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A Magyar Tudomány 2013. júniusi számában 
Láng István egy könyvről (Baranyi – Fodor, 
2011) írt ismertetőjében (Láng, 2013) rövid 
összefoglalást adott az utolsó fejezeteként 
szereplő tanulmányunkról is (Szarka – Brezs-
nyánszky, 2011). Megtiszteltetés, hogy Láng 
István akadémikus figyelmet fordít munkánk-
ra, de hatmondatos ismertetésében három 
állításunkat pontatlanul idézte. Az ismertetés 
és az eredeti állítások összevetése az alábbi 
táblázatban található:

Láng István értelmezését nem fogadjuk 
el sajátunknak, és eredeti állításainkat fenn-
tartjuk. A könyvfejezet valósághű ismerteté-
se Láng István mondataival a következőkép-
pen szólna (vastag betűvel kiemelve a lényegi 
változtatásokat):Szarka László – Brezsnyánszky 
Károly: Globális környezeti alapkérdésekről • A 
szerzők szerint a globális problémák teljesen 
függetlenek a Föld éghajlatváltozásának ép-
pen aktuális tendenciájától. Az energia és a 
víz együttesen határozzák meg a többieket, 

Láng István ismertetése az eredeti állítások
A szerzők szerint a globális problémák 
sorrendjében a klímaváltozás 
a harmadik helyet foglalja el. 

Az alapprobléma tehát teljesen független 
a Föld éghajlatváltozásának 
éppen aktuális tendenciájától.

A fő mozgatóerő globális méretekben 
a népesség rohamos növekedése.

A problémák alapvető oka a fogyasztói 
igények állandó növekedése, 
amely egyrészt a népességnövekedésből, 
másrészt a jólét fokozódásából adódik.

Amíg a világ döntéshozói egyetlen környezeti 
paraméterre, például a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére koncentrálnak, garantált, 
hogy el sem jutnak a probléma lényegének 
valódi felismeréséig. 

Amíg a világ döntéshozói egyetlen környezeti 
paraméterre (a szén-dioxid-kibocsátásra) 
koncentrálnak, garantált, hogy el sem jutnak 
a probléma felismeréséig.
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például az élelmiszer-előállítást. Ha nincs ele-
gendő energia és víz, akkor a társadalom műkö-
dése lehetetlenné válik. A fő mozgatóerő (egy-
úttal a problémák alapvető oka) a fogyasztói 
igények állandó növekedése, amely egyrészt a 
népességnövekedésből, másrészt a jólét foko-
zódásából adódik. A gyógymód: az energia, a 
nyersanyagok és a víz takarékos használata, a 
termőterület kímélése, a természetközelibb élet-
mód, a globális fogyasztói társadalom és a fo-
gyasztói szemlélet visszaszorítása. Amíg a világ 
döntéshozói egyetlen környezeti paraméterre, 
például a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
koncentrálnak, garantált, hogy el sem jutnak a 
probléma lényegének valódi felismeréséig.

Az egymásétól eltérő álláspontok tiszte-
letben tartását a globális környezeti problémá-
kat illetően azért is fontosnak tartjuk, mert a 
vita nemcsak elméleti kérdésekről, hanem 
fontos döntéshozói alternatívákról is szól. 2013. 
szeptember 27-én megjelent a Klímaváltozá-
si Kormányközi Bizottság (IPCC) I. mun-
kacsoportjának az IPCC 5. jelentéséhez ké-

szített anyaga; október 17-én társadalmi vitá-
ra bocsátották az új Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiát, benne a hazai dekarbonizációs 
úti tervvel; a Magyar Tudomány novemberi 
számában pedig az EU-álláspontot is ismer-
tető beszámoló jelent meg az V. magyaror-
szági klímacsúcsról (Mika, 2013). Mindhá-
rom dokumentum középpontjában az éghaj-
latváltozás, közelebbről a „globális felmelege-
dés elleni küzdelem”áll. Mi ezzel szemben azt 
állítjuk, hogy a ter mészeti erőforrások (ener gia, 
nyersanyag, víz, talaj) mohó fogyasztásához, 
a környezet (föld, víz, levegő) szennyezéséhez, 
a biodiverzitás-csökkenéshez képest az éghaj-
latváltozás olyan megfoghatatlan lepel, amely 
elfedi a valódi, egyre súlyosbodó – a véges 
adottságokkal rendelkező Földön az állandó 
fogyasztásnövekedésből eredő – konkrét 
környezeti problémákat. 

Kulcszavak: természeti erőforrások, globális 
fogyasztás,környezetszennyezés, biodiverzitás-
csökkenés, éghajlatváltozás
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Kedves László! Kedves Károly!

Megkaptam leveleteket, amely két részből áll:
1. Reagálás a Baranyi Béla – Fodor István 

könyvében megjelent és a tanulmányo-
kat ismertető megjegyzéseimre.

2. Észrevételeitek a Magyar Tudományban 
publikált klímacikkekre.

Az első témakör: Meglepődtem, hogy levele-
tek ezen részét nekem címeztétek, és nem 
Baranyi Bélának és Fodor Istvánnak. Ezzel 
megkérdőjelezitek egy könyvismertető szerző 
azon jogát, hogy azt közöljön, amit ő lát fon-
tosnak.

A saját véleményemet írtam. Álláspontom 
nem szorul pontosításra. Minden kulcsszó 

azonos a Ti és az én szövegemben. Ettől füg-
getlenül Ti pontosíthattok, ami már megtör-
tént. Zárjuk le ezt a „vihart egy pohár vízben”.

A második témakör: Felsoroljátok a Ma-
gyar Tudomány folyóiratban a közelmúltban 
megjelent ismertetéseket, amelyek mögött a 
kutatók ezrei állnak (IPCC, EU, nemzeti 
stra tégiák stb.), és lényegében elhatárolódtok 
ezektől. Ez nagyon súlyos vélemény. Jobb 
len ne finomítani, mert a szövegetek a jelen-
legi formájában nagy félreértésekre és elma-
rasztalásokra adhat okot.

 

Szívélyes üdvözlettel

 Láng István
 az MTA rendes tagja


