
Az idén látványosan felerősödtek a klímaváltozás elleni küzdelem felgyorsítását 
követelő hangok. Egyik konferencia, kerekasztal-beszélgetés és workshop követte 
a másikat. Egyre több helyen és egyre nagyobb létszámban vonulnak utcára az 
emberek kinyilvánítani a véleményüket. A diákok Európa-szerte sztrájkolnak, 
Greta Thunberg svéd aktivista dühös felszólalásaira pedig még az ENSZ-ben 
ülő küldöttek is felkapták a fejüket. 
De sajnos ezek a hangok még mindig igazi tettek és következmények nélkül 
maradnak. A globális felmelegedést nem sikerült lassítanunk, sőt! Vajon ki tudja 
biztosan megmondani, hogy mennyi időnk van még addig, amíg elérjük a határt, 
ahonnan már nem szólhatunk bele a sorsunkba? Amit átlépve felgyorsulnak és 
visszafordíthatatlanná válnak a természeti folyamatok, amelyek végén nemcsak 
a most ismert civilizációnk szűnik meg, de alapvetően élhetetlenné válik a Föld az 
ember számára? Tíz, tizenöt, netán húsz év? Egy gigászi orosz rulett részesei 
vagyunk, amelyben a pisztoly csöve mindannyiunk fejének van szegezve, de 
a forgótárat nem mi pörgetjük.
Kedves kormányok, az energiapiacokat uraló vagy fogyasztási szokásainkat 
nagymértékben befolyásoló vállalatok vezetői, részvényesei! Mire várunk? 
A diplomatikus mosolyok és nagyratörő, hangzatos ígéretek ideje lejárt. Hiába 
igyekszünk a fiatalokat környezettudatos szemléletre és életmódra nevelni, 
ha nem lesz hol élniük. Miért építjük, szépítjük, tesszük fenntarthatóvá a városainkat, 
ha nem lesz elegendő csapadék, ami táplálja ivóvízbázisainkat? Hiába lesznek 
a naptárban ünnepnapok, ha nem lesz mit ünnepelni!
Hamarosan eldől, mennyire érett valójában az emberiség. Tudjuk, képesek vagyunk 
az egész Földet elpusztítani, de vajon meg tudjuk-e menteni magunkat és vele 
a bolygót abban az állapotban, ahogy mi ismerjük?
Tudunk-e élni, túlélni mindazzal a lehetőséggel és tudással, amelyet a technológia 
már a kezünkbe adott? Össze tudunk-e fogni, akár áldozatok árán is, feladva 
megszokott kényelmünkből, lemondva értelmetlenül felhalmozott vagyonunkról, 
a hatalmunkkal élni és nem visszaélni? 
Ezernyi kérdést lehetne még feltenni, és ezernyi módon lehetne cselekedni. 
Nem virtuális játék a világunk, amit újrakezdhetünk game over után. Nem zárhatjuk 
ki a globális felmelegedés következményeit, mert az ajtóstul fog az életünkbe törni.
A legnagyobb önzőség lenne tőlünk felélni, ellopni a jövő generációjának esélyét 
egy élhető világra. 
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EURÓPA LEGNAGYOBB 
ÉLŐ HOMLOKZATA
Sheppard Robson építész egy olyan tizenkét emeletes, vegyes felhasználású épületet álmodott meg a londoni City-
ben található ikonikus Holborn-viadukt mellé, amely a kontinens legnagyobb zöld falával fog büszkélkedni. Az 55 
méter magas, 382 szobás szállodát, éttermeket és irodákat is magába foglaló épületet egy használaton kívüli, le-
bontásra ítélt irodaház helyén építik fel. 
A teljes homlokzatba integrált, 3700 négyzetméteres, 400 ezer növénynek helyet adó vertikális kert kiegészítve a 
parkosított tetőterasszal nemcsak üde színfoltja lesz a metropolisznak, hanem hozzájárul például a nagy forgalom 
okozta környezetszennyezés csökkentéséhez is. A szakértők előrejelzése szerint évente több mint nyolctonnányi 
szén-dioxid megkötését oldja meg hattonnányi oxigén előállítása mellett. Ráadásul a forró nyári napokon akár 3–5 
Celsius-fokkal lehűtheti közvetlen környezetét. A levegő minőségének javításához pedig azzal fog hozzájárulni, hogy 
körülbelül 500 kilogrammnyi szállópor-részecskét (PM2,5 és PM10) lesz képes lekötni egy év alatt.
Az épület egyfajta „élő” választ jelent majd a kérdésre, hogy az épített környezet miként tud pozitív megoldásokat 
kínálni a kor olyan súlyos környezeti problémáira, mint a romló levegőminőség vagy a globális felmelegedés okoz-
ta klimatikus változások.


