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behatároltak: a nappali tagozatos hallgatók
képzését rugalmasabbá és sokoldalúbbá
teheti ugyan, a kistelepüléseken élõ fiatalok
felsõoktatási esélyeinek növelésére azonban
csak csekély mértékben alkalmas. Nyíri Kris-
tóf a virtuális egyetem programját és lehetõ-
ségeit történetfilozófiai és kommunikáció-
filozófiai perspektívába állítja. A számítógép-
hálózatok térhódítása nyomán kibontakozó
harmadik – az írás kialakulását, majd a könyv-
nyomtatás elterjedését követõ – tudásforra-
dalom természetesen a felsõoktatást sem
hagyja érintetlenül: a számítógépes világháló
globális közegében mûködõ és tendencia-
szerûen globális angol nyelvet használó virtuá-
lis egyetem szükségképpen átalakítja a „ku-
tatás” és a „tanítás” hagyományos fogalmait,
mûködése ugyanakkor csupán kibõvíti és
semmiképpen sem váltja föl a hagyományos
egyetemi formát – „virtuális egyetem” és „ha-
gyományos egyetem” nem ellenfelei, hanem
partnerei kell legyenek tehát egymásnak.

A kötetben közzétett fordítások – mint
említettük: az európai egyetemtörténet
klasszikus szövegei – a tanulmányokhoz
kapcsolódnak, azok gondolatmeneteit
támasztják alá, részletezik vagy illusztrálják.
A párizsi egyetem középkori történetébõl
válogatott dokumentumok, így Borbély
Gábor, Humboldt és Schleiermacher-esszé-
je, illetve Joseph Ben-David egyetemtörté-
neti monográfiájának fejezete, Tóth Tamás,
John Henry Newmann elõadása pedig End-
reffy Zoltán tanulmányához csatlakozik. A
tanulmányok és a fordítások, ismételjük,
együtt teszik a kötetet a kérdés magyar nyel-
vû irodalmának alighanem legjelentõsebb
darabjává. (Tóth Tamás [szerk.]: Az európai
egyetem funkcióváltozásai. Felsõoktatás-
történeti tanulmányok.  Magyar Felsõokta-
tás könyvek 18. Professzorok háza,
Budapest, 2001. 247 p.)

          Perecz László
Dr. habil. phil., egyetemi docens (BME)

Tél Tamás – Gruiz Márton:
Kaotikus dinamika

A káosz szó használata az utóbbi idõben
divatba jött, és széles körben használják, per-
sze többségében nem eredeti értelme sze-
rint. Tél Tamás és Gruiz Márton Kaotikus
dinamika címû tankönyve remélhetõleg
helyére teszi majd a szóhasználatot, persze
csak ha azok, akik szeretnek hangzatos ide-
gen szavakat használni, veszik a fáradságot,
hogy elolvassák ezt a remek könyvet.

A káosz szó az 1970-es évek közepén
tûnt fel a szakirodalomban tudományos foga-
lomként, bár egzakt definíciója máig nem lé-
tezik. A leggyakrabban használt értelmében
olyan folyamatra utal, amelynek változékony-
sága a véletlenre utal, de nem véletlenszerû.
Tél és Gruiz a következõ kompakt magyará-
zatot adja: „a káosz egyszerû rendszerek
bonyolult idõbeli viselkedése.”

Edward Norton Lorenz amerikai elméleti
meteorológus 1960 körül numerikus kísér-
letsorozatba kezdett, amelyben az idõjárás
elõrejelzésének lehetõségét vizsgálta. Alap-
vetõ feltételezése az volt, hogy a légkör ál-
lapotának fejlõdését a fizika alaptörvényeire
épülõ determinisztikus matematikai egyen-
letek írják le, tehát adott kezdeti feltételek
esetén a viselkedés elõre jelezhetõ. A vizs-
gálatok során olyan jelenségre akadt, amely
nem illett a hagyományos képbe: egy látszó-
lag véletlenszerû és elõrejelezhetetlen visel-
kedési formára, amely mögött azonban hatá-
rozott törvényszerûségek rejlettek. Ezt a
„determinisztikus véletlenszerûségként” jel-
lemezhetõ folyamatot nevezték el késõbb
káosznak.

Tél Tamás és Gruiz Márton könyvük ele-
jén Richard Feynmant idézik, aki Lorenz fel-
fedezése nyomán állapította meg a követ-
kezõket: „Milyen meglepõ ellentét, hogy a
bonyolult, szövevényes jelenségek sokszor
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oly egyszerû egyenletekkel írhatók le. A fizi-
ka tudományában járatlan ember, aki nem
ismeri az egyszerû egyenletek hatékony-
ságát, könnyen arra a következtetésre jut,
hogy csak isteni beavatkozással, és nem
egyszerû egyenletekkel lehet a világ bonyo-
lultságát megmagyarázni.”

Ez a tankönyv egyetlen tudományterület,
a klasszikus mechanika keretén belül igyek-
szik bemutatni a káosszal kapcsolatos jelen-
ségeket. A szerzõk szándéka szerint a könyv
alsóbb éves egyetemi hallgatókhoz szól, fel-
építése didaktikus, és igen egyszerû példák-
kal illusztrálja a bonyolultsághoz vezetõ utat.

Az elsõ rész a kaotikus mozgás és a frak-
tálok kapcsolatát mutatja be, egyszerûen és
közérthetõen. A második az egyszerû moz-
gásokkal foglalkozik, amelyek tanulmányo-
zása kapcsán kerül bevezetésre a káosz vizs-
gálatának eszköztára, így a fázistér, a külön-
féle leképezések és a fázistérbeli mozgás
geometriai szemléltetése. A harmadik rész a
káosz részletes elemzését adja. Igen fontos,
hogy az egyes fejezetek végén szereplõ fel-
adatok az olvasót önálló vizsgálatokra ösz-
tönzik, segítve ezáltal a jobb megértést.

A könyvet részletes és teljességre törek-
võ irodalomjegyzék egészíti ki, amely a káosz-
elmélet más tudományterületeken történõ
alkalmazásaira is kiterjed. Kár, hogy elkerülte
a szerzõk figyelmét – ezért nem is szerepel
az irodalomjegyzékben – Götz Gusztáv fõ-
képpen a meteorológiai alkalmazásokra
összpontosító kiváló könyve, amely  messze
túllépi egy tankönyv kereteit (Götz Gusztáv:
Káosz és prognosztika), és amelyért a szerzõ
2002-ben Akadémiai Díjban részesült.

A Kaotikus dinamika kiváló tankönyv,
amely csak a káoszelmélet kezdeteibe vezet
be, ám további gondolkodásra serkenti az
olvasót, amit az alábbi két idézet is tanúsít:

„A káosz a kevés összetevõbõl álló, egy-
szerû rendszerek mozgása. A sok összete-
võjû, nagy szabadági fokú rendszerek idõ-
beli viselkedése ezért szükségszerûen bo-

nyolultabb a káosznál. A véletlenszerû vi-
selkedés eredete ekkor a szabadsági fokok
nagy száma, melyek mindegyikét eleve re-
ménytelen követnünk. Az ilyen eredetû vé-
letlen viselkedést nevezzük a makroszko-
pikus megfigyelõ által érzékelt zajnak, a
mögötte meghúzódó dinamikát – a gázok
kinetikus elméletének szóhasználata sze-
rint – molekuláris káosznak. A könyvben
vizsgált determinisztikus káosz fogalmai
hasznos elemek lehetnek a nagy szabadsági
fokú rendszerek leírásában is.”

„A káosz vizsgálatakor a szabálytalan
idõbeli viselkedés  e legegyszerûbb formáját
tanulmányozzuk, mely kizárólag a nem-
linearitásból következik. A bonyolult rend-
szerekben ehhez még hozzájárulnak a vál-
tozók nagy számából adódó komplikációk.
A sok összetevõbõl álló rendszerek bonyolult
viselkedésének tehát óhatatlanul vannak
olyan vonásai, melyek nem érthetõk meg
a determinisztikus káosz alapján. Az ilyen
rendszerek viselkedése szempontjából a
determinisztikus káosz megismerése csak
az elsõ lépés.”

A szép kiállítású könyv egyetlen szép-
séghibája a hozzá mellékelt kétlapos HIBA-
IGAZÍTÓ, amelyben a következõ szöveg
található: „Az alábbi ábrák a könyvben
sajnálatos módon hibásan jelentek meg.
Kérjük a Tisztelt Olvasót, hogy a jobb ke-
zelhetõség kedvéért szíveskedjék a mellékelt
helyes ábrákat a megfelelõ helyekre bera-
gasztani”. Ez a tudományos mûveknél
(Európában) meglehetõsen szokatlan „inter-
aktív” módszer, a gyenge szerkesztõi munka
kitörölhetetlen bizonyítéka. Manapság, ami-
kor a számítástechnika óriási segítséget nyújt
a könyvek szerkesztésében és összeállítá-
sában, szinte elképzelhetetlen, hogy felelõs
szakmai munka mellett bizonyos hibákra
csak akkor figyelnek fel, amikor a nagyszámú
példányt már kinyomtattak. A könyv diákok
számára meglehetõsen borsos ára (4293 Ft)
mellett az olvasó elvárhatja a hibátlan munkát.
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Ez a silány szerkesztõi munka mindenesetre
nem öregbíti a Nemzeti Tankönyvkiadó hír-
nevét, és a neves szerzõk mûve sem érde-
melte meg ezt a malõrt. (Tél Tamás – Gruiz

Márton: Kaotikus dinamika. Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 2002. 354 p.)

Bencze  Gyula
az MTA doktora, tud. tanácsadó (KFKI-RMKI)
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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 egészét
érintõ, vagy az egyes tudományterületek sajátos
problémáit érthetõen bemutató témákkal fog-
lalkoznak. Közlünk téma-összefoglaló, magas
szintû ismeretterjesztõ, illetve egy-egy tudo-
mányterület újabb eredményeit bemutató ta-
nulmányokat; 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 ki-
nyomtatott 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, tele-
fonszámot is, ahol a szerkesztõk a szerzõt álta-
lában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt, (esetleg
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 köz-
lemény 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 közle-
ményeket az évszám után írt a, b, c jelekkel kérjük
megkülönböztetni mind a szövegben, mind az
irodalomjegyzékben. Kérjük, fordítsanak külö-
nös figyelmet a bibliográfiai adatoknak a
szövegben, illetõleg az irodalomjegyzékben való
egyeztetésére! Miután a Magyar Tudomány nem
szakfolyóirat, a közlemények csak a leg-
fontosabb 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 Organiza-
tion 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) Theoretical Models and Personality
Theory. 155–170. Duke University Press, Durn-
ham

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.
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