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lemre méltó – ugyanakkor egymással polemi-
záló – elemzése tárgyalja a Babits Mihály 
Dante-fordításával kapcsolatos problémákat. 
Sárközy Péter Az Isteni Színjáték Babits-féle 
magyar fordítása című (e témában korábban 
közölt írásai összegzését magában foglaló) 
tanulmányának fő tétele, hogy Babits a dan-
tei főmű formailag és tartalmilag pontos 
műfordítását valósította meg, mellyel egyben 
a XX. századi magyar költészeti nyelv meg-
alapozásában is meghatározó szerepet játszott 
(vö. 252.). Mátyus – a babitsi Dante-fordítás 
jelenleg valószínűleg legnagyobb szakértője 

– munkájának már a címében is (Hibák és/
vagy interpretáció Babits Dante-fordításában) 
jelzi a Sárközy-féle megközelítéshez képest 
árnyaltabb vizsgálat szükségességét. Mátyus 
egyik fontos következtetésének megfelelően 
Babits szemléletében Dante „nem népies, 
nem egyszerű, nem egy »barbár«, vagy »hős« 
vagy »kisgyermek«, ahogy a Babitsot megelő-
ző vagy vele kortárs kritika nagy része vallotta, 
hanem – a fordító szemében – azon túl, hogy 
költői zseni, egyben a nyelv tudósa, kutatója 
és formálója”; ennek lényegi következménye 
az, hogy „a fordító, aki hűen akarja reprodu-
kálni a dantei szöveget, [a Dantééhez] hason-
lóan nehéz, mesterkélt és kidolgozott nyelve-
zetet kell alkalmazzon” (268.). Juan Varela-
Por tas tanulmánya, Az analitikus allegória: a 
madridi Dante-kutatás módszertana, mint a 
cím is mutatja, a jelenkori dantisztika egyik 
leg virágzóbb európai iskolájának célkitűzése-
it és tevékenységét mutatja be szemléletesen. 
Végül két olyan tanulmány jelentőségét hang-
súlyoznám, amely Dante munkásságának 
késő- és posztmodern művészeti adaptációs 
kísérleteit vizsgálja. Az egyik a Milly Curcio-
féle Dante és a jelenkori poklok, melyben a 
szer ző nagyívű áttekintést ad Dante intertex-
tuális jelenlétéről olyan írók művében, mint 

például Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, 
Arthur Rimbaud, Victor Hugo, Franz Kafka, 
Marcel Proust, Primo Levi, Thomas S. Eliot, 
Italo Calvino, Daniele Benati. A másik, a 
Bárdos Judit által írt Dante és a film, melyben 
a filmtörténész – megtörve a konferencia 
irodalom-, filológia- és filozófia-központúsá-
gát – Dante két nagy jelentőségű filmadap-
tációs kísérletét elemzi: Giuseppe De Liguoro 
1911-es Infernó-ját és Andrzej Wajda 1957-es 
Csatorná-ját (utóbbira röviden Curcio is kitér), 
megemlítve – néhány további, a film művé-
szetben tetten érhető Dante-utaláson túl – a 
fontosabb tévéfeldolgozásokat is. Bárdos 
fon tosabb konklúziói közül kiemelendő, hogy 
a De Liguoro-film, bár valószínűleg a Pokol 
legsikeresebb filmadaptációs kísérlete, meg-
marad a kísérlet (a kvázi-adaptáció) szintjén, 
hisz tulajdonképp nem Dante szövegét, ha-
nem Gustave Doré képi világát jeleníti meg; 
mindazonáltal jelentős művészeti teljesítmény, 
mivel „egy önálló filmnyelvvel eleveníti meg 
[…] Dante világát” (344.). A Wajda-filmet 
ille tően pedig egyértelmű, hogy még csak 
nem is adaptáció-kísérletről, hanem a Pokol 
egy lehetséges, a filmnyelv által megvalósított 
(poszt)modern interpretációjáról van szó (346.). 
Összességében megállapítható, hogy bár a 
Színjáték nagy hatást gyakorolt a filmművé-
szetre (akárcsak a képzőművészetekre és – a 
konferencián sajnálatos módon nem tárgyalt 

– zeneművészetre), Dante főművének szigorú 
értelemben vett filmadaptációja valószínűleg 
nem valósítható meg. 

Az RMA és az MDT e kulturális kezdemé-
nyezését – figyelembe véve a megvalósítás 
eszközeinek nyilvánvaló szűkösségét – túlzás 
nélkül nevezhetjük hősies vállalkozásnak, me-
lyet a Leggere Dante oggi című kötet méltó 
mó don dokumentál. A firenzei költő életmű-
ve iránt érdeklődő tudós közönség számára 

e kötet nélkülözhetetlen kutatási forrásanyag, 
a laikus olvasók számára pedig a kortárs Dan-
te-kutatás korszakos jelentőségű dokumen-
tuma. ([a cura di] Éva Vígh: Leggere Dante 
oggi. Interpretare, commentare, tradurre alle 

soglie del settecentesimo anniversario Roma: 
Aracne, 2011, 410 p.)

Nagy József
tudományos munkatárs,

ELTE Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék

Tiszta forrásból –
Többlet, 2010/1 és 2010/2
Kezdjük bárhonnan, az ismereteket megbíz-
ható forrásból szeretnénk bővíteni. Az inter-
neten csatangoló, időről időre kétes hiteles-
ségű oldalakba ütköző felhasználó; a szüleit 
zavarba ejtő kérdésekkel bombázó kisgyerek; 
a tanácstalanul állát vakargató választópolgár 

– ezek a képek mind-mind a kérdéseire meg-
nyugtató válaszokat kereső egyén megrekedt 
helyzetével szembesítenek bennünket. Míg 
azonban egy gyermek a feszült helyzet oldá-
sát egyetlen, meghatározott és kizárólagos 
forrástól reméli, addig az önálló, válaszait 
szá mos kapcsolatai segítségével kialakító 
felnőtt már azt is maga képes rögzíteni, hogy 
egyáltalán mikor, mely esetben érkezett meg 
a számára kielégítő válaszhoz. Továbbmenve, 
ahol egy szülő a gyermekével folytatott beszél-
getést önkényesen lezárhatja, ott a filozófia 
képviselői játékteret nyitnak: készek arra, hogy 
állításaikat vitára bocsássák, és választott kö-
zösségeik virágzásához sokoldalúan hajlandók 
hozzájárulni. A megismert javaslatok számá-
nak növekedése nem az elbizonytalanodás-
hoz, sokkal inkább az egyre kifinomultabb 
lehetőségek felé terelik őket.

Kolozsváron két magyar filozófiai folyó-
irat jelenik meg, a Kellék és a Többlet. Mind-
kettő határokon átívelő együttműködés 
gyü mölcse; a Kellék ezek közül már csaknem 
tizenhét éve Kolozsvár, Nagyvárad és Szeged 
közös szerkesztői munkájának eredménye-
ként kínál jó lehetőséget arra, hogy az erdélyi 

filozófiát egy tágabb gondolkodói közösség 
számára is hozzáférhetővé tegye. A Kellék 
folyóiratot a kolozsvári székhelyű Pro Philo-
sophia Kiadó jelenteti meg, egy olyan alapít-
vány – a Pro Philosophia Alapítvány – közre-
működésével, amelynek alapítói a Babeş–Bo-
lyai Tudományegyetem filozófia szakos ok-
tatói és hallgatói voltak. 2009 óta a Kellék 
mel lett már a Többlet is az érdeklődő olvasók 
rendelkezésére áll. A Többlet második évfolya-
mának két száma (Virtuális valóságok és Gyer-
mekfilozófia) a nevezett témák sajátosságait 
messzemenően figyelembe vevő, igényesen 
komponált kiadvány. Egyed Péter főszerkesz-
tő ajánló sorait a kötetek hátoldalain találjuk. 

A Virtuális valóságok lapszám összeállításá-
ban az a Szécsi Gábor nyújtott segítséget, aki 
ezen a fórumon nemcsak kutatói munkájá-
nak eredményeit adja közre (Nyelv, média, 
glo bális integráció), de aki a politikus kommu-
nikációs helyzetéről is hitelesen nyilatkozik. 
Koller Inezzel közös tanulmányában a napi 
politikai gyakorlat instrumentalizáló és leegy-
szerűsítő kommunikációs stratégiáit elemzi, 
a 90-es évek elejének politikai vitáiból merít-
ve példákat. A képlet nem mindig bonyolult: 
ahol a politikai kommunikáció a meggyőzés 
és a befolyásolás technikáival él, ott a haté-
konysága mérhető. A politikus lehetősége és 
feladata, hogy egyre szélesebb befogadó kö-
zönség számára eljuttassa az üzenetét, és ez a 
szituáció akarva-akaratlanul az érintett témák, 
értékek instrumentalizálásához vezet. „Ez a 
kommunikációs kényszer kizárja a valódi 
erkölcsi dilemmákkal és értékekkel kapcso-
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latos, bonyolult eszmefuttatások lehetőségét”, 
állítják a szerzők. A komplex döntési helyze-
tek kezelése, az erkölcsi felelősségvállalás, az 
értékek önálló kiválasztásának feladata to-
vábbra is a közösség nagykorú tagjaira hárul. 

A nagykorúság, annak sajátosan kanti 
ér telmében, nem életkorhoz, hanem az önál-
ló és felelős döntés képességéhez kötött. Az 
elektronikus kommunikáció korában ezt az 
önállóságot egy közös információs térben 
gyakoroljuk. Amikor a média egy globálisnak 
nevezett nézőpont lehetőségét kínálja, akkor 
ezzel a helyi értékekhez és normákhoz, a lo-
kális tekintélyekhez viszonyuló, egyre érzéke-
nyebb reflexiót segíti elő. Vagyis támogatja, 
hogy a saját értékek és normák kiválasztásá-
ban egyre tudatosabban járjunk el. 

Az önállóan értékkijelölő, nagykorúként 
tekintett választópolgárok igényeit helyezi 
előtérbe Boros János is. A telekommunikatív 
demokrácia felé című írásában „a minden 
egyes emberben feltételezhető morális érzék, 
az igazságosságot szolgáltató népmesék racio-
nalitásának általános elfogadottságában ma-
nifesztálódó széles körű igazságosságmeg erő-
sítés” képességére támaszkodva amellett fog lal 
állást, hogy a nagyszámú ember mobilkom-
munikációja segít abban, hogy a társadalmak 
a nagyobb igazságosság felé haladjanak. 
Agárdi Péter művelődés- és irodalomtörté-
nész másfelől inkább az értékválasztások so-
rán még bizonytalankodó, „tájékozatlan és 
védtelen, a hiszékenységre hajlamos, képer-
nyő- és internetfüggő embertársaink” fölött 
érzett aggodalmának ad hangot Média és 
kultúraváltás a magyar évtizedfordulón című 
tanulmányában.

Meghatározóan, a Virtuális valóságok 
kötet Ropolyi László ontológiai kérdésfelve-
tésével indít. Ha Arisztotelész duális ontoló-
giáját mint a valóság szerinti lét és a lehetőség 

szerinti lét, az aktualitás és a potencialitás 
megkülönböztetését kell értenünk, akkor 
azok az új reprezentációs létformák, amelyek 
esetében e kettő elválaszthatatlanul van jelen, 
már nem helyezhetők el ebben a ránk hagyo-
mányozott rendszerben. Ezért, érvel Ropolyi, 
az arisztotelészi duális ontológia helyett egy 
olyan új, komplikáltabb ontológiai rendszert 
kell kialakítanunk, amely számol a virtualitás 
harmadik létszférájával.

Philosophy for Children – Matthew Lip-
man ezzel az elnevezéssel indított programot 
az életkortól független önállóság és nyitottság, 
a tanulni vágyókhoz partnerként viszonyuló 
attitűd felvételének jegyében, s programja 
már a magyar nyelvi közoktatás területein is 
egyre szerteágazóbban van jelen. A Többlet 
2010/2-es kiadványa az Erdélyi Magyar Filo-
zófiai Társaság Gyermekfilozófiai Munkacso-
portjának kezdeményezésével szer vezett, 2010. 
májusi konferencia anyagát adja közre.

Amint arra például Nyíri Kristóf is felhív-
ja a figyelmet (lásd Kovács Gábor – Nyíri 
Kristóf: Virtuális egyetem Magyarországon), a 
mai értelemben vett ’gyermek’ fogalom az 
újkor hozadéka. Az iskoláztatást megelőzően 
a gyerekek kis emberek voltak, a felnőttek 
világától nem különültek el. „Az interneten 
azonban a felnőtt és a gyerek ugyanabban a 
közegben él és mozog, […] a mesterséges 
ta nulási környezet helyett a gyermek szerve-
sen nő bele a felnőttek világába”. A fenti 
elő relépés folyományairól és tanulságairól 
Jakab György értekezik részletesen a kötetben 
szereplő két tanulmányában. 

A változó kommunikációs helyzettel a 
köz oktatás szereplői is igyekeznek lépést tar-
tani. Demeter Katalin, Kerekes Erzsébet, 
Doina Olga Ştefanescu és Tamássy Györgyi 
naprakészen tájékoztatnak Lipman módsze-
rének iskolai fogadtatásáról. A PFC-mozga-
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lom elsődleges célja a kritikai, a nyitott-kér-
dező gondolkodás ösztönzése. Egy új tantárgy 
bevezetésével sok helyen csak tovább feszíte-
nénk a meglévő, esetenként zsúfolt és rugal-
matlan tantervet. A filozófia inkább olyan, az 
olvasási, írás- és beszédkészséget alapvetően 
meghatározó kompetenciák elsajátításához 
nyújt segítséget, amelyeket a diákok a nekik 
tetsző területeken kamatoztathatnak tovább.

Békés Vera például Augustinus, Karl Pop-
per és Willard van Orman Quine feljegyzései 
segítségével mutatja be, hogy az egykor fel-
dolgozatlan vagy feldolgozhatatlannak tűnő 
élmények miként válnak – teszem azt a tör-
ténetbe ágyazott konfigurálás segítségével – 

mégis megoszthatóvá. A történet hőse felsza-
badult: immár képes, azaz kompetens az ön-
kifejezés terén. A meseirodalom filozófiai 
igényű feldolgozásához Lovász Andrea szép 
és izgalmas javaslatokkal szolgál. 

Kezdjük bármikor, kérdéssel a számunk-
ra kompetens és hiteles forrás felé fordulunk: 
a nyitott és érzékeny, bizalmat tápláló attitűd 
közösséget konstituál. A közösségben pedig 
nemcsak az ismereteink bővülnek hatéko-
nyabban, de az önálló értékválasztásaink is 
egyre tudatosabbak lesznek. Ehhez kíván a 
Többlet segítséggel, többletekkel hozzájárulni. 

Borcsiczky Edit
MTA Filozófiai Kutatóintézet 

Magyarország – üvegház-mérlegen
Az emberi tevékenység okozta globális éghaj-
latváltozás napjaink egyik legégetőbb problé-
mája. A légköri üvegházhatású gázok növek-
vő mennyisége meghatározó szerepű az ég-
hajlat alakulásában. A folyamatok, vissza csa-
tolások és kölcsönhatások megértése nélkül 
nem tudjuk megbecsülni a várható változá-
sokat, nem tudunk hatékony lépéseket tenni 
a változások mérséklésére, illetve nem tudunk 
felkészülni az elkerülhetetlen változásokra. A 
globális skálájú vizsgálatok mellett, részben 
azok bizonytalanságának csökkentésére, 
szükségünk van olyan kisebb léptékű vizsgá-
latokra, amelyek tisz tázzák az üvegházha tású 
gázok regionális mérlegét és az ezt befolyáso-
ló tényezőket. A Springer Kiadó által a köz-
elmúltban megjelentetett Atmo spheric Green-
house Gases: The Hungarian Perspective c. kötet 
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos ma-
gyarországi kutatásokat foglalja össze.

A könyv negyvennégy magyar és külföldi 
szerző által jegyzett tizenhat fejezete az üveg-
házgáz-kutatás négy területét öleli fel.

A könyv első része a légkörben megfigyel-
hető trendeket és ingadozásokat elemzi ma-
gyarországi mérések alapján. Az olvasó a 
bevezető fejezetből megismerkedhet a méré-
sek történetével és az alkalmazott méréstech-
nikákkal. A következő két fejezet a különbö-
ző légköri üvegházhatású gázok mennyiségé-
nek hosszú távú trendjével, éven, illetve na-
pon belüli jellegzetes változásaival foglalkozik 
a rendelkezésre álló, nemzetközi viszonylat-
ban is hosszúnak mondható, tizenhét-har-
minc évnyi hazai mérési adatsorok alapján.

A könyv második és harmadik része a 
talajt is magában foglaló bioszféra és a légkör 
közötti üvegházgáz-forgalmat tekinti át. A 
bioszférának az éghajlatváltozás hatására 
módosuló üvegházgáz-forgalma az éghajlati 
rendszer lényeges visszacsatolási folyamata. A 
szén-dioxid és a metán esetében a bioszféra 
az éghajlat alakulásától függően nettó kibo-
csátó és nettó felvevő is lehet. A bioszféra di-
nitrogénoxid-kibocsátása ugyancsak éghaj-
latfüggő. Ugyanakkor a bioszféra üvegház-
gáz-forgalma a légköri üvegházhatáson ke-
resztül befolyásolja magát az éghajlatot.
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latos, bonyolult eszmefuttatások lehetőségét”, 
állítják a szerzők. A komplex döntési helyze-
tek kezelése, az erkölcsi felelősségvállalás, az 
értékek önálló kiválasztásának feladata to-
vábbra is a közösség nagykorú tagjaira hárul. 

A nagykorúság, annak sajátosan kanti 
ér telmében, nem életkorhoz, hanem az önál-
ló és felelős döntés képességéhez kötött. Az 
elektronikus kommunikáció korában ezt az 
önállóságot egy közös információs térben 
gyakoroljuk. Amikor a média egy globálisnak 
nevezett nézőpont lehetőségét kínálja, akkor 
ezzel a helyi értékekhez és normákhoz, a lo-
kális tekintélyekhez viszonyuló, egyre érzéke-
nyebb reflexiót segíti elő. Vagyis támogatja, 
hogy a saját értékek és normák kiválasztásá-
ban egyre tudatosabban járjunk el. 

Az önállóan értékkijelölő, nagykorúként 
tekintett választópolgárok igényeit helyezi 
előtérbe Boros János is. A telekommunikatív 
demokrácia felé című írásában „a minden 
egyes emberben feltételezhető morális érzék, 
az igazságosságot szolgáltató népmesék racio-
nalitásának általános elfogadottságában ma-
nifesztálódó széles körű igazságosságmeg erő-
sítés” képességére támaszkodva amellett fog lal 
állást, hogy a nagyszámú ember mobilkom-
munikációja segít abban, hogy a társadalmak 
a nagyobb igazságosság felé haladjanak. 
Agárdi Péter művelődés- és irodalomtörté-
nész másfelől inkább az értékválasztások so-
rán még bizonytalankodó, „tájékozatlan és 
védtelen, a hiszékenységre hajlamos, képer-
nyő- és internetfüggő embertársaink” fölött 
érzett aggodalmának ad hangot Média és 
kultúraváltás a magyar évtizedfordulón című 
tanulmányában.

Meghatározóan, a Virtuális valóságok 
kötet Ropolyi László ontológiai kérdésfelve-
tésével indít. Ha Arisztotelész duális ontoló-
giáját mint a valóság szerinti lét és a lehetőség 

szerinti lét, az aktualitás és a potencialitás 
megkülönböztetését kell értenünk, akkor 
azok az új reprezentációs létformák, amelyek 
esetében e kettő elválaszthatatlanul van jelen, 
már nem helyezhetők el ebben a ránk hagyo-
mányozott rendszerben. Ezért, érvel Ropolyi, 
az arisztotelészi duális ontológia helyett egy 
olyan új, komplikáltabb ontológiai rendszert 
kell kialakítanunk, amely számol a virtualitás 
harmadik létszférájával.

Philosophy for Children – Matthew Lip-
man ezzel az elnevezéssel indított programot 
az életkortól független önállóság és nyitottság, 
a tanulni vágyókhoz partnerként viszonyuló 
attitűd felvételének jegyében, s programja 
már a magyar nyelvi közoktatás területein is 
egyre szerteágazóbban van jelen. A Többlet 
2010/2-es kiadványa az Erdélyi Magyar Filo-
zófiai Társaság Gyermekfilozófiai Munkacso-
portjának kezdeményezésével szer vezett, 2010. 
májusi konferencia anyagát adja közre.

Amint arra például Nyíri Kristóf is felhív-
ja a figyelmet (lásd Kovács Gábor – Nyíri 
Kristóf: Virtuális egyetem Magyarországon), a 
mai értelemben vett ’gyermek’ fogalom az 
újkor hozadéka. Az iskoláztatást megelőzően 
a gyerekek kis emberek voltak, a felnőttek 
világától nem különültek el. „Az interneten 
azonban a felnőtt és a gyerek ugyanabban a 
közegben él és mozog, […] a mesterséges 
ta nulási környezet helyett a gyermek szerve-
sen nő bele a felnőttek világába”. A fenti 
elő relépés folyományairól és tanulságairól 
Jakab György értekezik részletesen a kötetben 
szereplő két tanulmányában. 

A változó kommunikációs helyzettel a 
köz oktatás szereplői is igyekeznek lépést tar-
tani. Demeter Katalin, Kerekes Erzsébet, 
Doina Olga Ştefanescu és Tamássy Györgyi 
naprakészen tájékoztatnak Lipman módsze-
rének iskolai fogadtatásáról. A PFC-mozga-

Könyvszemle

lom elsődleges célja a kritikai, a nyitott-kér-
dező gondolkodás ösztönzése. Egy új tantárgy 
bevezetésével sok helyen csak tovább feszíte-
nénk a meglévő, esetenként zsúfolt és rugal-
matlan tantervet. A filozófia inkább olyan, az 
olvasási, írás- és beszédkészséget alapvetően 
meghatározó kompetenciák elsajátításához 
nyújt segítséget, amelyeket a diákok a nekik 
tetsző területeken kamatoztathatnak tovább.

Békés Vera például Augustinus, Karl Pop-
per és Willard van Orman Quine feljegyzései 
segítségével mutatja be, hogy az egykor fel-
dolgozatlan vagy feldolgozhatatlannak tűnő 
élmények miként válnak – teszem azt a tör-
ténetbe ágyazott konfigurálás segítségével – 

mégis megoszthatóvá. A történet hőse felsza-
badult: immár képes, azaz kompetens az ön-
kifejezés terén. A meseirodalom filozófiai 
igényű feldolgozásához Lovász Andrea szép 
és izgalmas javaslatokkal szolgál. 

Kezdjük bármikor, kérdéssel a számunk-
ra kompetens és hiteles forrás felé fordulunk: 
a nyitott és érzékeny, bizalmat tápláló attitűd 
közösséget konstituál. A közösségben pedig 
nemcsak az ismereteink bővülnek hatéko-
nyabban, de az önálló értékválasztásaink is 
egyre tudatosabbak lesznek. Ehhez kíván a 
Többlet segítséggel, többletekkel hozzájárulni. 

Borcsiczky Edit
MTA Filozófiai Kutatóintézet 

Magyarország – üvegház-mérlegen
Az emberi tevékenység okozta globális éghaj-
latváltozás napjaink egyik legégetőbb problé-
mája. A légköri üvegházhatású gázok növek-
vő mennyisége meghatározó szerepű az ég-
hajlat alakulásában. A folyamatok, vissza csa-
tolások és kölcsönhatások megértése nélkül 
nem tudjuk megbecsülni a várható változá-
sokat, nem tudunk hatékony lépéseket tenni 
a változások mérséklésére, illetve nem tudunk 
felkészülni az elkerülhetetlen változásokra. A 
globális skálájú vizsgálatok mellett, részben 
azok bizonytalanságának csökkentésére, 
szükségünk van olyan kisebb léptékű vizsgá-
latokra, amelyek tisz tázzák az üvegházha tású 
gázok regionális mérlegét és az ezt befolyáso-
ló tényezőket. A Springer Kiadó által a köz-
elmúltban megjelentetett Atmo spheric Green-
house Gases: The Hungarian Perspective c. kötet 
az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos ma-
gyarországi kutatásokat foglalja össze.

A könyv negyvennégy magyar és külföldi 
szerző által jegyzett tizenhat fejezete az üveg-
házgáz-kutatás négy területét öleli fel.

A könyv első része a légkörben megfigyel-
hető trendeket és ingadozásokat elemzi ma-
gyarországi mérések alapján. Az olvasó a 
bevezető fejezetből megismerkedhet a méré-
sek történetével és az alkalmazott méréstech-
nikákkal. A következő két fejezet a különbö-
ző légköri üvegházhatású gázok mennyiségé-
nek hosszú távú trendjével, éven, illetve na-
pon belüli jellegzetes változásaival foglalkozik 
a rendelkezésre álló, nemzetközi viszonylat-
ban is hosszúnak mondható, tizenhét-har-
minc évnyi hazai mérési adatsorok alapján.

A könyv második és harmadik része a 
talajt is magában foglaló bioszféra és a légkör 
közötti üvegházgáz-forgalmat tekinti át. A 
bioszférának az éghajlatváltozás hatására 
módosuló üvegházgáz-forgalma az éghajlati 
rendszer lényeges visszacsatolási folyamata. A 
szén-dioxid és a metán esetében a bioszféra 
az éghajlat alakulásától függően nettó kibo-
csátó és nettó felvevő is lehet. A bioszféra di-
nitrogénoxid-kibocsátása ugyancsak éghaj-
latfüggő. Ugyanakkor a bioszféra üvegház-
gáz-forgalma a légköri üvegházhatáson ke-
resztül befolyásolja magát az éghajlatot.




