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I. Éghajlati tényezők szerepe a földtörténeti múltban 
1. Vulkánkitörések
Jól ismert tény, hogy a Föld éghajlatára (pontosabban időjárására) a 
nagyobb vulkánkitörések érzékelhető hatást képesek gyakorolni. A lég-
körbe kerülő vulkáni hamu- és más részecskék szemmel láthatóan ár-
nyékolják a Napot, csökkentve a felszínre jutó napsugárzás intenzitását. 
A hatás azonnali és látványos, de az éghajlat szempontjából meglehe-
tősen rövid ideig tart: a részecskék többsége 2–4 év elteltével kiülep-
szik a sztra toszférából, és a vulkánkitörés éghajlati hatása is elmúlik. A 
nagyobb vulkánkitörések még a történelem menetébe is beleszóltak: 
az izlandi Laki vulkán 1783–84. évi kitörése Európa-szerte évekig tartó 
lehűlést, savasodást és súlyos éhínséget hozott, ami minden bizonnyal 
közrejátszott a francia forradalom kitörésében is. A Tambora vulkán 
1815-ös kitörését Európában és Észak-Amerikában 1816-ban ún. „nyár 
nélküli év” követte, amikor a nyári hónapokban több alkalommal is 
mélyen fagypont alatti hőmérsékleteket regisztráltak. A tudományo-
san legjobban dokumentált vulkánkitörés a Fülöp-szigeteken található 
Pinatubo vulkán 1991. évi kitörése volt. A kitörés a mérések szerint 20 
millió tonna kén-dioxidot juttatott néhány nap alatt a magaslégkörbe 
(a teljes éves globális emberi kibocsátás 1/3-át), a következő években a 
globális átlaghőmérséklet mintegy 0,3 °C-os csökkenését okozva.

2. Üvegházgáz vezérelte éghajlatváltozás
Mintegy 55 millió évvel ezelőtt a Föld körülbelül 200 ezer évig tartó igen 
meleg periódust élt át. Ezt a földtörténeti eseményt – amelyet a geoló-
gusok paleocén-eocén hőmérsékleti maximumnak (PETM) neveznek 

– tekinthetjük a Föld történetében az üvegházgáz-vezérelt éghajlatvál-
tozás időben legközelebbi példájának. Ekkor a Föld átlaghőmérséklete 
kevesebb mint 10 ezer év leforgása alatt legalább 6 °C-ot emelkedett. A 
felmelegedést folyamatos vulkáni tevékenységből származó, hatalmas 
mennyiségű szén-dioxid felszabadulása okozhatta. A tapasztalt mértékű 

felmelegedéshez kb. 10 ezer milliárd tonna szénnek kellett a levegőbe 
jutnia. Csak összehasonlításképpen a hagyományos fosszilis energiahor-
dozók összes becsült készlete hasonló nagyságrendű, kb. 5 ezer milliárd 
tonna. Az 55 millió évvel ezelőtti földtörténeti esemény ezért – bármeny-
nyire régen is történt – a jövőbeni globális éghajlatváltozás mintájául szol-
gálhat. Hirtelen jelentős mennyiségű üvegházhatású gáz szabadult fel, és 
erre a Föld, ahogy az a fizikai törvényekből következik, gyors és jelentős 
felmelegedéssel és az óceánfelszín elsavasodásával válaszolt. Nem sza-
bad azonban elfelejtenünk, hogy az analógia ezen alapvető változásokon 
túlmenően korántsem tökéletes. A légkör szén-dioxid-koncentrációja és a 
Föld átlaghőmérséklete manapság az akkorinál lényegesen alacsonyabb. 
A sarkokat most jégsapka borítja, amelynek olvadása a felmelegedés üte-
mét jelentősen gyorsítani tudja. Ma más a kontinensek elhelyezkedése, az 
óceáni áramlások rendszere, és még sorolhatnánk az alapvető különbsé-
geket. Annyi azonban bizonyos, hogy az elmúlt évtizedekben feltárt föld-
történeti példa jelentős mértékű éghajlatváltozás lehetőségét vetíti előre. 

3. Jégkorszakok és köztes melegebb időszakok 
váltakozása
Az elmúlt kétmillió évben a nagy eljegesedések és a köztes melegebb 
időszakok (interglaciálisok) váltakozásainak kiindulópontja az Északi- 
sarkvidék volt, kiváltó oka pedig a Föld keringési pályájának szabálysze-
rű időközönként bekövetkező kismértékű módosulása. A jégkorszakot 
az indította el, hogy a Föld elliptikus pályájának megnyúlá sa miatt nyá-
ron kevesebb napsugárzás érte az északi sarkkör vidékét. Ennek követ-
keztében a télen képződött jég később és kevésbé tudott megolvadni, 
egyre nagyobb területen verte vissza a Nap sugárzását, aminek követ-
keztében egyre kiterjedő régió jutott egyre kevesebb sugárzási energiá-
hoz. A csökkenő hőmérséklettel a légkörben a vízgőz, a  s zén-dioxid és a 
 metán koncentrációja is csökkent, ami gyengítette a természetes üveg-
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házhatást, és további hőmérséklet-csökkenéshez vezetett. Az önerősítő 
folyamat végén Európa nagy részét körülbelül az 55. szélességi fokig (a 
mai Lengyelország déli határáig) 3–4 kilométer vastag jégtakaró borí-
totta, ami véglegesen mindössze 9 ezer évvel ezelőtt tűnt el. Eltűnését 
éppúgy, mint a kialakulását a Föld keringési pályájának újbóli változása, 
a nyári besugárzás intenzitásának újbóli növekedése és az általa megin-
dított ellentétes irányú önerősítő folyamatok okozták. 

II. Az emberi tevékenység hatása az éghajlatra
A földtörténeti múlt példáiból tudjuk, hogy az éghajlati rendszert annak 
többé-kevésbé stabil állapotából három tényező valamelyikének meg-
változása képes kibillenteni és geológiai időléptékben meglepően gyor-
san új, a korábbitól jelentősen eltérő állapotba juttatni. Azt is láthattuk, 
hogy bolygónk éghajlati rendszerében – sajnos – nincsenek hatékony 
fékező-stabilizáló mechanizmusok, nincs jól működő földi „termosztát”. 
A vulkánkitörések által képviselt globális léptékű levegőszennyezés 
azonnali és jelentős – igaz, egyetlen kitörés esetén viszonylag rövid 
ideig tartó – hőmérséklet-csökkenést eredményez. Az üvegházhatású 
gázok koncentrációjának jelentős mértékű növekedése nyomán felme-
legedés következik be, amire a paleocén-eocén hőmérsékleti maximum 
szolgáltat földtörténeti példát. A harmadik példa pedig a sarkvidéken a 
besugárzás kismértékű – a Föld pályaelemeinek módosulása miatt be-
következő – változása miatt meginduló, önerősítő folyamatokkal támo-
gatott eljegesedések, illetve felmelegedések az elmúlt kétmillió évből. 
Amire a földtörténet során még nem akadt példa, napjainkban az embe-
ri tevékenység egyidejűleg mindhárom – éghajlatváltozást külön-külön 
is előidézni képes – éghajlati tényező hatásához hasonló léptékű válto-
zásokat tud okozni. Természetesen a Föld keringési pályáját az embe-
riség nem képes befolyásolni, de a sarkvidékeken az elnyelt sugárzási 
energia mértékét akaratán kívül mégis módosítani tudja. 

A légkör összetételének változása az emberi tevékenység hatására
Az 1. táblázat a levegőt alkotó gázok összes légköri mennyiségét mu-
tatja, illetve azt, hogy ez milyen irányban és mennyit változott az elmúlt 
250 évben, döntően a hatalmas léptékűvé vált emberi tevékenységek 
eredőjének következményeként.

Látható, hogy az emberi tevékenység a vízgőz kivételével valamennyi 
nyomgáz légköri mennyiségét számottevően megváltoztatta az ipa-
ri forradalom kezdete óta. Az ózon (és csekély mértékben az oxigén) 

mennyiségét csökkentette, a többi nyomgázét pedig esetenként igen 
jelentős mértékben megnövelte. Sőt olyan nyomgázokat is a légkörbe 
bocsátott (a freonokat és azok hidrogénezett származékait), amelyek a 
természetben korábban nem is léteztek, de az ózon bontásában és az 
üvegházhatásban módfelett aktívnak bizonyultak. Egyértelmű, hogy az 
elmúlt százötven évben a második legkisebb földi szféraként a légkör 
szenvedte el arányaiban a legnagyobb mértékű állapotváltozást: ennél 
nagyobbat csak a bioszféra állapotán sikerült az emberiségnek változ-
tatnia. A nyomgázok légköri jelentőségét illetően ez több mint aggasztó. 
Különösen azért, mert az emberi civilizáció kialakulását és fennmaradá-
sát biztosító, többé-kevésbé állandó és módfelett kedvező éghajlati vi-
szonyok fennmaradásához hozzájáruló, 11 ezer éve stabil összetételbeli 
állapotból sikerült kimozdítanunk a Föld-légkör-rendszert.

1. Vulkánkitörések helyett levegőszennyezés
Noha az emberiség szándékosan eddig nem idézett elő vulkánkitörést, 
a levegő folyamatos szennyezése révén mégis képes közel ugyanezt 
a hatást kifejteni az éghajlat-módosítás szempontjából. Égetésből és 
más ipari folyamatokból éppúgy parányi részecskéket juttat a légkör-
be, mint a nagy vulkánkitörések: például az emberi tevékenység évente 
közel 60 millió tonna kén kibocsátásáért felel, miközben a XX. század 
legnagyobb vulkánkitörése során „mindössze” 20 millió tonna kén sza-
badult fel. Emellett évente 150 millió tonna füstrészecskét bocsátunk 
ki, amit a vulkánok nem tesznek. A kibocsátás azonban nem egyszerre 
és a leginkább a felszín közelében történik, így a részecskék hőmérsék-
let-csökkentő hatása a nagyobb mennyiség ellenére kevésbé tud ér-
vényesülni. Ezt a jelenséget „globális elhomályosodás” néven ismerjük, 
leglátványosabb formája a trópusi öv hatalmas területein előforduló 
ún. szuperszmog, amelyben a földfelszínt elérő napsugárzás intenzitása 
kontinensnyi kiterjedésű területeken akár 5–10%-kal is csökkenhet. Az 
összevetés alapján kijelenthető, hogy a levegőszennyezéssel járó em-
beri tevékenységek összessége a Földön minden évben egy nagyobb 
vulkánkitöréssel ér fel a globális éghajlat módosítása szempontjából. 
Vagyis a levegőszennyezés révén folyamatosan hűtjük a Földet éppúgy, 
ahogy alkalmanként a nagy vulkánkitörések által a levegőbe juttatott 
aeroszolrészecskék is teszik.

2. Az üvegházhatású gázok koncentrációváltozása
A Föld légkörében a legnagyobb koncentrációban előforduló üvegház-
hatású gáz, amelynek mennyiségét az emberi tevékenység befolyásolni 
képes, a szén-dioxid. Légköri koncentrációja 2014-ben haladta meg elő-
ször a lélektaninak tekinthető 400 ppm (0,04 térfogat%) értéket, amek-
kora több mint 7 millió évvel ezelőtt lehetett utoljára! Ahhoz képest, 
hogy az emberi civilizáció kialakulását és fejlődését az ipari forradalom 
hajnaláig lényegében állandó (280 ppm) szén-dioxid-koncentráció kí-
sérte végig, ezt napjainkra 43%-kal sikerült megnövelni. Ennek oka a 
fosszilis energiahordozók égetése, melynek során minden egyes napon 
mintegy 20 ezer év (!) alatt eltemetődött energiahordozót termelünk ki 
és használunk fel. Ez a szénmennyiség a Föld-légkör-rendszer gondo-
san kiegyenlített természetes körforgásában többletként jelentkezik. 
Az 1950-es évek közepén a fosszilis energiahordozók égetése évente 
globálisan még „csak” 1 milliárd tonna körüli szenet juttatott a légkör-
be. Abban az időben a tudomány számára is elképzelhetetlennek tűnt, 
hogy az óceán és a bioszféra ne tudná eltüntetni ezt a csekélynek tűnő 
többletmennyiséget. Ma már a légköri szén-dioxid koncentrációjának 
folyamatos növekedése mindenki számára elfogadott tény, a mért ada-
tokat bemutató diagram, az ún. Keeling-görbe az emberi tevékenység 
légkörre gyakorolt hatását érzékeltető szimbólummá vált (1. ábra).

K I T E K I N T É S K I T E K I N T É S

Kémiai összetevő
Teljes légköri mennyiség

napjainkban (milliárd tonna)

Változás az ipari
forradalom

kezdete óta (%)

Nitrogén 4 020 300 0

Oxigén 1 233 700 −0,05

Vízgőz 13 800 0

Szén-dioxid 3 240 +43

Metán 5 +250

Kén-dioxid 12 +300

Dinitrogén-oxid 2,6 +14

Ózon 2,7 −4

1. táblázat: A légkör kémiai összetevőinek teljes légköri mennyisége (tömege) 
és annak változása az ipari forradalom kezdete óta
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A fosszilis energiahordozók égetéséből származó többletszén mennyi-
sége napjainkban mintegy évi 10 milliárd tonnát tesz ki, és még mindig 
növekszik. A 2018-ban várható emisszió 2,7%-kal magasabb az előző 
évinél, a 2000-es kibocsátást pedig 42%-kal múlta felül. A kibocsátás 
növekedési üteme is gyorsult: az 1990-es évek elején még csak évente 
1%-kal növekedett, 2010 óta már évi 2,5%-kal bővül. A gyorsuló növeke-
désnek részben az is oka, hogy a fosszilis energiahordozókon belül nap-
jainkban újra reneszánszát éli a kőszén felhasználása. Tudvalevő, hogy 
megtermelt teljesítményegységre vetítve a kőszén felhasználása 33%-
kal több szén-dioxid-kibocsátással jár, mint a kőolaj égetése, és 84%-kal 
többel, mint a földgázé.

3. Az emberiség képes módosítani 
a Föld keringési pályáját?
Természetesen nem. De tevékenysége révén képes egy olyan jelenséget 
előidézni, ami pontosan ugyanazt a hatást éri el az éghajlatváltozás szem-
pontjából kritikus földrajzi régióban, az északi sarkkör környékén, mint a 
Föld keringési pályájának megváltozása. Az Arktisz vidéke már korántsem 
a tiszta levegő birodalma, amint az még az első felfedezők útleírásaiban 
szerepelt. Az 1950-es években a kanadai Arktisz fölött áthaladó repülőgé-
pek pilótái figyeltek fel arra, hogy a tél végi, kora tavaszi hónapokban az 
Arktisz hatalmas területeit tartós, szabad szemmel is jól megfigyelhető 
szmog borítja. A tökéletlen égésből származó koromrészecskék rendkí-
vül hatékonyan képesek elnyelni és hőenergiává alakítani a napsugárzást, 
amit a levegő gáznemű alkotói átengednek. A korommal szennyezett 
jégfelszín napsugárzás-visszaverő képessége a korom koncentrációjá-
tól függően jelentősen csökken: ennek következtében a hó, illetve a jég 
által elnyelt sugárzási energia mennyisége megnövekszik, ami növeli a 
hőmérsékletet, és elősegíti az olvadást. Ez egybevág azzal a hétköznapi 
megfigyeléssel, mely szerint a piszkos hó gyorsabban olvad, mint a vakí-
tóan tiszta. Különösen meleg és száraz nyarakon a Kanadában és Orosz-
országban szinte megfékezhetetlenül tomboló hatalmas erdőtüzek füstje 
okoz a sarkkörön belül súlyos levegőszennyezést. 2014 nyarán Kanadá-
ban háromszor akkora területen pusztítottak erdőtüzek, mint az elmúlt 
25 év átlaga. Az erdőtüzek drámai következménye Grönland gleccserei-
nek még a média ingerküszöbét is elérő feketedése volt, amely minden 
korábbi rekordot megdöntött. Ahhoz kétség sem férhet, hogy manapság 
az égési folyamatok alapvetően emberi tevékenységhez kötődnek, még 
a hatalmas erdőtüzeket is – szándékosan vagy gondatlanul – az ember 
idézi elő. Így a levegőszennyezésen  keresztül, alapvető és könnyen belát-

ható fizikai összefüggések révén az emberiség már napjainkban is akko-
ra hatást gyakorol a sarkvidék sugárzásienergia-mérlegére, mint a Föld 
keringési pályájának módosulása. Csak éppen lényegesen rövidebb idő 
alatt. A földtörténeti múltban több száz évre volt szükség hasonló mér-
tékű változás eléréséhez, mint ami most néhány évtized alatt bekövetke-
zett. A változás iránya azonban ellentétes azzal, mint amit a Föld keringési 
pályájának módosulása alapján várhatnánk. Az elmúlt 800 ezer évben az 
interglaciálisok után mindig lehűlés következett: korábban még nem volt 
példa arra, hogy egy interglaciálist további felmelegedés kövessen (sőt 
még arra sem, hogy a magasabb hőmérséklet tartósan fennmaradjon a 
legutóbbi 11 ezer év, a holocén kivételével).

Félrevezető egyszerűsítés: az üvegházmodell
Sajnos a mindent a végletekig egyszerűsítő emberi gondolkodásból 
adódik az a türelmetlen várakozás, hogy ha a légkörbe juttatunk vala-
mit, akkor annak a hatása is feltétlenül a légkörben és lehetőleg azon-
nal jelentkezzen. Pedig ez a közvetlen (és a laikusok által is belátható) 
ok-okozati összefüggés csak a helyi levegőszennyezés esetében teljesül. 
Az ózonréteg vékonyodása, bár a magaslégkörben zajlott az emberiség 
által a levegőbe bocsátott gázok hatására, több évtizedes késleltetéssel 
következett be. Az éghajlat esetében pedig a leglátványosabb változá-
sokat nem is légkör produkálja. Egyébként is olyan hatalmas kiterjedésű, 
kaotikus rendszereknél, mint amilyen a Föld-légkör-rendszer, egyetlen 
tényező változásával egyenesen arányos változásokat nem is remélhe-
tünk. Napjainkban a közvélemény a globális éghajlatváltozás – elterjed-
tebb, de pontatlan nevén a globális felmelegedés – jeleit szinte kizáró-
lag a Föld felszíni átlaghőmérsékletének emelkedésében keresi. A földi 
átlaghőmérséklet az elmúlt 150 év alatt kb. 0,9 °C-ot emelkedett, amit 
sokan nem tartanak jelentősnek, különösen a légköri üvegházgázok 
koncentrációjának növekedéséhez képest.

A várakozásokat az 1970-es években elterjedt, túlzottan egyszerűsí-
tő, így félrevezető üvegházmodell is fűti. Egy üvegházban valóban jog-
gal várhatnánk, hogy az üvegházhatás mértékének növelésével egyenes 
arányban nőjön a levegő hőmérséklete. De ki látott már olyan üveghá-
zat, amelyben egy nagy jégtömb és egy medence is megtalálható volt? 
Valószínűleg senki. Márpedig a Föld bolygón a víz és a jég szerepe meg-
kerülhetetlen: a bolygó felszínének 2/3 részét óceánok borítják, a jég és 
a hó együttes tömege pedig 40-szerese a légkör összes tömegének. Kisi-
skolásoknak feltéve a kérdést, hogy mit várnának, ha egy vizet és jégkoc-
kát tartalmazó edényt lefedve kitennének a napra, kórusban válaszolnák, 
hogy megolvadna a jég.

Nos, Földünkön éppen valami hasonló történik, a gleccserek olvad-
nak, az Északi-sarkvidék tengeri jege pedig egyre zsugorodik a nyári 
időszak végére. A tengerjég minimális kiterjedése a műholdas mérések 
kezdete óta 8,3 millió km2-ről napjainkra 5 millió km2 alá csökkent. Leg-
kisebb kiterjedését 2012 különösen meleg nyarán érte el, a tengerjég 
2012. szeptember 16-án mindössze 3,4 millió km2-t borított. A tengerjég 
is jelentősen veszített vastagságából: míg 1980-ban átlagosan 3,6 méter 
vastag volt, addig 2008-ban már csak 1,9 méter. Ha a tengeri jég térfo-
gatát (tömegét) tekintjük, akkor nyilvánvaló, hogy mindössze 30 év alatt 
a jég tömegének 75%-át elveszítette! Körülbelül 22 ezer köbkilométer 
jég tűnt el ennyi idő alatt az Északi-tengerről (összehasonlításképpen a 
Balaton vizének térfogata mindössze 2 köbkilométer).

A globális éghajlatváltozás következményei 
Magyarországon
Az Északi-sarkvidék fontos szerepet játszik a Föld globális energiamérlegé-
nek szabályozásában (a hó- és jégfelszínről történő energia-vissza verődés 

1. ábra: A légköri szén-dioxid mért koncentrációja az 1958 óta folyamatosan végzett 
Mauna Loa-i és antarktiszi műszeres mérések eredményei alapján
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a Föld felszínét elérő sugárzási energiamennyiség 6%-a), elsősorban 
az északi félgömb mérsékelt égövi és sarkvidéki területei időjárásának 
alakításában. A sarkvidéken lejátszódó folyamatok természetesen nem 
függetlenek a Föld más természeti rendszereinek működésétől sem, el-
sősorban az óceáni áramlásokkal vannak kölcsönhatásban. Az itt tapasz-
talható változások tehát a Föld-légkör-rendszer működését is alapvetően 
befolyásolják. 

Tekintettel arra, hogy Magyarország a mérsékelt égövön található, a 
tengeri jég kiterjedésének az elmúlt néhány évtized alatt bekövetkező 
drámai csökkenése máris érezteti hatását hazánk időjárásában. A leg-
nagyobb mértékű változás a szélsőségesen forró időszakok, az ún. hő-
hullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedésében érzékelhe-
tő. A sarkvidéki jeget ugyanis némi egyszerűsítéssel az északi félgömb 

„légkondicionálójának” tekinthetjük. Márpedig ha egy légkondicionáló 
„elromlik”, elviselhetetlenné válik a meleg. Az Országos Meteorológiai 
Szolgálat mérései szerint a legalább 27 °C közép-hőmérsékletű hőség-
napok száma az 1990-es évek eleje óta meredeken emelkedik. Míg a 
megfigyelések kezdete óta 1990-ig évtizedenként csak néhány ilyen na-
pot jegyezhettek fel, addig a XX. század utolsó évtizedében 35, 2001 és 
2010 között 51, 2011 óta pedig már 71 ilyen napot regisztráltak. Termé-
szetesen az egyes nyarak időjárása között jelentős különbségek vannak, 
de a tendencia megállíthatatlannak tűnik.
 

A szélsőséges időjárási események között a téli-kora tavaszi hideghul-
lámok előfordulása is kapcsolatba hozható a sarkvidék erőteljesebb 
melegedésével, pontosabban a sarkvidék és a mérsékelt égöv közötti 
hőmérséklet-különbség mérséklődésével. Ilyenkor a magaslégköri ún. 
futóáramlások pályájának módosulása miatt a sarkvidék és a mérsékelt 
égöv között a hideg és a meleg levegő „helyet cserél”, hazánkat például 
sarkvidéki eredetű hideg levegő áraszthatja el, miközben a sarkvidéken 
az ilyenkor szokásosnál akár 30 °C-kal magasabb hőmérsékleteket is fel-
jegyezhetnek. 

Zárógondolatok
A globális éghajlatváltozás napjainkban népszerű téma, sokszor kerül a 
média érdeklődésének középpontjába. Megtalálták az összeesküvés-el-
méletek is, meghatározó politikai szereplők és érdekcsoportok pedig 
még a létezését is kétségbe vonják. Az átlagember számára úgy tűnik, 
hogy az éghajlatváltozás kérdésében a tudomány képviselői sem min-
dig értenek egyet. Az éghajlatot azonban a róla alkotott véleményünk 
egyáltalán nem érdekli, azt szigorúan természeti törvények alakítják. A 
közkeletű vélekedés a globális felmelegedésről, hogy azt leginkább a 

szén-dioxid-kibocsátás szabályozza az üvegházhatás fokozásán keresz-
tül, egyelőre csak távoli régiókban érzékelhető, és a jövő generációk éle-
tét fogja befolyásolni, már amennyiben létezik. A politika is azt sulykolja, 
hogy az emberiség még rajta tartja a kezét a Föld hőmérséklet-szabá-
lyozó gombján, amivel felmelegedést +1,5 °C-on belül lehet tartani. A 
rossz hír, ami talán ezen írásból is kiderült az érdeklődő olvasó számá-
ra, hogy az éghajlati rendszer működése ennél sokkal bonyolultabb, 
nem létezik ilyen gomb, és legfőképpen mi, emberek már nem tudjuk 
a beindult, gigantikus léptékű természeti folyamatokat megszelídíteni. 
Az éghajlatváltozás nem a jövő, hanem már a közelmúlt és a jelen, és 
nemcsak az Északi-sarkvidéken, hanem nálunk, Magyarországon is. A jö-
vőbeni éghajlatváltozással és annak ütemével kapcsolatban pedig még 
várhatnak ránk kellemetlen meglepetések, mert a Föld-légkör-rendszer 
működésére vonatkozó ismereteink hiányosak. A jelenkor emberének 
pedig csak az a kétes dicsőség marad, hogy geológiai léptékű és föld-
történetileg példátlan sebességű természeti változásokat saját életében 
online követhessen nyomon.

K I T E K I N T É S

2. ábra: A legalább 27 °C-os hőhullámos napok éves összege Budapesten
Hogy a napfény ráesett, 
szinte szívdobogva nézem 
ezüstszikrás börtönében 
az ezüsthideg vizet.

Víz, még sohse láttalak; 
és lelkem sok szennye-bűne 
boldogan megszégyenülve 
érzi, milyen tiszta vagy.

Jég vagy! tűz vagy! gyönyörű! 
Tündértestű meztelenség, 
voltam én is, és leszek még, 
mint te, olyan egyszerű?

Jöjjetek, igaz imák: 
jó vizek, öntözzetek meg, 
és kit oly rosszul szeretlek 
válts meg, égi tisztaság!

Szabó Lőrinc

Egy pohár víz


