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csot 0,08 oC/évtizeddel 2030-ban éri el, és kis 
változás lesz az egy évszázaddal későbbi to-
vábbi csökkenés előtt. A változatok 100, 200 
és 2000 éves időszakokra vonatkoznak (né-
hány szerző szerint 250 és 2500 évre), és a 
naptevékenység okozza, mások szerint az 
árapályjelenséget is számításba kell venni. A 
200 éves periódusokban (globálisan teljes) 
vulkáni tevékenység is létezik; ha valóságos, 
ezek is hozzájárulnak a klímaingadozásokhoz, 
és talán segítenek az előrejelzés problémájában.” 

A klímaváltozással kapcsolatos lavinát 
elsősorban a Nobel-díjas (az elektrolitok ve-
zetőképességéért) tudós, Svante Arrhenius 
1896-os kutatásának eredményei indították 
el. Természetesen elemzések már jóval koráb-
ban készültek (például 1634-ben William 
Wood Wood’s New England’s Prospect), de 
előtte igazán jelentősek Joseph Fourier mun-
kái voltak. Fourier szemlélete szerint: „… a 
Föld mint egy hűlő test, a Nap mint periodi-
kus hőforrás, és a légkör mint átlátszó közve-
títő.”

Fourier munkásságára hatással volt Isaac 
Newton hűléselmélete. Ennek értelmezése a 
következő: szigetelt forró anyag egy közepes 
vákuumban a vákuumkamra hideg falával 
való hőcserében hőt veszít. A hőszállítás elekt-
romágneses sugárzással történik.

Az utóbbi évtizedekben a tudományos, a gaz-
dasági és a politikai körök a klímaváltozással 
kapcsolatosan igen merész kijelentéseket 
tettek. A problémát az jelenti, hogy ezek – 
elsősorban az energetikára – jelentős torzító 
hatással voltak, óriási költséget róttak a társa-
dalomra, megfelelő megalapozottság és vár-
ható érdemi eredmény nélkül. Jelen tanul-
mányban elsősorban a szén-dioxid globális 
felmelegedésben kiosztott szerepével foglalko-
zunk, véleményünk alátámasztására az elis-
mert intézetek és szervezetek közléseit és saját 
kutatási eredményeinket használjuk. Kiindu-
lásként egy, a sok évtizedes folyamat közben-
dő fázisában született, saját idejében mérték-
adó tanulmányt választunk, bemutatva, hogy 
néhány évtizede a maival mennyire ellentétes 
álláspontot fogalmaztak meg (URL1).

„1974-ben a National Science Foundation 
keretében létrehozott, különleges bizottság 
által végzett elemzés foglalta össze a természe-
ti klíma tendenciájának leginkább elfogadott 
előrejelzését (a 100 000 és 100 éves időinter-
vallumokban létrejövő klímafluktuációk fi-
gyelembevételével). A következtetés az, hogy 
a klíma JELEN HŰLÉSE (1974) átlagosan 
0,15 oC/évtized. Az elemzés szerint a hűlés 
mértéke 2015-re nullára csökken, és két–há-
rom évtizedig gyenge emelkedés lesz, a csú-



1107

Magyar Tudomány • 2014/9

1106

Reményi Károly • Globális lehűlés…

Arrheniusnak a klímakutatás területén 
való színrelépésével azonban új korszak kez-
dődött. A téma jellegénél fog va a különböző 
paraméterek hatásáról természetesen komoly 
viták folytak, és folynak ma is. A klímaválto-
zással kapcsolatos véleményekben korábban 
sem volt konszenzus, és sokan gondolták, 
hogy az éghajlat esetleg hűvösebbé válik.

Arrhenius a várt hőmérséklet-változásra 
azt a következtetést vonta le, hogy „ha a szén-
dioxid-koncentráció számtani sor szerint 
nö vekszik, a hőmérsékletváltozás mértani sor 
szerinti növekedést követ.” (Arrhenius, 1896, 

237.) A jelen állapotban a tényleges érték 
kevesebb, mint harmada az általa jósoltnak. 

A klímakutatásban az egyes jellemzők 
mé rési pontossága meglehetősen korlátozott, 
és nem mindig egyértelműen meghatározott 
(így a legfontosabb, a globális hőmérséklet, a 
földfelületi, földközeli levegő, troposzféra 
közép stb. sem). A hőmérséklet magassági és 
térbeli eloszlását szemlélve nem kell indokol-
ni egy globális méretű átlagolás gyakorlati 
lehetetlenségét. Nagyon erőltetett lenne mér-
hető és átlag globális hőmérsékletet meghatá-
rozni. Ezért egyszerűsítettem én a problémát, 

1. ábra • A NASA 1999-es eredeti és 2007-es korrigált hőmérsékleti diagramja

és a változásokat a légkör határán meghatá-
rozható egyensúlyi hőmérséklethez viszonyít-
va javaslom tárgyalni.

Az elérhető legnagyobb pontosság nem 
ad alapot több, határozott tudományos meg-
állapításra. Főleg nem szép, ha évtizedekre 
visszamenőleg még korrekciót is végeznek 
(például űrszonda-pályamódosulás stb.). Erre 
példát a NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) 1999-ben közölt dia-
gramjának 2007-ben ismertetett korrigált 
változata szemléltet (URL2).

Az 1970 előtti adatoknál a vastag, folyama-
tos vonal alatti vékonyakat korrigálták, míg 
az 1970 utániaknál fordítva, a vastag, folya-
matos feletti vékonyakat korrigálták. Egyes 
hőmérsékletértékeknél a korrekció több, 
mint 0,5 oC volt. Rejtély, hogy miért kellett 
a sokezer mérőhely közül az egyiknél valamely 
évnél 0,5 o C-t, a másiknál csak 0,1 oC-t korri-
gálni. A 2007-es változatban az 1986-os adat 
például az 1999-eshez képest 0,4 oC-kal ma-
gasabb. 1986–1998 között, egy kivételével, 
min den évet felfelé korrigáltak, az átlag 0,2 oC.

Az USHCN-kísérletekben a műszerek 
által mért adatok „értékelései” közötti kü-

lönbség számszerű értékei láthatók a 2. ábrán 
(URL2).

A sztratoszféra abszolút hőmérséklete 
mérésekkel igazoltan jelentősen csökken, bár 
magában a rétegben a magasság függvényé-
ben hőmérséklet-emelkedés jelentkezhet. A 
különböző rétegekben a hőmérséklet-válto-
zás irányának összehasonlítására alkalmasak 
a 3. ábrán látható réteghőmérséklet-változá-
sok. Bár a mérések részben különböző sávban 
történtek, a diagramok a lényeget jól szem-
léltetik (URL3).

A hőmérséklet-változások mértéke jelen-
tős hibával határozható meg (nem a műszer 
mérési hibájáról van szó). Egyedül a szén-di-
oxid-koncentráció változása mérhető viszony-
lag pontosan a fizikai törvényeknek köszön-
hetően. Az elméleti, a fizikai paraméte rekre 
való globális hatása jól számítható. Mind ezek 
mellett is meg kell jegyezni, hogy a felhasznált 
szén-dioxid-mérések között is bizonyos válo-
gatást csináltak. 1958-ban a CO2 „Fuel Line” 
vonalát 30 történelmi, ±10% eltérési tar  to-
mányba eső méréssorból állapították meg.

Az utóbbi időben már egyre inkább abba 
az irányba változik a klimatológusok vélemé-
nye, hogy az elkövetkező száz évben a CO2-
növekedés miatti felmelegedés csak néhány 
tized fok lesz, annyi, amennyivel a légkör 
energiamegkötő képessége növekszik (ezt 
már leírtam korábban). Sokak szerint ez az 
energianövekedés elegendő lehet arra, hogy 
a kis légköri katasztrófák számának csökke-
nése mellett a nagyok száma növekedjék.

A még nem igazolt jelenséget nem a kis, 
átlagos hőmérséklet-emelkedéssel, hanem a 
rövid ciklusú nagy értékekkel magyaráztam. 
Ha ez így van, akkor véleményem szerint ezt 
a hatást a néhány tizedfokos, hosszabb távú 
átlagos hőmérséklet-emelkedés helyett a rö-
vid idejű, (például egy-ötéves) rövid ciklusú, 

2. ábra • Az USHNS/NASA publikált 
és eredeti hőmérsékleti adatai közötti 

hivatalos különbség
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a globálisnál lényegesen nagyobb mértékű 
(több fok is lehet) hőmérséklet-változások 
okozhatják. Ugyancsak gyakori érvként sze-
repel az indoklásokban az, hogy sok ezer év 
óta a jelenlegihez hasonló gyors hőmérséklet-
változásokat nem lehetett tapasztalni. Amíg 
ez a szén-dioxid-koncentráció változására igaz 
lehet, a hőmérséklet-változásra biztonsággal 
nem állítható. A mérési lehetőségeink pontos-
sága (proxik) határokat szabnak annak, hogy 
az időben visszamenve mit tudunk mér ni. 
Bár a világot behálózó szervezett mérés évszá-
zados, az értékelés és a mérőhelyszám jelen-

tősen fejlődött. A proxikat nem minden 
paraméter vonatkozásában lehet globálisnak 
tekinteni. A szén-dioxid-eloszlás viszonylag 
homogén. A hőmérséklet, csapadék stb. már 
eléggé régiójellemző. Néhány száz évre vo-
natkozólag a tartomány évtizedekre terjed, 
évezredes múltban a tartomány több száz év 
is lehet. Az utóbbi ötven év korszerű lehetősé-
geivel kapott adatok is gyakran módosításra 
szorulnak, és a néhány tized Celsius fok sem 
nevezhető a módosításnál jelentéktelennek. 
Az ábrák pedig nagyon csalókák. Például egy 
100 mm-es ábrában 1 mm ezer év alatt tíz évet, 

3. ábra • A légkör különböző rétegeinek hőmérséklet-változása

egymillió év esetén száz évet, tízmillió év 
esetén ezer évet jelent. A változási sebességek 
szubjektív megítélésekor óvatosnak kell lenni. 
Az utóbbi időszakasz-elemzésnek megfelelő 
bontási sűrűség a korábbiakra nincs! Nem 
he lyes arra hivatkozni, hogy ilyen gyors válto-
zás nem volt.

 A késő miocén CO2-adatait (200–350 
ppm) tekintve, az üvegházelmélet alapján ek-
kor a maival egyező globális hőmérsékletnek 
kellett volna lennie. A valóságban azonban 
5–8 Celsius fokkal melegebb volt a jelenlegi-
nél. A késő miocén légkörénél a karbon hatás 
és a globális hőmérséklet közötti kapcsolat 
elvált. 

A földi kutatóállomások paleoklimato-
lógiai mérései alapján a légkör néhány fontos 
fizikai és kémiai paramétere több ezer évre 
közelítőleg megállapítható. Ezek az adatok 
hosszú távon ciklusosságot mutatnak. A 

történelmi ciklikusság az utóbbi egymillió 
évben tehát nem vitatéma (URL4).

 A jégben talált buborékok elemzésével 
például 800 000 év klímaváltozásának cikli-
kussága egyértelműen kimutatható. 

A leghosszabb éghajlati minták az Antark-
tiszt borító, több kilométer vastagságú jég-
páncélból kerülnek ki. Az eddigi rekordhosz-
szúságú jégfuratminta hossza több mint 3000 
méter. A jégfurat-hőmérsékletnél a rekonst-
rukciók a távolabbi időben egyre inkább bi-
zonytalanságokat rejtenek. Visszamenőleg 
1500 évre, a rekonstruáláskor, a furatok idő-
beli felbontása néhány évszázad. A 20. század 
elején a felbontás néhány évtized. A jég 150 
méter mélységben a száz évvel ezelőtti hőmér-
sékletre, 500 méteren az ezer évvel ezelőtti 
hőmérsékletre nyújt információt. A globális 
hőmérséklet értékét eredetileg a felszíntől 
1,5–2 méterre mért hőmérsékletértékként de-

4. ábra • Az átlagos CO2-koncentráció és a globális hőmérséklet alakulása 
a Föld 600 millió éves történelme során
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3. ábra • A légkör különböző rétegeinek hőmérséklet-változása
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történelmi ciklikusság az utóbbi egymillió 
évben tehát nem vitatéma (URL4).
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4. ábra • Az átlagos CO2-koncentráció és a globális hőmérséklet alakulása 
a Föld 600 millió éves történelme során



1111

Magyar Tudomány • 2014/9

1110

Reményi Károly • Globális lehűlés…

finiálták. A furatadatokból ennek meghatá-
rozása nagyon bizonytalan.  A másik hiba-
forrást a talajvízből származó szennyeződések 
jelentik. A diagramokból megállapítha tó, 
hogy a meleg csúcsok egymástól megközelí-
tőleg százezer évnyire voltak, s a periódusok 
hőmérséklet-változása a Déli-sark térségében 
elérte a 10 °C-ot. A „paleoklíma” hőmérsék-
letadatok azt mutatják, hogy a jégkorszakokat 
követő felmelegedéskor több periódusban a 
hőmérséklet a jelenleginél magasabb értékű 
volt. A közelmúltban az eljegesedési idősza-
kok idején a jelenleginél akár 6–8 °C-kal 

hidegebb klíma uralkodott. A ciklusokban a 
növekedés értéke ötezer év alatt 4–7 oC érté-
kek között változott. Nagyon figyelemre 
méltó, hogy melegedési és a hűlési folyamat 
aszimmetrikus. A hűlés 80–90 ezer évig tart, 
és a melegedés ennek gyakran még az egyti-
zedéig sem.

A néhány százezer évre visszatekintve meg-
állapítható, hogy a jégkorszakok és intergla-
ciálisok ciklikus váltakozásán túl, a rövidebb 
szakaszokon is jelentős, és ha nem is mindig 
szabályos, de állandó jellegű ciklikusság fi-
gyelhető meg (és mérhető is) (URL5). A ka-

5. ábra • A hőmérséklet változása az utóbbi 800 000 évben

6. ábra • A rövid távú oszcillációk szemléltetése

tasztrofális nagy légköri jelenségekben ennek 
szerepét kellene véleményem szerint megfele-
lőbben értékelni. A CO2-koncentráció ilyen 
ciklikussága nem létezik. A CO2 a szezo nális 
váltakozás mellett folyamatosan növekszik.

A legutóbbi három év hőmérsékletét te-
kintve a csúcsok között 1  oC különbség mér-
hető. A hőmérséklet átlagértéke gyakorlatilag 
állandó értékű (URL3).

 A nemzetközi irodalomban találhatóan 
az utóbbi százötven évben a globális hőmér-
séklet a CO2-kibocsátás következtében 0,74 

oC-ot emelkedett. A NASA által közölt dia-
gramból ennél lényegesen figyelemremél-
tóbb jelenség olvasható ki (URL6).

Amíg a szén-dioxid folyamatosan emel-
kedett, addig a ciklikusan változó hőmérsék-
let átlaga 30–40 évig szinten maradt, majd 
viszonylag gyors (de nem nagy) növeke déssel 
új szinten állt be. Állandó szint 1880–1920, 
majd 0,23 oC szintemelkedés, 1945–1975 ál-
landó szint, majd 0,45 oC szintemelkedés 
1998-ig. Jelenleg az 1998-ban elkezdődőtt ál-
landósági tartományban vagyunk. A szinte ket 
részletesebben elemezve az egyes szaka szokban 
esetleg kisebb hőmér sékletcsökkenés állapít-
ható meg. A teljes 1850–2010 közötti szakasz-
ban a légköri CO2-koncentráció gya korlati-
lag folyamatosan növekedett. 

A globális felmelegedésnél (hőmérséklet-
változás) egy intenzív mennyiség (hőmérsék-
let) megváltozásáról beszélünk, ez a folyama-
tok legfontosabb jellemzője. Bár egyértelmű, 
hogy hiányzik a globális hőmérséklet méré-

7. ábra • Hőmérséklet-változás 
az utóbbi három évben

 8. ábra • Met, NASA és NOAA hőmérsékletadatok az utóbbi 150 évre
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sekkel is alátámasztott meghatározása, a ku-
tatásokban a végeredményt a szén-dioxid 
(vagy üvegházgázok) és a globális hőmérsék-
let közötti kapcsolattal szemléltetik. Az eddi-
gi ábrák azt mutatták, hogy ez a szoros kap-
csolat sem a régmúltban, sem a közelmúltban 
nem igazolható. A CO2 a légkör egyik kom-
ponense, súlyos hiba ennek és a globális 
hőmérsékletváltozás értékének ilyen függvé-
nyes ábrázolása.

Az adatokból a termikus egyensúly meg-
határozásához a légkör felső határára egy 
egyensúlyi hőmérsékletérték megfelelő köze-
lítéssel számítható. A légköri gázösszetétel 
változása okozta sugárzásgyengülés növeke-
dése miatt szükséges földközeli hőmérséklet-
növekedés, globális hőmérséklet-változási 
adatként kezelhető. A beeső napsugárzás jól 

mérhető, a légkör tömege és fizikai paramé-
terei eléggé ismertek. Ezen adatokból a lég-
körre globális paraméterek elég jól meghatá-
rozhatók.

A Föld energetikai egyensúlyának témája 
az energetika, a hőtechnika és a tüzeléstech-
nika szakterületébe tartozik. Az energetikai 
változások és különösen a gázok hősugárzása 
törvényekkel leírhatók. Ez ad alapot arra, 
hogy a szén-dioxid szerepének értékelésébe a 
légkörfizikusokkal együtt az energetikusok is 
megalapozott véleményt tudnak kialakítani.

Nyilvánvalóan az üvegházhatású gázok 
egyre növekvő kibocsátása szerepet játszik a 
légköri hőmérséklet-eloszlásban, de hatások 
inkább csak ingadozásokat okozhatnak az 
éghajlatban, a nagy léptékű változásokért a 
Föld természetes folyamatai a felelősek. Prob-

9. ábra • A globális hőmérséklet és a karbonkibocsátás, 
különös tekintettel az 1940 és 1970 közötti időszakra

lémás megmagyarázni a 15–18. század folya-
mán, az ipari forradalom előtti globális és a 
Kelet-Európában tapasztalt lehűlést, amely 
kb. a 1,5 0C tartományban mozgott.

A légköri szén-dioxid-tartalom és a globá-
lis hőmérséklet közötti korrelációt cáfoló 
néhány ábrát mutatunk be, amelyeket éppen 
az elmúlt százötven év kritikus időszakából 
választottunk. Ilyen például az 1940 és 1970 
közötti időszak.

A legmegbízhatóbb mérési adatok alapján 
is az 1997 évtől kezdődően a globális felme-
legedés kb. másfél évtizedre stagnálást muta-
tott (URL7 , URL8).

A Met Office az Egyesült Királyság Or-
szágos Meteorológiai Szolgálata. Jelentős 
szerepet játszik a nemzetközi adatszolgáltatás 
területén. Ha a Met Office szerint a globális 
felmelegedés leállt, ez jelentős megállapítás. 
A Met-adatok szerint az utóbbi tizenhat év-
ben a felmelegedés leállt.

Ugyanebben az időszakban hasonló 
méréseket közölnek az University of Alabama 
in Hunstville és az RSS (Remote Sensing 
Systems) diagramjai is. (URL2)

Sajnos azonban a témában nem teljesen 
korrekt, irányított és „egyeztetett” eredmé-
nyek is találhatók. Egy ilyen eset a University 
of East Anglia kutatójához, Phil Joneshoz 
kötődik (URL9). A világ egyik meghatározó 
klímakutató központjaként számon tartott 
University of East Anglia számítógépes rend-
szereit feltörve, ismeretlenek közzétettek ti-
zenhárom év alatt íródott többezer, visszaélést 
sejtető e-mailt és egyéb dokumentumot. Az 
iratok szerzői között megtalálhatóak néhá-
nyan a világ legismertebb klímatudósai közül 
is, akik részt vettek például az ENSZ 2007-
ben lezárult nagyszabású kutatásában. Ezt az 
IPCC (Kormányközi panel a klímaváltozás 
kutatására) végezte. Az IPCC 2007-ben köz-
zétett jelentésében több mint 90 százalékos 

10. ábra • A szén-dioxid-koncentráció növekedése 1997 és 2012 között a Mauna Loa (Mauna 
Loa Observatory, MLO) mérések alapján (URL7), és ugyanebben az időszakban a globális 
hőmérséklet alakulása a Met Office UK (UK’s National Weather Service) adatai szerint (URL8).
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Loa Observatory, MLO) mérések alapján (URL7), és ugyanebben az időszakban a globális 
hőmérséklet alakulása a Met Office UK (UK’s National Weather Service) adatai szerint (URL8).
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biztonsággal kijelentette, hogy az emberi te-
vékenységnek szerepe van a Föld klímájának 
változásában. (A 2013-ban kiadott ötödik je-
lentésében ezt az értéket már 95%-ra emelte.)

Gyakran emlegetnek egy levelet 1999-ből, 
amelyben Phil Jones azt írja, hogy egy „trük-
köt” alkalmazott az elmúlt két évezredben 
történt hőmérséklet-emelkedés leírásakor. Ezt 
úgy értelmezik, hogy Jones csalást követett el. 
Az amerikai Pennsylvania State University 
tanára, Michael Mann (aki „a világkooperá-
ció központi szervezője”) azonban a The New 
York Times-szal közölte, csak rossz fogalmazás, 
és a kutatóknál ez a „trükk” szó valamilyen 
jó módszert jelenthet egy probléma megoldá-
sára. A betörés indította el a nagy klíma-ösz-
szeesküvés feltételezését.

Jelenleg a NASA és a NOAA (National 
Oceanic and Atmospheric Administration) tá-
jékoztatóiban elismeri, hogy a globális felme-
legedés közel tizenhét éve áll, és a déli sar ki 
jégtakaró 2013 szeptemberében a dokumen-
tált feljegyzések kezdete óta a legnagyobb 
(URL10).

A légkör nagyon bonyolult, érzékeny 
rendszer. A „ klíma egyensúlyra való érzékeny-
sége” a teljes felmelegedésnek azon értéke, 
amellyel a Föld felszine a szén-dioxid-növeke-
dés hatásának figyelembevételével új egyen-
súlyi energiaállapotba jut (URL11).

Igen gyakran szerepel az emberiség okoz-
ta globális felmelegedést és klímaváltozást 
hangoztatók érveként az, hogy a tudósok nagy 
többsége (~ 97%) között konszenzus alakult 

11. ábra • Hőmérséklet-oszcilláció 1998 és 2008 között az UAH- és RSS-mérések alapján

ki a témában. Amellett, hogy a konszenzus 
nem tudományos kategória, a számítási 
módszer is igen sajátos, inkorrektnek mond-
ható. A számítás menetét az irodalomban 
található konkrét példával lehet bemutatni. 
Az 1991–2011 közötti években a „globális 
klímaváltozás” és „globális felmelegedés” té-
mában megjelent referált cikkek közül 11 
944-et vizsgáltak meg (kiválasztás?). A cikkek 
között 66,4% nem foglalt állást, 32,6% elfo-
gatta, 0,7% elutasította, 0,3% pedig bizony-
talan volt a globális felmelegedés okában. 
Lényegében az állást foglalók ~97%-a közöt-
ti konszenzusról beszélünk. Ehhez nincs mit 
hozzáfűzni, beleillik a „trükkök” közé.

Amikor a 97%-os kijelentések elhangza-
nak, a hitelesség kedvéért talán említést kel-
lene tenni a mintavételről, és a megszámlál-
hatatlan cikkről, előadásról és konferenciáról, 
amelyek nem látják tudományosan igazolva 
a szén-dioxid és a klímaváltozás közötti szoros 
kapcsolatot. Természetesen csak a mérték-
adókról érdemes itt is beszélni, ezek közül 
említünk meg néhányat.

Mindjárt a klímaváltozással kapcsolatos 
mozgalom erősödésének elején az amerikai 
szakmai, tudományos körök nyilatkoztak meg.

Az ún. Globális Felmelegedési Petíció Project, 
más néven Oregon Petition (URL13) az Egye-
sült Államok kormányához intézett felhívás 
volt, abból a célból, hogy rávegye a politiku-
sokat minden, a globális felmelegedéssel 
kapcsolatos aggodalom elutasítására, beleért-
ve az 1997-es Kiotói Jegyzőkönyvet is. A petí-
ciót 1998-ban, és ismételten 2007-ben Arthur 
B. Robinson, az Oregon Institute of Science 
and Medicine elnöke körözte. Később a 
National Academy of Sciences elnöke, Fre-
derick Seitz írt támogatásra buzdító kísérőle-
velet a petícióhoz. Robinson 31 000 aláírót 
említ, közte kilencezer PhD-fokozattal ren-

delkezőt. A későbbi pontosított NIPCC 
(Nongovernmental International Panel on 
Climate Change) ( 2009) jelentés felsorolása 
szerint az aláírók száma 31 478, többek között 
9029 PhD-s. Nincs meggyőző tudományos 
bizonyíték arra, hogy az emberi szén-dioxid-
kibocsátás, a metán vagy más üvegházhatású 
gázok okozzanak a belátható jövőben Föld 
légkörében katasztrofális felmelegedést, és 
megzavarják a Föld éghajlatát. Mi több, je-
lentős tudományos bizonyítékok találhatók 
arra, hogy a légköri szén-dioxid növekedésé-
nek számos jótékony hatása lehet a természe-
tes növényi és állati környezetre. 

Ugyancsak az USA-ban negyvenkilenc 
egykori NASA-űrhajós, mérnökök és más 
tudósok levélben fejtették ki, hogy az ország 
vezetése és a szövetségi ügynökségek ne támo-
gassák a globális felmelegedés vészmadarait. 
A NASA Administrator Charles Boldenhez 
írt levelük szerint az ügynökség „a tudomány 
hírnevét” veszélyezteti az által, hogy támogat-
ja az „extrém” feltevést, amely szerint a szén-
dioxid a fő oka az éghajlatváltozásnak.

Az 1995-ben kiadott Lipcsei Deklaráció 
(URL14) elutasítja, hogy a globális felmelege-
dés kérdésében konszenzus van. Ezt 1997-ben 
frissítették, és 2005-ben felülvizsgálták. Az 
aláírók között nyolcvan tudós, huszonöt tele-
víziós meteorológus és harminchárom továb-
bi személy volt. A nyilatkozat elutasítja a 
globális felmelegedési hipotézist és a Kiotói 
Jegyzőkönyvet. Az 1995-ös nyilatkozat azt állít-
ja: „Nem létezik ma általános tudományos 
egyetértés arról, hogy az emelkedő szén-di-
oxid-szint miatti üvegházhatású felmelegedés 
lényeges. Éppen ellenkezőleg, a legtöbb tudós 
ma már elfogadja, hogy a műholdak tényle-
ges földi megfigyelései nem mutatnak globá-
lis felmelegedést”. Ezután kezdődtek a mű-
holdmérések korrekciói.
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Az utóbbi időszak egyik jelentős tudomá-
nyos konferenciáját Münchenben tartották, 
2012. november 30. és december 1. között. 
Jelen cikkben nem használjuk fel a konferen-
ciák anyagait, de több előadás címe is eléggé 
árulkodó (URL15). A konferencia megneve-
zése: 8th International Conference on Climate 
Change (ICCC-8) és V. International Con-
ference on Climate and Energy (ICCE-5). 
A konferencia témáját a bevezető előadás 
címe jól tükrözi. Prof. em. Dr. Friedrich-Karl 
Ewert Universität  Paderborn tartotta Why 
are We Still Dealing with Climate? NASA GIS 

Changes Temperature Data Retroactively – 
Why? (Miért foglalkozunk még a klímával? A 
NASA GIS (Geographic Information Systems)  
hőmérsékleti adatok visszamenőleg változnak 

– Miért?) címmel.
A számos neves előadó között megemlít-

hető Prof. Dr. Fred Singer NIPCC Checking 
the Evidence for Man-made Global Warming 
(Az ember által okozott globális háború evi-
denciájának ellenőrzése) című előadása is.

Kulcsszavak: globális lehűlés, felmelegedés, szén-
dioxid, hőmérséklet-oszcilláció
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VÁNDORLÁS AZ ŐSKORBAN
HELYZETJELENTÉS HAGYOMÁNYOS 

RÉGÉSZETI KUTATÁSOK ALAPJÁN 
MAGYARORSZÁGON

Horváth Tünde
PhD, régész

eloszlása sem egyenletes: bizonyos kedvező 
környezeti feltételek közt gyorsan keletkez-
hettek újabb emberi csoportok, amelyek a 
túlnépesedés után tovább vándorolhattak, 
míg nagyobb területek tartósan lakatlanok 
maradtak. (Lásd például a Mindel-eljegesedés 
idején a meleg vizű Által-ér különösen ked-
vező mikroklímájú mésztufa medencéiben 
az ország legidősebb, többrétegű Hominida 
lelőhelyét, Vértesszőlőst, amelynek közösségei 
vadlóra specializálódtak: három dátum alap-
ján 270 000, 350 000 és 800 000 éves; ha-
sonló körülmények Tatán, a középső paleolit 
közösségek lelőhelyén.) Ilyen túlnépesedési 
szituáció alakult ki a Bécsi-medencétől a 
Morvamezőig is 28–26 000 évvel ezelőtt, 
olyan világhírű lelőhelyekkel, mint Pavlov, 
Dolný Vestonice és Willendorf.

A különböző jégkorszakok (Európában 
Günz-, Mindel-, Riss-, Würm-), a köztük 
levő hosszabb interglaciális, és a jégkorszako-
kon belüli rövidebb interstadiális időszakok 
már önmagukban is jelentős eltérést mutat-
nak éghajlat, fauna és flóra viszonylatában. Az 
embercsoportok létrejöttét és vándorlását a 
fennmaradás határozta meg: mivel a legfon-
tosabb tényező az élelem, és a jégkorszak sa-

Bevezetés

Ez a tanulmány a Magyarország területén az 
őskorban e témakörben végzett archaeogene-
tikai kutatásokra koncentráló, a Magyar 
Tudományban (Horváth, 2014) megjelent 
munka szerves folytatásának tekinthető. 
Célja, hogy a hagyományos régészeti kutatá-
sok oldaláról közelítse meg a kérdéskört, 
összegezve az e téren elért eredményeket.

Az itt kronológiai sorrendben következő 
őskori periódusok Magyarország területére, 
magyar kutatásokra és kutatókra koncentrál-
nak, kis kitekintéssel szükség szerint nemzet-
közi trendekre. A kiragadott példák esetiek: 
feladatuk, hogy bemutatásukon keresztül 
ábrázoljuk egy-egy kérdéskör bonyolultságát 
és a mai kutatási álláspontot, illetve annak 
elmozdulását új vizsgálatoknak köszönhető-
en, különböző régészeti értelmezési lehetősé-
gekkel.

Bizonyítékok a vándorlásra, korszakok szerint: 
javak és emberek vándorlása

1. Paleolitikum • Ebben a hosszú, ám az 
emberiség kialakulását meghatározó korszak-
ban kis népsűrűséggel számolnak, amelynek 

Horváth Tünde • Vándorlás az őskorban…




