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hogy különféle szakterületeket képviseltek, 
mégis jóval több volt a közös elem, mint a 
különbözőség. Noha a hangsúlyokat az adott 
diszciplínákhoz igazodva picit mindenki 
máshová helyezte, az egymás megértésének 
szándékával folytatódó további diszkusszió 
elősegítheti e súlyos kérdésekben a tisztábban 
látást, és egyértelműen hozzájárulhat a meg-
válaszolatlan kérdésekre adható közös vála-

szok, megoldási lehetőségek megtalálásához 
és azok megvalósításához. Az előadások 
alap ján készült tanulmányokat – továbbgon-
dolás céljából – ezúton nyújtjuk át a Magyar 
Tudomány olvasóinak.

Kulcsszavak: éghajlatváltozás, fenntarthatóság, 
globális változás, környezeti változás, növekedés, 
természeti erőforrás
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1. Az emberek legtöbbje nem foglalkozik a 
fentebb felsorolt kérdésekkel, napi gondok 
és örömök töltik ki életüket.

2. Az egyik alapvető bajt felismerő eleinte csak 
erre koncentrál, ennek aktív harcosa lesz.

3. Több más gond képbe kerülésével bonyo-
lódik a helyzet. A megoldás kereséséhez a 
prioritás és fókuszálás kérdésköreit illetően 
éles vitákat folytat, mások kitüntetett 
szempontjait kritizálva.

4. Annak felismerésével, hogy az egyik prob-
léma „megoldása” egy másik gond súlyos-
ságát növelheti, kezdetét veszi a rendszer-
ben gondolkozás. A bonyolult összefüggé-
sek, kölcsönhatások komplex rendszere a 
jövőnkért aggódó, eltérő szakértői hát térrel 
bíró embereket összehozza a megoldás 
keresésére (lásd „Túlélés Szellemi Kör”, 
Láng − Kerekes, 2013).

5. Annak tudatosulásával, hogy a megoldás-
hoz (ha van) szinte minden téren változtat-
nunk kellene, kétség támadhat a meg va ló-
síthatóságot illetően. Ezen a pon ton a fel-
adás, kilépés vagy Don Quijote-sze rű szél-
malomharc, esetleg transzcendens remé-
nyekbe vagy valamilyen techno-optimiz-
musba menekülés lehet a következmény. 

A klímahelyzetről, annak okairól és megol-
dási mikéntjéről vitázva be kell látnunk, hogy 
részdiszciplínák tömegére hasadt tudomá-
nyunk jelenleg nehezen kezeli e szinte min-

Bevezetés

Paul Chefurka, az emberiség sorsáért aggódó 
kanadai gondolkodó keserűen jegyzi meg egy 
személyes hangvételű írásában (Chefurka, 
2012): „Többé már nem látom értelmét ki-
emelt figyelmet vagy kritikát szentelni az 
emberi tevékenységek valamelyikére. Népes-
ségnövekedés, klímaváltozás, multik globális 
hatalma, kémiai szennyezések, forráskimerü-
lés, fajok kipusztulása, tengerek túlhalászása 
és savasodása, globális financiális instabilitás, 
halmozódó társadalmi aránytalanságok és 
igazságtalanságok: mind csupán tünetei egy 
évszázadok óta kontrollálatlan rendszernek 
(annak ellenére, hogy buzgón igyekszünk 
magunkat meggyőzni ennek ellenkezőjéről). 
Nincs más választásunk, s talán nem is volt 
soha, mint nyeregben maradni a sárkányon, 
amíg az emberi túllövés kiigazítja magát, aho-
gyan ez mindig lenni szokott.”

 A „környezeti” gondok valóban kolosszá-
lisak (Vida, 2012), s a szokásos megnevezéssel 
szemben nem csupán a tőlünk elválasztható-
nak tűnő környezetünket érintik (klimatizált 
lakásból, munkahelyről vagy szupermarket-
ből szemlélve), hanem már saját fajunk fenn-
maradását is. E gondok felismerése Chefurka 

„tudatosodási létráján” haladva fokozatosan 
történik, az emberiség egyre csökkenő hánya-
dát érintve:
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den szakterületet érintő, jövőnket meghatá-
rozó kérdést (Vida, 2015). Fontos lenne felis-
merni, hogy a jelenlegi trendek radikális 
változtatás nélkül óriási kockázatot jelentenek 
ma már nemcsak unokáinknak, hanem ma-
gunknak is. Rendszerszemléletben elemezve 
kellene keresni a leghatékonyabb megoldást. 
A bajok tagadása, bagatellizálása vagy áthárí-
tása szó szerint életveszélyes.

Nézzük a tényeket!

Földünk felszíni hőmérsékletének változása 
mára egyértelmű. Melegszünk. Szinte minden 
mérőállomás hosszabb távon (évtizedes átla-
gokban) növekedést mutat. Ezek összesítését 
egymástól függetlenül (és némiképp eltérő 

metodikával, de csaknem azonos végered-
ménnyel) az USA(NASA, NOAA), Japán 
(Japan Meteorological Agency) és az Egyesült 
Királyság (UK MetOffice) intézményei végzik. 
Fontos tudni, hogy ezzel nem Földünk felszí-
ni hőmérsékletét, hanem annak változását 
adják meg, alapos elemzések és szükségszerű 
korrekciók után. Ez utóbbiak legtöbbször 
inkább mérséklik, mint növelik a regisztrált 
változás nagyságát. A változást egy kitüntetett 
időszak (többnyire 1951-1980) átlagához viszo-
nyítják. Az 1. ábrából egyértelműen kitűnik 
a globális melegedés trendje. Ha a viszonyítás 
alapjául a múlt század elejét vesszük, a felme-
legedés már több mint 1 oC. A trend még 
ijesztőbb, ha az időskálát a legutóbbi jégkor-

szaktól indítjuk (2. ábra), közvetett (ún. proxy) 
hőmérsékleti mutatók alap ján. Valóban, szin-
te katapultáljuk magun kat a holocénből 
(Rahmsdorf, 2013). Az ábrából az is kitűnik, 
hogy a globális átlaghőmérséklet milyen csa-
lóka lehet a helyi és regionális viszonyok vo-
natkozásában. A mos taninál alig négy fokkal 
alacsonyabb globális átlaghőmérséklet fél 
Európára vastag jégtakarót borított, s hazánk 
területén is csupán fátlan tundra-vegetáció 
tengődött. Elgondolkoztató ezek után, hogy 
mi lenne egy hasonló nagyságú, de pozitív 
irányú hőmérsékletváltozás hatása.

 A hőmérsékletemelkedés oka az emberi 
tevékenységekkel értelmezhető. Jelentősen 
növekedett bolygónk légkörének üvegházha-

tása, főképp a fosszilis energiaforrások (szén, 
kőolaj, földgáz) növekvő használatával, erdő-
irtásokkal és talajműveléssel. A Föld hőegyen-
súlyát befolyásoló antropogén tényezők igen 
változatosak, de közülük kiemelkedő a szén-
dioxid megváltozott légköri koncentrációja. 
Ennek értéke az ipari forradalom előtti 280 
ppm (part per millions, milliomod rész) szint-
ről mára már 400 ppm fölé emelkedett (3. 
ábra). Mindez érthető, ha figyelembe vesszük, 
hogy csak a fosszilis energiaforrások haszná-
latával eddig 555 gigatonnányi szenet jutta-
tunk a légkörbe szén-dioxid formájában. 
Szerencsénkre bioszféránk véges nyelőkapaci-
tásával ennek jelentős hányada kivonódik. 
Egy nemrég készült felmérésből (Le Quéré et 
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1. ábra • Az 1951-1980 évek átlagához viszonyított globális évi középhőmérsékletek és a vastag 
vonallal jelölt ötéves csúszóátlaguk (NASA). Az ábra legutolsó pontja a 2015-ös értéket mutat-

ja. Az azóta megismert 2016-os adat (1,0 anomália) a keretbe már be sem férne.

2. ábra • Földünk felszíni hőmérsékletének alakulása az elmúlt 22 ezer évben a holocén átlagához 
viszonyítva. Az utolsó jégkorszak (würm) után a legutóbbi tízezer év viszonylagos stabilitásában 
(holocén) alakult ki civilizációnk. A legutolsó száz évben a természetes (Milanković-ciklusokkal 

jellemzett) trenddel ellentétes robbanásszerű melegedés indult meg (Rahmsdorf, 2013). 
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al., 2015) tudjuk, hogy a 2005 és 2014 közöt-
ti tízéves időszakban évenként a légkörbe 
kerülő átlag 9,9 gigatonnányi szénből (9,0 
fosszilis + 0,9 „földhasználat” eredettel) csak 
4,4 gigatonna növeli az aktuális CO2 ppm 
értéket, 2,6 az óceánokban, 2,9 a szárazföldön 

„tűnik el”. Jelenleg a CO2 teszi ki az üvegházha-
tás mintegy 60 százalékát, a többit a metán, 
N2O, O3 és különféle halokarbonok adják. 
(A vízgőz ugyan a légkör legjelentősebb üveg-
házhatású gáza, de ennek térben és időben 
állandóan változó mennyiségét kevéssé befo-
lyásoljuk.)

Globális 400 ppm feletti szén-dioxid-kon-
centráció valószínűleg sohasem volt légkö-
rünkben a legutóbbi 30 millió évben (Ana-
gnostou et al., 2016). Fajunk a 180 és 300 ppm 
közötti tartományhoz adaptálódott. Számol-
nunk kell a további növekedéssel is. A szén-
dioxid üvegházhatása egy sor újabb hatást 
vált ki. Növekszik a metánkoncentráció, kü-

lönösen a korábban állandóan fagyott (per-
mafrost) talajok felengedésével és a tengeri 
metánhidrát bomlásával (valamint a palagáz-
termeléssel), nő a felmelegedés a besugárzást 
visszaverő sarki jégtakaró fogyásával, hogy 
csak néhány tényre utaljunk. A metán sokkal 
erősebb üvegházhatású gáz (a CO2 20–80-szo-
rosa, időtartamtól függően, mivel fokozato-
san eloxidálódik a légkörben szén-dioxiddá 
és vízzé), így légkörünk teljes üvegházhatása 
CO2-egyenértékre megadva már 480 ppm 
körül van, s ezzel az értékkel már az IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) 
javasolt határértékét is túlléptük. Ennek hő-
mérsékleti hatása a globális rendszer óriási 
inerciája folytán időelcsúszással, fokoza tosan 
alakul ki. A hőtöbblet legnagyobb része az 
óceánokat fűti (93,4%), a jégtakarókat ol-
vasztja, és a kontinenseket melegíti (4,3%). 
Az atmoszférára átlagosan csak 2,3% jut, 
időszakosan jelentős eltérésekkel.

Amióta közvetlenül műszeresen mérjük 
Földünk felszíni hőmérsékletét, az eddigi 
leg melegebb év a 2015-ös volt, s figyelemre 
méltó, hogy a tizenhat legmelegebb évből 
tizenöt ebben az évszázadban fordult elő. 
Minden jel arra mutat, hogy 2016 újabb re-
korddöntő lesz.1 Megdöbbentő, hogy az USA 
Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Intézete 
(National Oceanic and Atmospheric Adminis-
tration, NOAA) 2016. júniusi jelentése szerint 
az előző hónappal (május) megszakítás nélkül, 
folyamatosan már a tizenharmadik globálisan 
melegrekord-döntő hónapot regisztráljuk 
(URL1). Bár a kiugróan magas értékhez egy 
rendkívüli óceánáramlási jelenség (El Niño) 
is hozzájárult, a korábbi hasonló helyzeteket 
(legutóbb 1997-1998) a mostani messze túl-
szárnyalja. A 2016-os év a rendkívüli klímaje-
lenségek tekintetében már eddig is hét rekor-
dot állított fel egy összeállítás szerint (URL2). 

 E figyelmeztető jeleket nem lenne szabad 
negligálni. Mégis, a világ inkább másra figyel. 
Sokan úgy gondolják, hogy miután megszü-
letett a Párizsi Egyezmény (2015), a problémát 
megoldottuk. „Elhatároztuk”, hogy nem 
engedjük 2 oC-nál többet melegedni Földün-
ket, s reméljük, hogy a klíma engedelmesen 
be is tartja határozatunkat. Élhetünk, ahogy 
eddig (BAU, Business As Usual), egy „zöl-
debb” gazdasági növekedéssel. Better Growth, 
Better Climate – javasolja címében a megol-
dást a szakértői testület (URL3). Szó sem esik 
a „fejlett” (GDP/főben mérve) világ fogyasz-
táscsökkentéséről (Spash, 2014). A gazdaság-
nak növekednie kell a világ minden országá-
ban, gazdagokban és szegényekben egyaránt, 

tovább fokozva az egyenlőtlenséget. A növe-
kedés energiát igényel, s ennek forrása ma is 
döntően (>85%) a CO2-kibocsátással járó 
fosszilis készlet égetése. Bár világszerte erőfe-
szítéseket tesznek a véges fosszilis energiafor-
rások megújulókra cserélésére, energiatakaré-
kosságra, hatékonyságnövelésre, a gazdasági 
növekedés és környezeti hatás szétkapcsolá-
sára (decoupling), „anyagtalanításra”, az ered-
mény minimális, s többnyire csak átmeneti 
és lokális. Egy állandó növekedés korlátlan 
fenntartásához valójában a termodinamika 
főtételeinek cáfolatára lenne szükség.

Az üvegházhatás csökkentésének látszóla-
gos megoldására jó példa az Egyesült Államok 
szénerőműveinek földgázra történő átváltása. 
2014 szeptemberében a New Yorkban tartott 
klímakonferencián Barack Obama elnök 
büszkén bejelentette: az Egyesült Államok az 
utóbbi nyolc évben jobban csökkentette a 
karbonszennyezést, mint a Föld bármely más 
országa. Valóban tudjuk, hogy kőszén helyett 
metánt égetve azonos „energiatermelés” mel-
lett jóval kevesebb CO2 keletkezik. A baj csak 
ott van, hogy a palagáz kinyerése során be-
következő metánszivárgás legalább ugyanak-
kora üvegházhatást adott, mint amennyi 
csökkenést eredményezett a kevesebb CO2, 
ráadásul a felhasználatlan kő szén exportra 
ment, s bár elégetve más országok kibocsátá-
si listáját terhelte, a CO2 a közös globális lég-
körbe került (Turner et al., 2016). Hasonló 
példákat lehet felhozni a megújuló energia-
forrásokra történő átváltások CO2-„kiváltó” 
hatására is, ha a létesítmény teljes életciklusát 
követjük végig. Egy Kínában készült napele-
mes rendszer előállítása és európai üzembe 
helyezése sok esetben (helytől függően) har-
minc év alatt sem képes annyi CO2-fogyasz-
tást kiváltani, mint amennyit okozott a léte-
sítése (Yue et al., 2014). Hiába, a gazdasági 
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3. ábra • A Hawaii-szigeteken (Mauna Loa Observatory) 1958 óta folyamatosan mért légköri 
CO2-koncentráció (NOAA). Lényegében hasonló képet mutat a világ számos más pontján 
mért szén-dioxid-érték is. 2016-ban már az Antarktiszon is 400 ppm feletti értéket jeleztek.

1 A kézirat lezárása óta ez már tény. Három egymást 
követő rekorddöntő évet zártunk (2014, 2015, 2016), 
minden eddigi értéket jelentősen meghaladva. A 
trend alapos statisztikai elemzéssel igazolt (Rahmsdorf 
et al., 2017).
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szakemberek legtöbbször csak pénzben és 
rövid időtávban kalkulálnak.

A jövő?

A 2015 decemberében Párizsban elfogadott, 
majd 2016 áprilisában New Yorkban aláírt 
klímaegyezményben a világ kormányai elha-
tározták, hogy bolygónk felszíni hőmérsék-
letének további emelkedését igyekeznek jóval 
2 oC fok alatt tartani. A megállapodás ered-
ményeinek részleteiről és objektív értékelésé-
ről Faragó Tibor cikke tájékoztat (Faragó, 
2016): „A tárgyaló felek jelentősen eltérő ál-
láspontjai, érdekkülönbségei miatt az elfoga-
dott kompromisszumokkal a Megállapodás-
ban foglalt összes lényegesebb témában csak 
az általános célokat, az együttműködés kere-
teit sikerült rögzíteni. A részletes feltételeket, 
szabályokat a következő években kell kidol-
gozni és jóváhagyni, s csak ezt követően vár-
ható e Megállapodás hatálybalépése, közös 
végrehajtásának megkezdése, valamint tény-
leges hatékonyságának megítélése.”

Mivel magyarázható a csaknem negyed-
századnyi késlekedés (és további végrehajtási 
halogatás) a célokat meghatározó első ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezményt (1992) kö-
vetően? – tehetnénk fel a naiv kérdést. Miért 
nem sikerült az ózonpajzsot károsító CFC- 
(teljesen halogénezett szénvegyületek) gázok 
korlátozásához (Montreal Protocol) hasonlóan 
néhány év alatt megoldani a kérdést? A válasz 
egyszerű. A CFC helyettesítése más gázokkal 
könnyen megoldható. A CO2-kibocsátással 
járó fosszilis energiaforrásoknak viszont nincs 
igazi alternatívájuk energiasűrűség és általá-
ban felhasználhatóság tekintetében. A fosszi-
lis energiaforrások hajtják ma is a világ gaz-
daságának döntő többségét. Ne feledjük, ezek 
használatától jöhetett létre az ipari forradalom, 
az ugrásszerű népességnövekedés, a technikai 

és tudományos csodák tömege. Ezzel hozhat-
tuk létre a mai „fogyasztói” társadalmat annak 
minden előnyével és fokozódó gondjaival. Az 
energiagond önmagában még megoldható 
lenne a megújulókra történő átváltással, ez 
azonban egyrészt hosszabb időt és infrastruk-
túra-kifejlesztést (átállást) igényel, másrészt 
igen jelentős ellenérdekeltségekbe ütközik. 
Az ExxonMobil óriáscég például évtizedekig 
eltitkolta a saját cégének kutatásában feltárt, 
klímaváltozást okozó olajhasználatot. Egy 
referált folyóiratban megjelent cikk pedig 
arról tájékoztat, hogy az Egyesült Államok-
ban a klímaváltozást tagadó szervezetek mi-
ből finanszírozzák 900 millió dollárt megha-
ladó tevékenységeiket (Brulle, 2014).

 A késlekedő cselekvés okozta kockázat, s 
ezzel a klímatagadók felelőssége óriási. A ké-
telkedést propagálók hatására a közvélemény 
nincs tisztában azzal, hogy a témához valóban 
értők körében lényegében egyetértés van a 
globális felmelegedés tényében és annak dön-
tően emberi eredetében (Anderegg et al., 2010; 
Cook et al., 2013; Benestad et al., 2015; Horn-
sey et al., 2016), következésképpen a szüksé-
ges radikálisabb akciók is elmaradnak. Eköz-
ben a légkörben tovább nő az üvegházhatású 
gázok koncentrációja, s vészesen közelítünk 
az IPCC által 2 fokos felmelegedési határt 
jelentő 450 ppm CO2-értékhez. Hiábavaló 
volt a precíz kalkuláció annak meghatározá-
sára, hogy az ismert és kitermelhető fosszilis 
készletekből mennyit kellene a föld alatt 
hagyni a 2 oC fok alatt maradáshoz (McGlade 

- Ekins 2015). Valójában már azzal számolunk, 
hogy ezt a határt csak „negatív emisszióval”, 
azaz a légkörbe már kibocsátott CO2 utóla-
gos „visszaszívásával” tarthatjuk, ha ez globá-
lis méretekben egyáltalán megvalósítható lesz, 
tetemes költségekkel (Anderson, 2015). Ha 
ezek után tovább kutatunk az itt még emlí-

tésre sem került egyéb környezeti, tár sa dalmi, 
politikai és gazdasági gondok egymást erősí-
tő bonyolult rendszerében, be láthatjuk, hogy 

a világunk előtt álló kihívás hatalmas. Ezzel 
el is érkezhetünk a bevezetőben bemutatott 
tudatosodási létra legfelső fokára.
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