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kutatások értékelésénél figyelembe kell 
venni a tudomány felelõsségét is. Molnár 
László (BME) a klímaváltozás-problémán 
keresztül mutatja be, hogyan alakult át a 
szakértelem a tisztán tudományos kutatásból 
politikai üggyé.

A harmadik rész a szakértelem társadal-
mi megítélésével foglalkozik. Hronszky Imre 
(BME) azt vizsgálja, miért és hogyan alakít-
ható a szakértés és a politika viszonya olyan 
diszkurzussá, amelyben a „mindennapi em-
ber” is lényegi szerepet kap: milyen módon 
tanulhat tehát egymástól a mindennapi és 
lokális tudás és a tudományos racionalitás. 
Következtetése szerint a döntési folyamat 
konkrét szakaszában mindkét perspektívát 
figyelembe kell venni. A kormányozódás 
(governance) új módja diszkurzión alapuló, 
fenntartható tanulási folyamat mûködését 
követeli meg, s a megoldást a mindennapi 
tudás és a szakértõi tudás egyfajta koevo-
lúciója jelentheti. Leslie Kuhn (Western 
Sydney Egyetem) a környezeti tudomány 
háromfázisú fejlõdését vázolja fel. Ezek a 
környezet új paradigmakénti vizsgálata; a 
környezet komplex kutatási területként való 
felfogása; a környezet mint átfogó rendszer. 
Michael Decker és Eva Neumann-Held az 

„European Academy Bad Neuenjahr” által 
elõterjesztett technológia-hatáselemzés 
koncepciót mutatják be, és kitérnek arra, 
hogy az alkalmazott interdiszciplináris tudo-
mányt – amely szimultán tudja kombinálni 
az analízist és az értékelést – miképp szer-
vezhetjük. Jirí Loudín (Cseh Mûszaki Egye-
tem, Prága) a szakértõ és az „ellenszakértõ” 
közti kapcsolatot vizsgálja. Véleménye sze-

rint a tudomány a saját magával szembeni 
felvilágosítás által pontosan akkor veszíti, 
veszítheti el „ártatlanságát” és hitelességét, 
amikor társadalmilag fontossá válik. A tudás 
sokszor „információvá” degradálódik, és 
már csak nehezen különböztethetõ meg 
az ezoterikától.

A negyedik részben három esettanul-
mány olvasható. Tamás Pál (MTA Szocioló-
giai Intézet) és Farkas János (BME) tanulmá-
nyai azt vizsgálják, milyen szerepet játszott 
a szakértelem a szocialista államokban, 
valamint tárgyalják a szakértelem szerepét 
a poszt-szocialista idõszakban is. Mindkét 
szerzõ arra a következtetésre jut, hogy mivel 
a tudás a politikai döntéshozás szükséges 
eleme, a laikus nyilvánosság részvétele 
elengedhetetlen, hiszen a tudás sohasem 
lehet teljes. A poszt-szocialista politikai 
mechanizmusoknak a döntéseket megala-
pozó tudás pluralizálását kell megvalósítani. 
Végül Gilbert Fayl (korábban évtizedekig az 
Európai Bizottság Kutatási Fõigazgatósága 
Kutatásértékelési Csoportjának vezetõje) és 
munkatársai betekintést nyújtanak az EU 
konzultációs folyamatába, és az európai 
kutatási és fejlesztési projektek példáján 
keresztül mutatják be, milyen komplex 
összefüggés van az EU döntéshozatalai 
során a szakértelem és az intézmények 
között. (Gotthard Bechmann–Imre Hronsz-
ky (eds.): Expertise and Its Interfaces. The 
Tense Relationship of Science and Politics. 
(Gesellschaft–Technik–Umwelt, Neue Folge, 
4) edition sigma, Berlin 2003. 296 p.)

Csiszér Béla
PhD hallgató, BME, bcsiszer@eik.bme.hu

 

Bárdossy György – Fodor János
Evaluation of Uncertainties
and Risks in Geology 
(New Mathematical Approaches for 
their Handling)
Ritkaságszámba megy, és nagy megtisztel-

tetésnek számít, ha földtudománnyal foglal-
kozó magyar szakemberek mûvét vezetõ 
nemzetközi tudományos kiadó jelenteti meg. 
Bárdossy György geológus akadémikus és 
Fodor János matematikusprofesszor Springer 
Kiadónál megjelent legújabb könyve avatott, 
biztos kézzel kalauzolja az olvasót a földtudo-
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mány és ezen belül a földtan (geológia) napja-
inkban egyik legizgalmasabb határterületére. 

Köztudott, hogy a geológia nem sorolható 
a legegzaktabb természettudományok közé. 
Természetesen ez nem a geológusok szakmai 
hiányosságaival, hanem elsõsorban a geológia 
tárgyával magyarázható. A geológiát – igen 
gyakran és nem alaptalanul – történeti 
természettudománynak tekintik. Tárgya a 
Föld és ezen belül elsõsorban a földkéreg 
emberi idõléptékkel szinte beláthatatlan, 
felfoghatatlan, úgynevezett földtani idõk 
(évmilliók, évmilliárdok) alatt végbement 
anyagi és szerkezeti változásainak, földfej-
lõdési folyamatainak rekonstrukciója. Ellen-
tétben más, elsõsorban kísérletes természet-
tudományokkal, a geológiában általában 
nincs lehetõség a vizsgált folyamatok kísérleti 
modellezésére, a vizsgált rendszer határfelté-
teleinek tetszés szerinti megválasztására. Ez 
nemcsak a földtani idõ nem reprodukálható 
voltával, hanem a földtani folyamatokat sza-
bályozó fizikai, kémiai, biológiai stb. ténye-
zõk nagy számával, bonyolult kölcsönhatá-
saival függ össze. Szemben a kísérletes 
természettudományokkal, az optimális minta-
vétel a geológiában számtalan nehézségbe 
ütközik, gyakorlatilag megvalósíthatatlan. 
Gondoljunk csak arra, hogy a mélyfúrási 
technológiák fejlõdése ellenére is csupán 
néhány kilométeres (kivételes esetekben tíz 
kilométert is meghaladó) mélységbõl tudunk 
csak kõzetmintákat nyerni, a mélyfúrási 
vagy bányászati feltárás rendkívül költséges, 
a felszíni mintázást sok geológiai és egyéb 
tényezõ (például: fedettség) korlátozza. 

Ugyanakkor az igen gyakran hiányos, 
szabálytalan eloszlású mintavételezés és ezt 
követõ geológiai (ásványtani, kõzettani, geo-
kémiai) elemzések, kiértékelés fontos, nagy 
költségkihatású gazdasági döntések alapja 
(például beruházások, bányászati tevékenység 
megkezdésére, hulladéktárolók kialakításá-
ra, környezetföldtani és mérnökgeológiai 
vizsgálatok stb.). Nyilvánvaló, hogy e 

döntések elõkészítéséhez a rendelkezésre 
álló adatok bizonytalanságával számolni 
kell, és a bizonytalansági mutatókat fel kell 
használni a konkrét döntéseket megelõzõ 
kockázatbecslésben is. 

Tradicionálisan a bizonytalanság jellem-
zésére a valószínûségelmélet módszerei állnak 
a kutatók rendelkezésére. Ezek alkalmazásának 
tapasztalataival, hiányosságaikkal számos tanul-
mány foglalkozik. Az utolsó harminc évben 
új bizonytalansági elméletek jelentek meg. 
Ezek az elméletek olyan kockázatelemzési 
eszközöket adnak a felhasználóknak, ame-
lyek explicit módon számolnak az ismeretek 
gyakorlati hiányával. Típusosan e módszerek 
eredményei eloszlási függvénypárok lehet-
nek egy függvény helyett, úgy, hogy a két 
függvény közötti különbség az aktuális isme-
reteink csökkenésével nõ. Így a döntéshozó 
megtudhatja, hol az a határ, ahol már nincs 
elégséges ismerete a vizsgált jelenségrõl. A 
bizonytalanságot tárgyaló ezen új módszerek 
jelenleg még nem annyira „érettek”, mint 
a valószínûségi módszerek. Eredményeik 
általában szórtan, különbözõ szakterületek 
folyóirataiban jelentek meg. Fejlõdésük 
hajtóereje ma fõleg a mikrobiológia és a 
közgazdaságtan területérõl, és nem elsõsor-
ban a mérnöki vagy természettudományok 
területérõl származik.

Bárdossy és Fodor professzorok új köny-
ve ezért is hiánypótlónak számít. Világos, 
pontos és érthetõ módon összegyûjti és 
kritikailag értékeli a különbözõ bizonyta-
lansági elméletek alapjait, és e módszerek 
mûködését geológiai esettanulmányok pél-
dáin szemlélteti. Így minden bizonnyal nagy 
hatással lesz a geológiai kockázatanalízisre, 
és további tudományos vitákat indukálhat. A 
könyv nem csak a klasszikus földtudományi 
(geológiai) körben használható igen eredmé-
nyesen. Közhely, hogy a földtudománytól 
elválaszthatatlan környezettudományban 
is óriási a kockázatbecslés szerepe, ami a 
természeti katasztrófák, környezeti problé-
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mák, a növekvõ ipari termelés és emberi 
tevékenység hatására a közeljövõben csak 
tovább fokozódhat. A könyvben vázolt módsze-
rek tehát az adatok bizonytalanságával és az 
ebbõl következõ kockázatok becslésével 
foglalkozó kutatók, szakemberek érdeklõdését 
kelthetik fel.

A könyv hat fejezetét gondosan váloga-
tott irodalomjegyzék és a szakkifejezések 
értelmezõ szótára egészíti ki (ez utóbbi nagy 
segítségre lehet a témakörben kevéssé jártas 
olvasóknak). A bevezetést követõ második 
fejezet a geológiában tapasztalható fõbb 
bizonytalanságok és kockázatok, valamint 
ezek forrásainak áttekintését tartalmazza, és 
megadja a fontosabb definíciókat. A bizony-
talanságok kezelésére szolgáló valószínûségi 
módszerek bemutatását (3. fejezet) a könyv 
súlyponti részét alkotó bizonytalanság-ori-
entált matematikai módszerek ismertetése 
követi. E fejezetben különös, döntõ hang-
súlyt kapott a fuzzy rendszerek elméletének 
bemutatása és alkalmazási lehetõségeinek 
ismertetése. Az 5. fejezet a fuzzy módszer 
sikeres alkalmazásainak esettanulmányait 
tartalmazza. E fejezetben különös hangsúlyt 
helyeztek a szerzõk a szilárd ásványi nyers-
anyagok telepeinek készletbecslésére, és 
bemutatták a fuzzy módszer alkalmazásának 
elõnyeit a geológiai anyagok ásványos össze-
tételének röntgendiffraktométeres és termi-
kus módszerekkel történõ meghatározásá-
ban is. Többek között – a paleontológiai bio-
metria mellett – egy nagyon aktuális kérdést, 
a radioaktív hulladékok földtani közegben 
való elhelyezésének problematikáját is kime-
rítõen tárgyalja a könyv. 

A könyv elsõ szerzõjének szakmai életútja 
garanciát jelent arra, hogy a geológia mind 
alap-, mind alkalmazott kutatási szempontból 
legfontosabb kérdései kerüljenek megfelelõ 
tárgyalásra. Bárdossy György, az MTA rendes 
tagja terepi, majd bányageológusként kezdte 
pályafutását. Ezt követõen a Magyar Állami 
Földtani Intézet, majd az MTA Geokémiai 
Kutatólaboratóriuma vezetõ, ásvány-kõzet-
tani és geokémiai analitikai laboratóriumokat 
létrehozó és irányító munkatársa volt, majd a 
Magyar Alumíniumipari Tröszt fõgeológusa-
ként tevékenykedett. A bauxit geológiájával, 
bányászatával és az alumínium elõállításával 
foglalkozó nemzetközi szervezet (ICSOBA) 
egyik megalapítója. Sokrétû elméleti és gya-
korlati tapasztalatait magyarul, angolul, oro-
szul és kínaiul is megjelent, nagy nemzetközi 
sikerû bauxitföldtani kézikönyveiben foglalta 
össze. Az ELTE címzetes egyetemi tanára. 
1997-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki. Fodor 
János professzor a Szent István Egyetem Ál-
latorvosi Kar Biomatematikai és Informatikai 
Tanszékének vezetõje. 1991-ben a matema-
tikai tudomány kandidátusa (PhD) fokozatot 
szerzett, 2000-ben habilitált. Fõ szakterületei: 
operációs mûveletek stochasztikus folyama-
tai, fuzzy halmazok elmélete, preferencia-
modellezés és többkritériumos döntéshozás 
elmélete. A fuzzy halmazok elméletével és 
gyakorlati módszereivel foglalkozó nemzet-
közi szakfolyóirat ill. társaság vezetõ szervezõ 
egyénisége. (György Bárdossy – János Fodor: 
Evaluation of Uncertainties and Risks in 
Geology (New Mathematical Approaches 
for their Handling). Springer-Verlag, Berlin 
Heidelberg New York, 2004, 221 p.)

Árkai Péter
az MTA levelezõ tagja



677

contents
Mária Ludassy:  Introduction ……………………………………………………………	 548
Ágnes Heller: European Master-narratives about Freedom   ………………………… 549
Mihály Vajda: He Is in an Agony of Dread, that’s Why He Wants To Be
 the Master and the Possessor of Nature …………………………………………… 555
Márta Fehér: Demokrácia és logika Democracy and Logic  ………………………… 560
János Kelemen: Dante and the European Tradition   ………………………………… 565
Gábor Boros: Europe-Studies: Descartes, Leibniz, Louis XIV.  ……………………… 571
Ferenc Huoranszki: What Am I?  ……………………………………………………… 577
Péter Kende: The Heritage of Enlightment in the Value System of Contemporary Europe 585
Mária Ludassy: The Heritage of Enlightenment: Europe of the Human Rights……… 594
István Fehér M.: The Idea of Europe and the European Tradition…………………… 599
János Boros: Democracy Upside-down. The Plan of the European Constitution 
 is a Misunderstanding of the Idea of “Democracy” ……………………………… 610

Study
Tamás Csörgõ – Péter Lévai: A Primordial-New Form of Matter in Experiments … 619
András Hernádi: Twelve Questions and Answers
 Regarding Our Economic Relations with the Far East  …………………………… 628
Zsolt Nagy – Zsuzsa Herczeg – Alfréda Temesi: Medical Research in Hungary
 under the EU 5th Framework Programme  ……………………………………… 634

The Science of the World as Seen by Hungarian Diplomats
István Mányi: Renewable Energy in Austria ………………………………………… 645

Scientists of the Future ………………………………………………………………… 649

Obituary
Lajos Kollár (Endre Dulácska – Zsolt Gáspár – István Hegedûs)   …………………… 659
Lajos Ferenczy (Csaba Vágvölgyi)  …………………………………………………… 662

Outlook (László Jéki – Júlia Gimes)   …………………………………………………… 664

Book Review  ……………………………………………………………………………… 668



Magyar Tudomány • 2004/5

678

Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõsegíteni, ezért elsõsorban olyan kéziratokat 
fogad el közlésre, amelyek  a tudomány egé-
szét érintõ, vagy az egyes tudományterületek 
sajátos problémáit érthetõen bemutató témák-
kal foglalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, 
magas szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy 
tudományterület újabb eredményeit bemutató 
tanulmányokat; a társadalmi élet tudományokkal 
kapcsolatos eseményeirõl szóló beszámolókat, 
tudománypolitikai elemzéseket és szakmai 
szempontú könyvismertetéseket.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg 
a 30 000 leütést (a szóközökkel együtt, ez kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füzeteiben), ha a tanul-
mány ábrákat, táblázatokat, képeket is tartalmaz, 
a terjedelem 20-30 százalékkal nagyobb lehet. 
Beszámolók, recenziók esetében a terjedelem 
ne haladja meg a 7-8 000 leütést. A teljes  kézira-
tot .rtf formátumban, mágneslemezen és 2 
kinyomtatott példányban kell a szerkesztõségbe 
beküldeni. 

3. A közlemények címének angol nyelvû 
fordítását külön oldalon kell csatolni a közle-
ményhez. Itt kérjük a magyar nyelvû kulcsszava-
kat (maximum 10) is. A tanulmány címe után 
a szerzõ(k) nevét és tudományos fokozatát, a 
munkahely(ek) pontos megnevezését és – ha 
közölni kivánja – e-mail-címét kell írni. A külön 
lapon kérjük azt a levelezési és e-mail címet, 
telefonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt 
általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (eset-
leg félkövér – bold) betû alkalmazható; ritkítás, 
VERZÁL betû és aláhúzás nem. A jegyzeteket 
lábjegyzetként kell megadni. 

5. A rajzok érkezhetnek papíron, lemezen 
vagy email útján. Kérjük azonban a szerzõket: 
tartsák szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; 
a vonalas, oszlopos, stb. grafikonoknál tehát ne 
használjanak színeket. Általában: a grafikonok, 
ábrák lehetõség szerint minél egyszerûbbek le 

 
 
 
gyenek, és vegyék figyelembe a megjelenõ olda-
lak méreteit. A lemezen vagy emailben érkezõ 
ábrákat és illusztrációkat lehetõleg .tif vagy .bmp 
formátumban kérjük; értelemszerûen fekete-
fehérben, minimálisan 150 dpi felbontással, és 
a továbbítás megkönnyítése érdekében a kép 
nagysága ne haladja meg a végleges (vagy annak 
szánt) méreteket. A közlemény szövegében tün-
tessék fel az ábrák kívánatos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
közlemény végén, abc sorrendben adjuk meg, 
a lábjegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Irodalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve). Ha azo-
nos szerzõ(k)tõl ugyanabban az évben több 
tanulmányra hivatkozik valaki, akkor a közlemé-
nyeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkülönböztetni mind a szövegben, mind 
az irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak 
különös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a 
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való 
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem 
szakfolyóirat, a közlemények csak a legfonto-
sabb hivatkozásokat (max. 10-15) tartalmazzák.

7. Az irodalomjegyzéket abc sorrendben 
kérjük.  A tételek formája a következõ legyen:

 • Folyóiratcikkek esetében:  
Alexander, E. O. and Borgia, G. (1976). Group 
Selection, Altruism and the Levels of Organizati-
on of Life. Ann. Rev. Ecol. Syst. 9, 499-474

 • Könyvek esetében:   
Benedict, R. (1935). Patterns of Culture. Hough-
ton Mifflin, Boston

 • Tanulmánygyûjtemények esetén: 
von Bertalanffy, L. (1952). Theoretical Models in Biology 
and Psychology. In: Krech, D., Klein, G. S. (eds) Theo-
retical Models and Personality Theory. 155-170. 
Duke University Press, Durnham

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevonatot nem küld, de az elfogadás elõtt 
minden szerzõnek elküldi egyeztetésre közlemé-
nye szerkesztett példányát. A tördelés során 
szükséges apró változtatásokat a szerzõ egy adott 
napon a szerkesztõségben ellenõrizheti.




