektségét, de bizonyosan az
„érintettek” is könnyebben megtalálnák a kis remekeik hivatkozását, ha nevekhez kötve, vagyis nem a mostani
módon adták volna meg nevüket. Viszont a korlátozott szómagyarázatot, tárgymutatót és legfontosabb irodalmi hivatkozások bibliográfiai adatait indokolt közölni a könyvben – a gyors tájékozódást szolgálják.
A recenzens korántsem a hibakeresés örömével akar feltûnést, hanem mert a könyv átolvasása és tanulmányozása után a legjobb szándékkal való ajánláshoz valódi elismerô érveket talált és vállal a könyv bemutatásakor. Mindezek a már említett piciny hibák, pontatlanságok semmiképpen sem befolyásolják a hallgatók
sikeres vizsgázását, sôt mind a taxonómiai, mind a szisztematikai ismereteiket nagyon jól szolgálják.
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