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ELŐSZÓ

Szüleim emlékére és unokáimnak

Hasonlóan más könyvekhez, ennek is megvan a maga története. Jó tizenöt éve elbuktam egy felsőoktatási vezetői pályázatot. Másnap egy könyv várt az íróasztalomon: „Vízminőség-szabályozás”, alatta szerzőként a nevem. Csodálkozva ütöttem
fel a kötet fedelét: 100 üres lap. Csak lassan világosodott meg, munkatársaim gyengéden arra ösztökéltek, „töltsem ki” a lapokat, írjak, oktassak, hosszú távon ez az
egyetlen hasznos út egy egyetemi ember számára. Köszönöm a jó tanácsot, végtére is megfogadtam, bár nem voltam túl gyors. Hozzáteszem, hogy Nóri lányom évekig hasonló kéréssel bombázott, de mindig volt fontosabb feladat. A végső lökést az
OVF Vízügyi Tudományos Tanácsa adta, amikor gálánsan arra kért – hálás köszönet érte –, hogy állítsak össze „életmű”-kötetet. Az életmű szó okozta negatív érzéseket félretéve (kinek van életműve?), némi gondolkozás után, igent mondtam.
Elkezdtem a tartalmon dolgozni. Egyik változat jött a másik után. Mind a papírkosárban végezte. Nagy nehezen megszületett egy induló elképzelés és tartalomjegyzék. Rájöttem, meglévő munkáimra támaszkodva és sok mindent újragondolva
olyan könyvet szeretnék készíteni, ami közérthetően világítja meg a víz és a gyakran
megfoghatatlannak tekintett vízminőség alapkérdéseit. Áttekinti annak főbb problémáit a lokálistól a globálisig, ugyanakkor bevezeti az érdeklődő olvasót a vízminőségi (matematikai) modellek rejtelmeibe. Ez a kettős cél vezérelt. Jó esetben az egyes
fejezetek egyedül is megállják helyüket, és létrejön az a mágikus kapcsolat, ami segíti a tanítást és a tanulást, matematikával vagy a nélkül. Vezérelt az is, hogy mániákusan hiszek a mérnöki és különösen a rendszermérnöki megközelítésben, abban,
hogy a modellek kulcsot jelentenek a jövő bonyolult problémáinak megoldásában,
a józan mérnöki gondolkodásra támaszkodva.
Most már minden egyszerű volt, csak meg kellett írni a könyvet, no meg párszor
megismételni a folyamatot a ﬁnomhangolás érdekében. Ebben sokan segítettek. Elsőként Gayer Józsi barátom, egykori tanítványom nevét említem, aki hihetetlenül
éles szemmel, hozzáértéssel és „bulldogszorgalommal” végezte a szerkesztő nehéz
munkáját és vadászta a mindenkori következő hibát. Rögtön utána Szilágyi Feri következik, szintén barát és tanítvány, több évtizedes munkatárs. Kérésemre két körben is bírált és ellátott hasznos tanácsokkal. Három volt munkatársamat egy-egy
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fejezet társszerzőjének kértem fel: Clement Adrienne – 4., 9. és 10. fejezet; Honti
Márk – 9. és 11; Istvánovics Vera – 9. Musa Ildikó pedig az volt, aki mindent, amire
éppen szükségünk volt, azonnal elintézett. Látjuk, a kiváló és sokoldalú Clementnél
az „egy-egy” fejezet valójában három…
Vissza a tartalomra! 2003-ban előadást tartottam a Mindentudás Egyetemén,
amit sokfelé, sokszor ismételtek. Szemléleti kérdésekre helyeztem a hangsúlyt, hogy
a helyi problémák miként találkoznak és erősítik egymást regionálissá, majd globálissá. Mit tudunk tenni a beavatkozások oldalán, és hogyan dolgozhatók ki fenntartható stratégiák? Esettanulmányként a Balatont és az öblítéses toalettet használtam,
itthon ezek a mindennapok embere és a víz talán leggyakoribb találkozópontjai,
a kapcsolódó problémák pedig plasztikusan mutathatók be. Így megvolt az indítás
(1. fejezet), egyúttal a későbbi 8. fejezet „kóstolója”.
Valamikor, az ezredforduló tájékán, egyik ismerősöm azt az egyszerű kérdést tette
fel, miért globális a víz? Mivel nem voltam elégedett akkori válaszommal, átgondolva a kérdéskört, cikket írtam a Magyar Tudományba „A világ vízdilemmája” címmel.
Sok visszajelzést kaptam az MTA-n belülről és kívülről egyaránt, hogy „most már
értem”. Úgy érzem, tisztában lenni a vízkérdéssel az általános műveltség része. Így
született meg a 2. fejezet, a globális blokk második része. Meglepő felismerés is született: a lokális–globális mellett egyre jobban érvényesül egy globális–lokális hatás.
A múlt a jövő bölcsője, mondjuk gyakran: tanulni és okulni érdemes. Ezt tesszük
a 3. fejezetben, ami a vízminőség-szabályozás históriájával foglalkozik. A 19. század közepéig megyünk vissza, és a fejlett világ néhány fontos (baleseti) szennyezési
esetét, azok kezelési módját és az innováció szerepét tekintjük át. Meglepve tapasztaljuk, hogy mai gyakori panaszkodásunkkal szemben akkor még működött a megelőzés és az elővigyázatosság elve, sőt a féket időnként pontosan az jelentette, hogy
a felismerés ugyan megvolt, a kívánt megoldás – például eleveniszapos biológiai
szennyvíztisztítás – még nem állt rendelkezésre.
A jelen könyv nagy részét a vízminőségi modelleknek, a korszerű mérnöki tervezés alapeszközeinek szenteljük. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, tudnunk kell számokkal jellemezni a vizek minőségét. Ezt a távolról sem triviális feladatot nevezzük
vízminősítésnek (4. fejezet). A nehézség a minőség deﬁníciójából származik. A szó
pozitív tulajdonságokat sejtet, pedig esetünkben ami az egyik víz számára érték,
a másik számára lehet akár hátrány is. Például a tápanyagokban dús víz káros lehet
tavakba történő bevezetés esetén, ezzel szemben előnyös lehet öntözésre. Fordítva,
a tiszta desztillált víz méreg lehet valamely tó vagy folyótorkolat élővilága számára, vagyis minden a referenciaállapothoz és a szükségletekhez viszonyított arányok
függvénye. A számszerűsítés azért is nehéz, mivel túl sokféle ﬁzikai, kémiai és biológiai jellemzőt szükséges ﬁgyelembe venni.
Már a kezdet kezdetén hozzá kell tehát szoknunk olyan fogalmakhoz, mint a tudás és a nem tudás, a teljes tudatlanság, a felismert nem tudás, a bizonytalanságok,
a rosszul deﬁniáltság stb. Ezek koherens részét kell, hogy képezzék elemzéseinknek
– az „engineering” napjainkban alapvető változásokon megy keresztül.
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A 3-4. fejezetek, mintegy előkészítésként, általában a vízminőségről szólnak.
Az 5–7. fejezetek tárgya a modellezés, az alapoktól a bonyolultabb módszerekig.
Az 5. fejezet (a 7.-hez hasonlóan, szinte észrevétlenül született) a mérnök és a modellezés szerepét taglalja, bemutatja a legegyszerűbb, anyagmérlegen alapuló, középiskolai tudást igénylő egyszerű módszereket. Ezzel szöges ellentétben a 6. fejezet
bizony kemény dió. Módszertani jellegű, azoknak az MSc- és PhD-hallgatóknak
ajánlom, akik el akarnak mélyülni a modellezés ágas-bogas területein – hidrodinamika, transzport, emisszió, reakciókinetika, kalibrálás és társai. Aki nem akarja, ne
olvassa, a rákövetkező fejezeteket (talán) így is meg fogja érteni (biztos?). A 7. fejezet
„standalone”, a csapdákkal foglalkozik, és hoz fel példákat. Arra tanít, hogy ne higgy
vakon a modellednek, még kevésbé másénak. Ezerszer ellenőrizd az alkalmazást, és
légy óvatos a döntéshozásban. Becsüld meg Mr. Murphyt: akkor is elromlik…
A 8–11. fejezetek a modellezés alkalmazásáról, a tudomány és szakpolitika
(„policy”) összefüggéseiről szólnak, a Balaton kapcsán a két kiadást megélt Springerkönyv (Somlyódy and van Straten, 1986) alapján. A fejezetek három nagy projekt
elemzésén és a jó-rossz implementálásán alapulnak: a Balaton eutroﬁzálódási
stratégiája és az ausztriai IIASA-ban (International Institute for Applied Systems
Analysis) nemzetközi összefogással lefolytatott kutatás (1980–1983), a Kis-Balatonelőtározó rendszer felülvizsgálata (1997), a Balaton vízpótlása és az éghajlatváltozás (2004). Az alkalmazás néhány érdekességét bemutatandó ezekhez adtuk
a Balaton szempontjából kiemelt fontosságú Keszthelyi-medence elemzését (2010
körül). Ezek a fejezetek a modellezés eszközeinek gazdag tárházát bemutatva a történések kronológiáját is adják, összhangban a rendszerelemzés klasszikus szemléletével, ami az elemzés részének tekinti a policy implementálását. Az említett évek
a „csúcsra járatás” idejére utalnak, a projektek többsége azonban valamilyen formában napjainkban is élnek (monitoring, felülvizsgálat, új kutatási kérdések stb.).
Az eredmények értelemszerűen eltérő időszakokra és feltételekre vonatkoznak.
A könyv az általánostól a konkrétabb helyi kérdések felé haladva szándékozik bemutatni a vizek minőségéről 2017-ben Magyarországon elmondható ismereteket
– támaszkodva a szakirodalomra és korábbi munkáim eredményeire –, és kiegészíti
ezeket a legújabb felismerésekkel, olyanokkal is, melyek éppen a megírás során születtek aktuális hazai kérdések kapcsán. Látni fogják, hogy előszeretettel használtam
keretes írásokat; ezek lehetővé teszik párhuzamosan futó történések felvázolását és
tömör következtetések levonását.
A könyv, érdeklődéstől függően, sokféleképpen olvasható. Mindenki döntse el, de
„mankóként” a tartalomjegyzékben is feltüntetett blokkok adnak némi támpontot.
Remélem, minden kérdést megválaszoltam. És ha nem, olvassák el a szöveget!

„A réginek az újjal célszerű egybeházasítása gyakran a dolog bölcsészete. Máskor a réginek gyökerestőli megsemmisítése és az újnak gyökeres felállítása szükséges.”
(Széchenyi István)
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