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Változó világ III-IV. – Ökológiai 

előadássorozat Budapesten 

Nász János 

2015 őszén egy a természet és társadalom 

változásaival foglalkozó előadássorozat indult az 

MTA Könyvtár és Információs Központ Agora 

programjának keretében a Magyar Szociológiai 

Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztálya, 

valamint az Öko-Urbana Egyesület 

támogatásával. Könyvtárunk, a József Attila 

Megyei Könyvtár ökológiai érintettsége miatt 

szintén képviseltette magát.  

Klímaváltozás – Klímapolitika: egy új 

nemzetközi megállapodás szükségessége 

és kilátása 

2015. november 23-án a fenti címmel tartott 

gondolatébresztő előadást Dr. Faragó Tibor 

címzetes egyetemi tanár az MTA Könyvtár és 

Információs Központjában,  a „Vigyázó szemetek 

Párizsra vessétek!” című, klímaváltozással 

kapcsolatos előadássorozat 3. részeként. Az 

előadó jó ideig maga is Magyarország vezető 

klímadiplomatája volt, és éppen ezért a korábbi 

években közvetlenül részt vett a 

klímavédelemmel kapcsolatos nemzetközi 

tárgyalásokon. Az előadását nem véletlenül, 

közvetlenül a párizsi klímakonferencia elejére 

szervezték, mert az egész világ, így hazánk is 

nagy várakozással tekintett arra, hogy végre 

konkrét globális döntések szülessenek meg ott, és 

a december 11-ei jegyzőkönyvben már mindenki 

számára kötelező érvénnyel rögzüljenek a konkrét 

vállalások és megállapodások. 

Az előadás első részében történelmi áttekintést 

kaptunk a közelmúlt klímaváltozásainak 

jelentősebb eseményeiről. Így például a huszadik 

század hatvanas éveiben már tetten érhetően 

olyan természeti események történtek, amelyek 

erős hatást gyakoroltak a társadalmi változásokra. 

A Száhel övezetben, Afrikában 1968-74 között 

hosszú ideig elhúzódó szárazság több százezer 

ember életébe került. Milliók vándoroltak el, és 

menekültek más, élhetőbb helyekre. Az elmúlt 

évszázad közepétől kezdve bolygónkon a 

csapadékmennyiség és eloszlás évről-évre 

változott és ingadozott. Az Indiai óceánon 

végigsöprő 2004 karácsonyi szökőár 18 országot 

érintett, negyedmillió halottat és másfélmillió 

menekültet követelt. Az Arab tavasz 2010-2011-

es következményét napjainkban is erősen 

érezzük, gondoljunk csak a migránsáradatra. 

Ennek alapvető oka az, hogy 2006-2011 között 

Szíriát és az arab térséget rendkívüli mértékben 

sújtotta az aszály. 2013-ban a Fülöp-szigeteken 

végigszáguldó tájfun okozott súlyos károkat. 

Tehát a természeti változások nem pusztán a 

klímaváltozásokról szólnak, mert erősen hatnak a 

társadalmi-gazdasági folyamatokra, viszonyokra 

is. 

Mi vezetett ide? Néhány ezer évig a Föld felszíni 

állapota viszonylag stabil volt. Az egyik okot az 

erősödő emberi hatások, befolyások adják. Az 

ipari forradalom után, főleg a 19. századtól 

kezdődően a fosszilis fűtőanyag felhasználásának 

drasztikus emelkedése következett, míg a 20. 

században, a II. világháború utáni 

népességrobbanás egy fogyasztási - termelési 

robbanást idézett elő. A földhasználat módszerei 

is megváltoztak. A nagymérvű erdőirtás és az 
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urbanizáció következményeként jelentősen 

csökkent a vegetáció mértéke. Másrészt a 

mezőgazdasági, ipari, közlekedési tevékenység 

bővülése, valamint a hulladékhegyek 

kezeletlensége jelentősen megnövelte az 

üvegházhatású gázok mennyiségét a légkörben. 

Az iparosodás előtti állapotokhoz képest mintegy 

40 %-kal több széndioxid kibocsátással járultunk 

hozzá a Föld környezeti állapotának 

megváltozásához. Ezek a tendenciaszerű 

változások súlyos társadalmi és gazdasági hatást 

gyakoroltak, és a jövőt tekintve sürgős teendőket 

igényelnek. A tendenciaszerű környezeti hatások 

közül különösen is kiemelkedő a savasodás, a 

tengerszintek emelkedése, a gleccserek és a 

sarkvidéki jég olvadása, az átlaghőmérséklet 

emelkedése, az aszályok, a villámárvizek, a 

hőhullámok, a járványok, továbbá a kártevők 

nagyszámú megjelenése, a tengerszintek 

emelkedése és a migráció, valamint a gazdasági 

elvándorlás. Csak az ok-okozati összefüggések 

feltárásával lehet teljes mértékben megérteni a 

klímaváltozást. 

 

dr. Faragó Tibor. A kép forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=vMyzSUy7ZrA 

Az előadás második részében a párizsi 

klímacsúcshoz vezető utat vázolta fel az előadó. 

Az első tudományos publikációra a 

klímakérdésekről és környezeti problémákról már 

1938-ban került sor, de csak 1979-ben került 

először a nagypolitika szintjére. 1988-ban, az 

ENSZ-ben már kormányközi testület foglalkozott 

ezekkel a kérdésekkel. 1992-ben a Rio de Janeirói 

találkozó a globális környezeti problémák 

elismerését tette központi témájának. 1997-ben az 

úgynevezett Kyotói jegyzőkönyv már említi az 

emberi tényezőnek az éghajlatra gyakorolt 

hatását. Ez a dokumentum felvázolta a 

tennivalókat, és 2012-ig 5%-os 

károsanyagkibocsátás-csökkentést írt elő. Ezt 

azonban sajnos nem sikerült elérni.  A 2009-es 

koppenhágai csúcstalálkozón nem volt egyetértés 

a kibocsátás csökkentéséről és arról sem, hogy ki 

mit vállal, illetve hogy jogilag kötelezhetőek-e az 

egyes államok a végrehajtásra. A 

finanszírozáshoz nincs forrás, és jelentős 

politikai-gazdasági érdekütközések vannak a 

fejlett és fejlődő országok között.  A Kyotói 

jegyzőkönyvben foglaltak határidejét 2012-ben, 

Dohában meghosszabbították 2020-ig, de az 5-

20%-os kibocsátás-csökkentés elfogadásáról 

szóló megegyezések a mai napig nem lépetek 

hatályba. 2014-ben az ENSZ 5. klímajelentése 

tartalmazta az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának nagyon gyors növekedését. Ennek 

okaként a népesség- és gazdasági növekedést 

jelölte meg. Az üvegházhatású gázok 

koncentrációja sokkal magasabb szinten volt 

ekkor már, mint bármikor az elmúlt 800.000 évet 

tekintve. Nagyléptékben így jutottunk el Párizsig, 

ahol a jelenlegi globális állapotok és felfogások 

szerint három tendenciát lehet előre látni. 

1. Milyen intézkedésekre lenne szükség? A 

kibocsátás csökkentése: 2010-2030-ig 15%-os 

globális szinten, 2030-ig a fejlett országok 

tekintetében 32%-os, míg a fejődőknél 0 %-os 

növekedés. A klímasérült társadalmak jelentős 

támogatása, míg a károkra érzékenyen elszenvedő 

országokat és területeket kártalanítani kell. 

2. Miről lehet megállapodni 2030-ig? Globálisan 

10 %, 2050-ig 40-50 %, és a fejődő országoknak 

30 %-os kibocsátás-csökkentést kellene 

vállalniuk. 

3. Mi várható? A 196 ország részvételével 

megrendezett klímacsúcson várhatóan 2030-ig 

15%-os vállalás lesz, amely viszont nem jár jogi 

kötelezettséggel. Ez egy nyitott keret-

megállapodás lehet, amelyről még évekig 

tárgyalnak majd. A párizsi megállapodás egy 

olyan kormányok közötti megállapodás, amely 
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ugyan csak feltételes politikai 

szándéknyilatkozatot takar, de a 

felelősségvállalás mindenkié, akár fejlődő, akár 

fejlett ország, mert bolygónk jelenéről és 

jövőjéről van szó, és a problámák megoldásának 

további halogatása visszafordíthatatlan károkkal 

járna. 

 

ifj. Zlinszky János. A kép forrása: 

https://www.youtube.com/watch?v=ljHzERRevUI 

A sorozat következő részét 2015. december 14-én 

tartották meg az MTA Könyvtár és Információs 

Központjában. Ismét két előadó kiselőadását és 

nagyon sok hozzászólást, kiegészítést, vitát 

hallhattunk. Először Ifj. Zlinszky János, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, 

egyben a Regionális Környezetvédelmi Központ 

REC vezető munkatársa beszélt. Párizs után - 

karácsony előtt címmel osztotta meg a 

gondolatait a résztvevőkkel. Advent 3. 

vasárnapjának estéjén született meg Párizsban a 

klímamegállapodás a két hete zajló konferencia 

záróeseményeként. Nagy ünnepnek lehet 

elkönyvelni azt, hogy 195 országnak sikerült 

közös nevezőre jutni, és sikerült elfogadtatni a 

klímamegállapodás szövegét. Diplomaták, 

államfők, miniszterelnökök, szakértők fejezték ki 

örömüket. Ezzel egy új korszak köszöntött be, 

amely a megújuló energiák használata felé vezeti 

a bolygó népeit, és hangsúlyt kap benne a 

szolidaritás a generációk egymásra figyelése, 

valamint a jövőért érzett felelősség. Egy 

szénszegény, szénnélküli korszak kezdetébe 

léptünk be. De a történelem nem az alapján fog 

megítélni bennünket, hogy miben állapodtunk 

meg, hanem abban, hogy mit cselekedtünk. A 

párizsi megállapodás egy helyes irányt fogalmaz 

meg. Jóval két fok alatt, lehetőleg másfél fok 

szintjén tartsuk a globális felmelegedés mértékét. 

Kölcsönös, de nem egyenlő mértékű felajánlások 

vannak, hiszen a fejlődő és fejlett országok 

működése és az azt kiváltó környezeti hatások 

nem hasonló mércével eshetnek latba. A 

klímabarát technológiákat szükséges 

elterjeszteni, mint ahogy a vállalatok ellenőrzését 

is. A megállapodások ígéretesek, de be kell tartani 

őket még akkor is, ha ezek 2020-ban lépnek 

hatályba, és ezekkel kapcsolatosan sok vita és 

kritika várható. Egy aláírt papír nem tudja 

kikényszeríteni magát a végrehajtást, és számos 

politikai következménye lehet az országok 

társadalmi-politika szintjéhez, 

berendezkedéséhez mérten. Az az igazság, hogy 

most nem tudjuk, hogy hány foknál lehetne 

megállítani a felmelegedést, de meg kell próbálni. 

Fizikai és politikai szempontokat is figyelembe 

kell venni, és sok ország együttműködése kell 

hozzá. A rövidlátó politikai nézőpont és a 

fogyasztói szempontok megakadályozhatják a 

hosszútávon elérhető közjó elérését. Az 

eredmények időigényesek, míg a politika 

rövidtávban gondolkozik. A konferenciának a 

karácsonyi hangulatba való illeszkedése 

tulajdonképpen nem véletlen időzítés volt, hiszen 

a karácsony a szeretetről, a megváltásról szól, így 

a közös jóról, a közös értékekről is.  Mire 

vagyunk hajlandók a krisztusi tanítások alapján? 

Egy klímabarát, környezetbarát, emberbarát, 

istenbarát életet élve megérthetjük azt az üzenetet, 

amit kaptunk. A karácsony üzenete: lesz-e 

békessége lesz a jóakaratú embereknek? Merjük 

magunkon kezdeni, és akkor békességben lesz 

részünk. 

Ezután Lányi András az ELTE TÁTK 

Humánökológia Szak nyugalmazott egyetemi 

docensének gondolatébresztőjét hallhattuk: Egy 

ökológiai rendszerváltozá szükségessége 

címmel. Lányi András a párizsi klímacsúcsról így 

nyilatkozott: A szép szavak jók valamire, főleg a 

jámbor és jóakaratú embereknek. A világ tudósai 

és politikusai olyanban egyeztek meg, amit 

másképpen fognak fel. Az emberiség 

üvegházhatású gázkibocsátása a jelenlegi állapot 

szerint tovább fog nőni. Amiben megállapodás 
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született, az kikényszeríthetetlen. A nemzetközi 

szerződések ki vannak szolgáltatva a hatalmi 

(gazdasági-politikai) tényezőknek. Az emberiség 

még nem elég erős ahhoz, hogy a klímaszerződés 

betartására rákényszerítse a törvényhozókat. 

 

Lányi András. A kép forrása:  

https://www.youtube.com/watch?v=ga20vSxx_uk 

Három alapvető probléma látszik most ökológiai 

szempontból: 

1. A menekültkérdés és a globális terrorizmustól 

való félelem, ami háttérbe szorítja az ökológiai 

problémák megoldását és kérdésfelvetéseit. A 

terrorizmus és a klímaváltozás indikátorai 

egybeesnek. 

2. A túlnépesedés hatásai, élőhely keresése, 

háborúk. 

3. A gazdasági szabadkereskedelem és világrend 

okozta helyzetek és problémák. 

Ezek együtt számos helyen elviselhetetlenné 

teszik az életet. Összetévesztettük a fejlődést a 

jóléttel, a hatalmat a pazarlással, a gazdaságot a 

gyarapodással. Technológiai függőségbe 

kerültünk. A fejlődő és a fejlett országok csak a 

saját érdekük alapján állapodtak meg, a 

klímaválasztás nem elosztás kérdése. Egyes 

kutatók szerint minden szellemi fordulat 

bekövetkezése három nemzedéknyi időt igényel, 

ami kb. 100-150 év, de most már erre nekünk 

nincs ennyi időnk. A mai gazdasági világrend 

közvetlenül összefügg az ökológiai 

katasztrófákkal. A jelen valósága arról szól, hogy 

három nagy világkorszak ér véget egyszerre. A 

fosszilis energiahordozók használatának 300 éves 

ciklusa, a fogyasztási termékekből származó 

nyereség felhalmozásának 4-500 éve, és a 

férfiuralom kizárólagos érvényesülése, és mindez 

paradigmaváltást igényel. 

Előadásajánlat a TED-ről: Jon 

Nguyen 

Szilassi Andrea 

Jon Nguyent már gyermekként lenyűgözte a 

világűr. Lebilincselték a csillagászattal 

kapcsolatos könyvek, és minden vágya az volt, 

hogy egyszer képes legyen bejárni a 

Naprendszert, eljusson a többi égitestre, és 

repülhessen űrhajóval. Repüléstechnikai és 

grafikus mérnöknek tanult. 2008 óta a NASA Jet 

Propulsion Laboratóriumában dolgozik. Jelenleg 

vizualizációs szoftvereket fejleszt. Tervezője és 

vezető programozója a Naprendszerünket 

bemutató Eyes on Solar System szoftvernek. 

Ingyen letölthető, mint ahogyan a NASA sok 

egyéb szoftvere is. Ez az alkalmazás lehetővé 

teszi, hogy valós időben bepillantást nyerjünk 

galaxisunk emberi léptékkel elérhetetlen, nehezen 

felfogható, ismeretlen világába. 

Tanulmányozhatjuk a Nap körül keringő 

bolygókat, holdakat, aszteroidákat és 

kapcsolatukat, nem utolsó sorban pedig a 

műholdakat és egyéb űrjárműveket - és mindezt 

az otthonunkból! Sőt mi több, az űrbeli 

kalandozást időutazással is összeköthetjük, hiszen 

az égitestek folyamatosan mozgásban vannak, 

ezért különböző időben pályájuk más−más 

pontján láthatóak. Felkereshetjük, megnézhetjük 

virtuálisan a Nemzetközi Űrállomást, vagy akár a 

Mars Tudományos Laboratóriumot. A videón 

látható látványos bemutató mellett Jon Nguyen 

kitért arra a tévhitre is, hogy a kevés 

űrhajófellövés a NASA bealkonyulására utal. 

Csupán arról van szó, hogy a 21. században már 

nem annyira emberekkel, mint inkább robotokkal 

kutatják a világűrt.  

 
http://www.ted.com/talks/jon_nguyen_tour_the_solar_system_from_home?language=hu  
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