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kilátásait tárja fel (az elõadás idõpontjában 
természetesen még nem funkcionált a ked-
vezménytörvény). aláhúzza a kifejtettek 
érdekességét és relevanciáját, hogy a szerzõ 
(Bordás sándor) a szlovákiai Dunaszer-
dahelyen élõ szociológus, aki megállapítá-
sait egy átfogó etnopszichológiai vizsgálat 
eredményeire alapozza, kitérve a konflik-
tusok oldásának lehetséges módozataira.

 az információs társadalom, valamint a 
tudás alapú társadalom egyik legdöntõbb 
alakító tényezõje az oktatás–nevelés, ame-
lyet szintén európai dimenzióba helyezve 
tárgyalnak a szerzõk: Karikó sándor és 
gergõ zsuzsanna. az informatika oldaláról 
jelentkeznek az infrastruktúrát érintõ 
fejlesztési elképzelések (csorba József), a 
szellemi háttérhez pedig a mûvelõdéspoli-
tikai célkitûzések, a jogfejlõdés és a vallás 
szerepének extrapolálása kapcsolódik 
(soós Pál, tarr györgy és Kamarás istván). 
az utolsó, harmadik blokktól tulajdonkép-
pen független a kötetet záró közlemény: 
Varga csaba mind tematikailag, mind 
idõhorizontját tekintve (2030-2050-ig 
szóló) széles ívû „gondolatkísérlete” az új 
globális világszerkezetrõl és Magyarország 
abban játszott szerepének alternatíváiról. 
rendkívül sajnálatos, hogy az idevágó, 
minden bizonnyal számos eredeti felvetést 
és megközelítést tartalmazó gondolatok 
(globális forgatókönyvek, új emberkép, 

Magyarország alternatívái: világvége-, 
alámerülés-, libikóka- és tudástársadalom 
szcenárió, új, egységesített paradigma 
stb…) nem kerülnek szöveges kifejtésre 
a kiadványban, hanem csak tézisszerûen, 
címszavakban szerepelnek.

összefoglalva megállapítható, hogy igen 
sokoldalúan feltárt, de terjedelmi okokból 
nyilván a legtöbb esetben csak vázlatosan 
megírt ismeretanyaggal találkozhat az olvasó, 
aki bepillantást nyerhet az országstratégia 
számos összetevõjének multidiszciplináris 
vegykonyhájába. a recenzens minda-
zonáltal hiányolja a mûszaki- és természet-
tudományok oldaláról való megközelítés 
teljes mellõzését, noha a jövõ alakításában e 
területeknek kiemelkedõ szerep jut. Legalább 
egy elõadás keretében kellett volna fogla-
lkozni a technológiai programok céljával, 
integrálásával az összképbe. az európai 
unió tudománypolitikai törekvéseiben e 
vizsgálatok fontos szerepet kapnak. Bízzunk 
abban, hogy ez a nézõpont egy következõ 
– remélhetõleg nem a következõ millenniu-
mi rendezvénysorozatig váró – konferencia 
tárgysorozatából nem fog hiányozni. (Mag-
yarország nemzeti stratégiája 2020-ig, MTA 
Veszprémi Területi Bizottsága és a Veszprémi 
Egyetem Európai Tanulmányok Központja, 
2001. 372 o.)

Sperlágh Sándor

Az idõjárás nem csak az an-
goloknál állandó téma

Manapság sokat foglalkozunk az idõjárással, 
nemcsak azért, mert a sok különbözõ hírc-
satorna idõjárás-elõrejelzései sok esetben 
ellentmondanak egymásnak, hanem a 
globális felmelegedés és a klímaváltozás is 
gyakori témája a médiának. ahogy persze 
az lenni szokott ilyen esetekben, mindenki 
megszólal, csak éppen a témához legjob-

ban értõ és leginkább kvalifikált források 
hírei nem jutnak el könnyen a nagyközön-
séghez. ezért kell örömmel üdvözölni 
az országos Meteorológiai szolgálatnak 
(oMsz) az év elején megjelent két kiváló 
kiadványát, a nagyközönségnek szóló 
Magyarország éghajlati atlasza, valamint 
a szolgálat neves kutatója, götz gusztáv 
Káosz és prognosztika címû, inkább az 
elméleti fizikában és matematikában 
járatosabb közönségnek szóló mûvét. 
tekintettel a különbözõ olvasóközönség-
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re, a két könyvrõl feltétlenül külön-külön 
kell szót ejteni.

a gyönyörû kiállítású Magyarország 
éghajlati atlasza hiánypótló mû, hiszen 
országunk éghajlati adatait térképes for-
mában megjelenítõ atlasz utoljára 1960-ban 
jelent meg, bár az 1984-es Magyarország 
Nemzeti Atlasza kiadvány tartalmazott né-
hány, éghajlatra vonatkozó térképlapot. 
az új mû, a Meteorológiai Világszövetség 
(WMo) ajánlásának megfelelõen, az éghaj-
lat leírására 30 év meteorológiai mérési 
adatsorainak statisztikai jellemzõit alkal-
mazta, így jelen mû az 1961 és 1990 közötti 
idõszak adatai alapján készült, bár vannak 
benne olyan adatsorok, amelyek rövideb-
bek, de információtartalmuk miatt érdemes 
volt bemutatni azokat is. neumann János 
több mint fél évszázada történt kezdemé-
nyezése óta nemcsak a meteorológia tudo-
mánya, hanem a ma már nélkülözhetetlen 
számítástechnika is óriási fejlõdésen ment 
át, ami tükrözõdik az atlasz szinte minden 
ábráján. az éghajlati adatok bemutatásánál 
domináns módon a vizuális megjelenítés 
használatos, amely könnyebben áttekint-
hetõ a pontosabb adatoknak és a színezés 
terén is folytonos átmenetet létrehozni 
képes számítástechnikai apparátusnak 
köszönhetõen.

a kiadványból megtudhatjuk, hogy ha-
zánkban 18 fõállomás, 43 ún. K4 klímaállo-
más, 59 Ks típusú klímaállomás, valamint 
581 csapadékmérõ állomás mûködik, 
amely folyamatosan szolgáltat adatokat. 
a számítástechnikát ismerõk számára érde-
mes megemlíteni, hogy az oMsz naponta 
30 gigabyte mennyiségû információt dol-
goz fel, amelybe természetesen a külföld-
rõl, ill. a meteorológiai mûholdakról szár-
mazó információ is beleértendõ.

a nagyközönség sok információt kap 
a kiadványból országunk éghajlati jellem-
zõit illetõen. Megtudhatjuk például, hogy 
ez ideig országunk területén a legmaga-

sabb hõmérsékletet, 41,7 °c-t 2000-ben 
mérték Békéscsabán, a második helyezett 
1956-ban csongrád volt 41,6 °c-al. a hõ-
mérséklet abszolút minimumát, -35 °c-t 
1940-ben mérték görömböly-tapolcán, a 
második helyezett ugyanebben az évben 
alsógöd volt -34,9 °c-al. tovább sorolva 
a „leg”-eket: a legnagyobb hóvastagságot, 
130 cm-t a Mátra csúcsán mérték 1963 feb-
ruárjában, a legtöbb csapadékot (esõt) 24 
óra alatt pontosan 203 millimétert 1963. 
szeptember 8-án a Pest megyei gyöm-
rõn. természetesen adatok tömkelege 
található meg könnyen érthetõ térképek 
alakjában. 

Különösen érdekesek az 1901-1998 
idõszak idõsorai az évi középhõmérséklet-
re, valamint az éves csapadékösszegre vo-
natkozóan. az idõsebbek hajlamosak úgy 
emlékezni, hogy a „régi idõkben” március 
15-én már rövidnadrágban mentek iskolá-
ba, vagy „akkoriban még volt négy évszak”. 
az idõsorok tanulmányozása azt mutatja, 
hogy a közel százéves periódus alatt jelen-
tõsek voltak ugyan az ingadozások, hûvös 
és meleg, száraz és csapadékos idõszakok 
követték egymást, azonban határozott 
tendencia az adatokból nem olvasható 
ki, a „régi idõket” feltehetõen a nosztalgia 
szépíti meg. összefoglalva, Magyarország 
éghajlati atlasza igen értékes és szép kiállí-
tású könyv.

a nagyközönség a meteorológiával a 
napi idõjárásjelentés kapcsán találkozik, 
amit a médiában igen változatos módon 
hol az oMsz szakembere, hol „magánme-
teorológus” ismertet, vagy nem éppen 
szakképzett csinibaba csicsereg el a nagy-
érdemûnek. sokakban felvetõdik ilyenkor 
a kérdés, vajon ez nem szakma, ehhez 
egy kis kiképzés után mindenki érthet? 
erre a kérdésre ad választ az oMsz másik 
kiadványa, götz gusztáv (méretében és 
súlyában is) monumentális monográfiája, 
a Káosz és prognosztika, amely a Szemelvé-
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nyek a dinamikai rendszerek elméletének 
és légkördinamikai alkalmazásainak 
témakörébõl szerény alcímet viseli.

a könyvhöz Mersich iván, az oMsz 
elnöke írt elõszót, amelybõl érdemes 
a következõ figyelemreméltó sorokat 
idézni:

„Az idõjárás elõrejelzése a meteorológia 
egyik legismertebb ága, hiszen az idõjárás-
sal és annak elõrejelzésével, valamint 
az idõjárás hatásaival nap mint nap 
szembesülni kényszerülünk. Azt azonban 
még a meteorológusok sem mind tudják, 
hogy az elõrejelezhetõségnek milyen kor-
látai vannak, illetve hogyan kell és lehet 
értelmezni az elõrejelzéseket (különösen 
a középtávra szólókat). Ebben szerepet 
játszik az a szemléletmód is, ahogy az 
elõrejelzések a médiában elhangzanak, 
ahol a bizonytalanság mértéke egyelõre 
még nem, vagy csak kevéssé jelenik meg 
az elõrejelzésekben…

Úgy gondolom, a könyv elolvasása 
után világossá válik, mindenki számára, 
hogy az elõrejelzéseket milyen bizonyta-
lanságok terhelik, különös tekintettel a 
kezdeti feltételekre vonatkozó érzékeny-
ségre, továbbá az is kiderül, hogy ezt a fajta 
bizonytalanságot hogyan lehet számszerû 
formába önteni.”

ez a mû már nem a nagyközönség szá-
mára íródott, mivel a megfelelõ matemati-
kai és fizikai elõismeretekkel nem rendel-
kezõ olvasót igencsak próbára teheti. 
Kivételnek számít talán a könyv elsõ része, 
amely igen élvezetes és olvasmányos stí-
lusban ismerteti a meteorológia kialakulá-
sának történetét. e részbõl sok újat tudott 
meg jelen sorok írója is, és olvasása felte-
hetõen hasonló élvezetet fog másoknak 
is jelenteni.

a második és harmadik rész már a 
„szakmával” foglalkozik, de a fizika és ma-
tematika bármely más területének mûvelõi 
számára is érthetõ módon. néhány szó 

magyarázat azért itt talán nem felesleges a 
káosz és a prognosztika összekapcsolásá-
nak okáról és azok szoros kapcsolatáról.

a légkör dinamikáját a hidrodinamika 
és a termodinamika alapegyenleteinek 
megfelelõ összekapcsolásával egy igen bo-
nyolult, nemlineáris egyenletrendszer írja 
le, amely csak numerikus módszerek alkal-
mazásával oldható meg. a nemlinearitás 
egyik kellemetlen következménye, hogy az 
egyenletek megoldása rendkívül érzékeny 
a kezdeti, ill. határfeltételekre. Ha azok csak 
igen kicsit is különböznek egymástól, a hoz-
zájuk tartozó megoldások gyökeresen eltérõ 
következményekrõl adhatnak számot. 
igaz ugyan, hogy az alapegyenletek deter-
minisztikusak, azaz elvben egyértelmûen 
meghatározzák az adott feltételekhez tar-
tozó megoldást. Ha azonban a kezdeti és 
határfeltételek pontatlansága meghalad egy 
bizonyos mértéket, akkor a nemlinearitás 
tulajdonságaitól függõen a megoldás gya-
korlatilag megjósolhatatlanná válik, mert 
a hibahatáron belüli feltételek más és más 
képet rajzolnak elénk. ezt a helyzetet szokás 
„determinisztikus káosznak” nevezni, ahogy 
azt a szerzõ a második és harmadik részben 
részletesen elmagyarázza. Kétségbeesésre 
azonban nincs ok, természetesen erre az es-
etre is megvannak a megfelelõ módszerek, 
amelyekkel a „káosz” törvényszerûségei 
feltárhatók. 

Különösen érdekes a prognosztika 
különféle módszereit ismertetõ rész. az 
oMsz szakértõitõl a mûveket ismertetõ 
sajtótájékoztatón az érdeklõdõ azt is meg-
tudhatta, hogy az idõjárás elõrejelzés 50 (!) 
egymástól kicsit különbözõ határfeltételek-
kel elvégzett számítás eredményeinek 
összevetésébõl készül. azt talán felesleges 
hangsúlyozni, hogy ezek a bonyolult mo-
dellszámítások mekkora számítástechnikai 
kapacitást igényelnek. ezek ismeretében 
egyes kereskedelmi tévécsatornák magán-
meteorológusainak „saját számításokra” 
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való hivatkozása semmiképpen nem ve-
hetõ komolyan.

az átlagolvasó figyelmének felkeltésére itt 
csak az elsõ, történeti áttekintést tartalmazó 
részbõl választunk ki két érdekességet.

Ma mindenki természetesnek veszi, hogy 
a vízcsapokon a hideg vizet kék, a meleget 
piros színnel jelzik. ez azonban korábban 
nem volt triviális. ahogy götz gusztávtól 
megtudjuk, 1919 elõtt a nagyobb terü-
leteket ábrázoló (szinoptikus) meteoroló-
giai térképeken a meleg és hidegfrontokat 
éppen fordítva jelölték. a mai jelölésmódot 
a fiatal Carl-Gustaf Rossby, a késõbb világ-
hírûvé vált svéd meteorológus javasolta 
a Bergeni egyetemen mûködõ, Vilhelm 
Bjeknes vezette norvég kutatócsoportnak. 
feltehetõen tehát neki köszönhetõ a ma 
olyan természetesnek vett színkód.

Másodiknak érdemes egy magyar vonat-
kozást megemlíteni. sokan hallottak arról, 
hogy neumann Jánost érdekelte a meteo-
rológia is, mint a nemlineáris dinamika 
egy különlegesen fontos alkalmazása. 
a digitális elektronikus számítógépek 
megszületésekor elsõként ismerte fel, hogy 
a számítástechnikai eszközök mellett mi-
lyen fontos az alapvetõ dinamikai elmélet 
megfelelõ megalapozása is. a princetoni 
institute for advanced study igazgatója, 
Frank Aydelotte segítségével 1946-ban 
javaslatot juttatott el a haditengerészet ku-
tatási és találmányi irodájához, amelyben 
egy meteorológiai program megindítását 
kezdeményezte. Javaslatának következõ 

mondatai rendkívüli elõrelátásról tanús-
kodnak: 

„A program célja a dinamikus meteo-
rológia elméletének megvizsgálása annak 
érdekében, hogy azt alkalmassá tegye a 
lassan már rendelkezésre álló és a jövõben 
valószínûleg egyre inkább hozzáférhetõvé 
váló nagy sebességû, elektronikus, digitális 
automatikus számítások elvégzésére. Vár-
hatóan ezek a vizsgálatok arra is jelzéseket 
adnak majd, hogy milyen – akár laborató-
riumi típusú, akár terep jellegû – további 
megfigyelések szükségesek az ilyen nagy-
sebességû számításokkal támogatott elméleti 
munka még hatékonyabbá tételéhez.” 

neumann Jánosnak további, eddig szintén 
csak kevesek által ismert érdeme, hogy 1946. 
augusztus 29-30-án kezdeményezésének 
eredményeképpen Princetonban az institute 
of advanced study adott otthont az elsõ 
„meteorológiai konferenciának”, amelyet ma 
a meteorológusok történelmi eseményként, 
a numerikus idõjárási prognosztika elsõ 
konferenciájaként tartanak számon.

az országos Meteorológiai szolgálat méltán 
lehet büszke a fentebb ismertetett két kiad-
ványára, amelyekben mind a nagyközönség, 
mind pedig a matematika és fizikai ínyencei 
értékes olvasmányra lelhetnek. (Magyarország 
éghajlati atlasza. OMSZ, Budapest, 2001 
107 o. – Götz Gusztáv: Káosz és prognosz-
tika. OMSZ, Budapest, 2001. 490 o.)

Bencze gyula 
 az MTA doktora, tud. tanácsadó, KFKI -RMKI

Dr. Romány Pál:
Kortársunk az agrárpolitika
Agrárpolitikai, agrárszociológiai tanul-
mányok

romány Pál ebben a könyvében az elmúlt 
10-12 évben írt tanulmányait tette közzé. 
Jó érzékkel, szakszerûen válogatott, a törté-
nelem szálaira fûzte az agrárium egészére 

kiterjedõ, más-más idõpontokban született 
írásait. ezért a tanulmánykötet már-már 
monográfiának tûnik. a szerzõ meghatáro-
zó forrásai a Központi statisztikai Hivatal 
anyagai, de a szakszerû jegyzetekben 
fellelhetjük a mezõgazdaság múltjával 
és jelenével foglalkozó hazai és részben 
külföldi szakirodalom gazdag termésének 
meghatározó részét is. 


