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jező Haynauéval. De a császár – ha akarta
volna – kivonhatta volna magát a táborszernagy érveinek hatása alól. Igaz, a birodalmát
megmentő katonák iránt egész életében hálát
érzett, de e hála nem akadályozta meg abban,
hogy a Bécset legyűrő Windisch-Grätzet ne
menessze, s 1850 nyarán Haynauval is ez
történt.
Az osztrák kormány tagjai között sem volt
különösebb nézeteltérés a megtorlás szükségességéről, csak a kivitelezés módjáról.
Schwarzenberg és minisztertársai azonban –
tapasztaltabb politikusok lévén – kétségkívül
jobban érzékelték ennek politikai kockázatait, mint a császár. De, úgy tűnik, egyikük sem
szállt szembe a magas uralkodói akarattal, s
az I. Ferenc József politikai tanítómesterének
tartott Schwarzenbergben is erősebb volt az
udvaronc az önálló politikusnál. Schwarzenberg büszke volt arra, hogy az ő ura igazi
szuverén, s eltérő véleményét mindig alárenIRODALOM
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delte az uralkodóénak. Abban tehát, hogy
1849 augusztusától október végéig a keményebb vonal, a minél kíméletlenebb megtorlás híveinek elképzelése érvényesült, döntő
szerepe volt az ifjú császárnak. Annak a császárnak, aki Haynau menesztése után is több
évet várt azzal, hogy a szabadságharcban való
részvételükért Haynau bíróságai által elítéltek
számára amnesztiát adjon. Arra pedig ezek
az elítéltek is hiába vártak, hogy I. Ferenc
József akár egyetlen szóval is kifejezze sajnálatát az 1849 után történtek miatt.
A cikk I. Ferenc József halálának 100. évfordu
lójára készült.
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Talán a tízes számrendszer használatának
hatása, hogy az ember különös jelentőséget
tulajdonít a nullára végződő számoknak, legyen szó életkorról, múzeumlátogatók számáról, megtett távolságról vagy akár benzinárról. Az időben változó mennyiségeknél a
kerek számmal jellemzett érték elérését, átlépését sokszor – a tőzsdenyelvből átvéve – lélektani határnak nevezzük, ami a változások
mögött álló folyamatok alaposabb áttekintésére késztethet minket. A légkör szén-dioxidforgalmában napjainkban két kerek számmal
szembesülünk: folyamatos növekedés mellett
a légkör szén-dioxid (CO2)-tartalma elérte a
400 milliomod térfogatrészt, aminek alapvető oka, hogy az emberi tevékenység ma már
évente körülbelül 10 milliárd tonna szenet
juttat a levegőbe szén-dioxid formájában. A
természet számára közömbös ugyan, hogy
önkényesen választott mértékegységekben
kifejezve valamilyen jellemző kerek értéket
vesz-e fel, a kerek számokhoz való sajátos vi
szonyulásunk miatt azonban ezek az értékek
ráirányítják a figyelmet a változásokra.
A légkör CO2-koncentrációja a Föld tör
ténete során folyamatosan változott. A kezdet
ben CO2-gazdag légkörből a geokémiai, majd
bio-geokémiai folyamatok fokozatosan von

ták ki e fontos légköri összetevőt, amelynek
koncentrációja a bio-geokémiai folyamatok
és a változó intenzitású vulkáni tevékenység
összhatására meglehetősen széles sávban inga
dozhatott az idők során. A fanerozoikumra
vonatkozó, közvetett adatokon alapuló koncentrációbecsléseket legutóbb Dana L. Royer
(2006) foglalta össze. A jura–kréta időszak
1000–3000 ppm1 körüli légköri CO2-aránya
a miocén idejére süllyedhetett a maihoz hasonló szintre, majd a pleisztocén idején már
csak 170–300 ppm között ingadozott. Koncentrációja a legutolsó eljegesedés lezárulta
után 260–270 ppm között stabilizálódott, az
elmúlt 200‑250 évben viszont meredek növekedésnek indult (1. ábra). A legutóbbi tíz
év 1,7–3,0 ppm/év-es növekedési üteme mel
lett a felszínközeli légkör évi átlagos CO2-kon
centrációja 2015-ben 399,42 ppm volt (URL1),
így 2016-ban bizonyosan 400 ppm fölé kerül.
A koncentrációnövekedés hátterében
most nem a vulkáni tevékenység megerősö1

A ppm (parts per million, milliomod térfogatrész),
nem lévén szabványos SI-mértékegység, visszaszoruló
ban van a szakirodalomban. Helyét a vele számértékben azonos, µmol/mol-ban kifejezett mólarány veszi
át. Szélesebb körű ismertsége miatt azonban a jelen
dolgozatban megmaradtunk a ppm használata mellett.
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1. ábra • A légköri szén-dioxid-koncentráció alakulása időszámításunk kezdetétől 2000-ig
a Law Dome-i (Antarktisz) jégfuratból mért adatok (MacFarling Meure et al., 2006; URL2),
illetve 1980 és 2015 között a NOAA globális mérőhálózatának adatai alapján (URL3).
dése áll, hiszen az – emberi időmértékkel
mérve – csak nagyon hosszú idő alatt fejthetné ki hatását. Ahogy az az 1. ábrán látszik,
még a nagyobb vulkánkitörések hozama is
elenyésző a légkör teljes szén-dioxid-mennyisége mellett. Egy-egy vulkánkitörés észrevehető koncentrációváltozást nem okoz. Paradox módon inkább a koncentráció kisebb
csökkenése figyelhető meg a nagyobb kitörések után, mivel az átmenetileg hűvösebbé
váló időjárás miatt csökken a bioszféra respirációja, miközben a diffúz napsugárzás arányának növekedése hatékonyabbá teszi a
fotoszintézist. A légkör szén-dioxid-forgalmában azonban, a geológiai és a bio-geokémiai
folyamatok mellett, megjelent egy gyorsan
növekvő intenzitású, mára globális léptékben
is jelentős hozamú tag: az emberi kibocsátás.
Az ember lényegében a tűzgyújtás elsajátítása óta befolyásolja a légkör összetételét, de
az vitatott, hogy hatása mikortól mutatható
ki a Föld légkörében. Néhány kutató úgy véli,
hogy az emberi tevékenység hatása már a
mezőgazdálkodás és állattenyésztés kezdetétől,
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azaz több ezer éve jelen van az üvegházhatású gázok légköri mennyiségének alakulásában. Ennek következménye a CO2-koncent
ráció lassú emelkedése a holocén kezdetétől
az ipari forradalomig, és a késő középkori
kisebb visszaesésekhez esetleg köze lehetett
az ismétlődő, komoly emberveszteséggel járó
pestisjárványoknak (Ruddiman, 2003; Lewis
– Maslin, 2015). A szénfelhasználás megjelené
sével és különösen a hatékony gőzgép feltalálását követő ipari forradalom kibontakozásával az ember által a légkörbe juttatott CO2
már egyértelműen kimutathatóan növelni
kezdte a légkör szén-dioxid-tartalmát. Fák
évgyűrűinek izotópelemzéséből tudjuk, hogy
fokozatos csökkenésnek indult a légköri széndioxid 14C izotóparánya, ami jelzi, hogy a
többlet szén-dioxid fosszilis forrásból származott. A fosszilis szén ugyanis mentes a légkörben keletkező és viszonylag rövid felezési
idejű radioaktív 14C izotóptól. A szénfelhasználáshoz csatlakozott később az olaj- és gázfelhasználás, miközben a gyorsan elterjedő
cementgyártás is egyre nagyobb mennyiségű

2. ábra • A fosszilis tüzelőanyagok felhasználása és a cementgyártás, valamint
a földhasználat-változtatás révén a légkörbe került szén-dioxid-mennyiség
(szénmennyiségben kifejezve) 1850-től 1980-ig Houghton et al., (2008),
1981-től 2014-ig pedig Le Quéré et al. (2015) adatai alapján (URL4).
szén-dioxidot juttatott a levegőbe. Iparstatisztikai adatok alapján egészen a 18. század közepéig visszamenőleg megbecsülhető a fos�szilis tüzelőanyagok felhasználásával, illetve a
cementgyártással a légkörbe kerülő CO2
mennyisége (Boden et al., 2015), bár a 18. és
19. századra vonatkozó adatok érthetően bizonytalanabbak, mint a későbbi időszakra
vonatkozók. Míg 1750-ben körülbelül 3
millió tonna szén (Mt C) kerülhetett a levegőbe szén-dioxid formájában (11 millió tonna
szén-dioxid), a 19. század közepén pedig
évente hozzávetőleg 50 Mt C, addig 2014-ben
már 9795 Mt C (Le Quéré et al., 2015). Tíz
évvel korábban, 2004-ben ez az érték még
csak 7784 Mt C volt (±5 % körüli becslési
bizonytalanság mellett).
Az ember azonban nemcsak ipari tevékenysége által, hanem a földhasználat megváltoztatásával is szén-dioxidot juttat a légkörbe. Az erdőségek letarolásával, a faanyag
hasznosításával, illetve a területek mezőgazdasági művelésbe vonásával jelentős mennyiségű (nem fosszilis) szén-dioxid kerül a leve-

gőbe. Az utóbbi időszakban az erdőirtások
mérséklődése, az erdőtelepítési programok és
a művelésből kikerült területek visszaerdősü
lése összességében már lassan csökkenő nettó
kibocsátást eredményez (2. ábra). A teljes
emberi eredetű CO2-kibocsátás 2010-ben
érte el a 10 000 Mt-t (10 gigatonna) szénegyenértékben kifejezve. Ilyen ütemű üvegházgáz-kibocsátásra – jelenlegi tudásunk
szerint – 66 millió éve nem volt példa (Zeebe
et al., 2016).
Az óceánokból a természetes folyamatok
során évente mintegy 60 gigatonna (Gt), míg
a szárazföldekről, döntő részben a bioszféra
respirációja révén körülbelül 110 Gt szén
kerül a levegőbe CO2 formájában (Ciais et
al., 2013). Ehhez képest az évi 10 Gt-nyi ant
ropogén kibocsátás nem tűnik nagyon soknak. Az óceáni szén-dioxid-felszabadulás és
‑elnyelődés, a bioszféra respirációja és fotoszintézise azonban meghökkentően kiegyensúlyozott rendszert alkotott a holocén nagy
részében. A mintegy tízezer év alatt bekövetke
zett körülbelül 20 ppm-es növekedés (260
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ppm → 280 ppm) a hosszú időszak átlagában
mindössze 4 Mt C/év nettó forráserősséget
jelez. Az évi 10 Gt-t most már valamelyest
meghaladó antropogén CO2-kibocsátással
szemben azonban csak kb. 5 Gt C/év-es
nyelőkapacitás (óceáni beoldódás, stimulált
bioszferikus felvétel) áll, azaz a rendszer kiegyensúlyozatlansága mára az intenzív ipa
rosítás előtti időkhöz képest durván ezerszeresére nőtt. Ez okozza a légköri CO2-kon
centráció jelenlegi gyors, évi 2–3 ppm-es nö
vekedését.
Biológiai értelemben a szén-dioxid az
élővilág számára a jelenleginél lényegesen
magasabb koncentrációban is ártalmatlan,
sőt a növények – fajtól függően – a magasabb
koncentrációból a fotoszintézis révén még
profitálhatnak is. A CO2 ugyanakkor molekulaszerkezetének sajátossága miatt hatékonyan nyeli el a Föld hőmérsékleti kisugárzásá
nak tartományába eső elektromágneses sugárzást, így légköri mennyisége az ún. légköri üvegházhatáson keresztül alapvetően befolyásolja a Föld éghajlatát, aminek alakulására
viszont a bioszféra igen érzékenyen reagál.
Bár a szén-dioxid csak a második legnagyobb járulékot adó üvegházgáz a légkörben,
és összességében csupán körülbelül egynegyedét adja az üvegházhatásnak2 (Kiehl – Trenberth, 1997), mégis döntő szerepet játszik az
éghajlat alakításában. A legnagyobb járulékot
adó vízgőz légköri mennyiségét ugyanis maga
az éghajlat szabályozza a párolgási és kondenzációs folyamatokon keresztül, így szerepe
csak a visszacsatolási folyamatok révén válik
lényegessé: ráerősít a bármilyen okból már
megindult éghajlatváltozásra. Tekintettel a
2

Az egyes üvegházhatású gázok elnyelési spektruma
egymással részben átfedésben van, ezért a közreműkö
désük aránya egzaktul nem határozható meg. A külön
böző tanulmányok kissé eltérő értékeket adnak meg.
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vízgőz passzív szerepére, kivételes esetektől
eltekintve (például extrém metánfelszabadulás)
a szén-dioxid gyakorolja a legnagyobb befolyást a légkör üvegházhatásának szabályzására. Ezért szokás ezt a gázt a bolygó termosztát
jának nevezni (Lacis et al., 2010). Ennek
alapján azt várnánk, hogy a Föld felszíni hő
mérséklete és a légkör CO2-tartalma között
szoros korreláció áll fenn. Ezt a kapcsolatot
azonban nem egyszerű kimutatni. Hosszabb
távon ennek több oka is van. A légkör üvegházhatása nem az egyetlen aktív éghajlat-ala
kító tényező. A Föld éghajlatát magától értetődő módon befolyásolja a bolygó pályaelemeinek alakulása, a Nap sugárzási teljesítményének változása, de a kontinensek elhelyezkedése és domborzata is a felszín energiaelnyelő képességén és az óceáni-légköri cirkuláció befolyásolásán keresztül. Ezek változásai
könnyen felülírhatják az üvegházhatás alakulásának hatását. Ráadásul a változó éghajlat
kihat az üvegházhatású gázok légköri men�nyiségére, azaz előfordulhat, hogy az üvegház
hatású gázok mennyiségének változása nem
az éghajlatváltozás kiváltó oka, hanem egy
más okból megindult éghajlatváltozás következménye, és az üvegházhatás változása vissza
csatolásként lép be az éghajlat alakításába. Ezt
a jelenséget láthatjuk a pleisztocén jégkorszakok lefolyása során. Lényegesen érzékenyebben reagál az éghajlat az üvegházhatás változására, amikor a pólusokat jég borítja, vagy
jegesedés alakulhat ki, mint amikor a bolygó
magasabb átlaghőmérséklete miatt jégborítottság nincs, és nem is keletkezhet. A jégfelület megjelenése, illetve kiterjedésének változása ugyanis megváltoztatja az elnyelt és
visszavert napsugárzás arányát, ami nagyon
erős pozitív visszacsatolást jelenthet az éghajlati rendszerben, többszörösére erősítve az
üvegházhatás-változás hatását.

3. ábra • A globális átlaghőmérséklet eltérése az 1951–1980 közötti időszak átlagától és a Mauna
Loa Obszervatóriumban (Hawaii) mért légköri CO2-koncentráció alakulása (URL5; URL6).
A közvéleményt ma jobban izgatja, hogy
látja-e a mérési adatokban az üvegházhatású
gázok koncentrációjának emberi eredetű vál
tozása, és a felszíni hőmérséklet, illetve általá
ban véve az éghajlat alakulása közötti kapcsolatot. A fizikailag meglévő kapcsolat az éghajlati rendszer működésének alaposabb ismerete nélkül, pusztán hőmérsékleti és koncentrációgörbék egymásra helyezésével több okból
sem magától értetődő, ami számos félreértés
és félremagyarázás forrása (3. ábra). Egyrészt
a légköri üvegházhatás jelenlegi gyors erősödésével a felszíni hőmérséklet képtelen lépést
tartani az óceánok hatalmas hőtehetetlensége
miatt, ami egyértelmű késleltetést épít be az
üvegházhatás erősödése és a hőmérséklet
emelkedése közé. További, más időskálájú
késleltetést jelent a jégtakaró zsugorodása és
az ebből fakadó növekvő felszíni energiaelnye
lés, ill. az egyéb visszacsatolások belépése.
Másrészt, az éghajlat természetes, belső válto
zékonysága ugyancsak nehezíti a szoros kap
csolat felismerését. Ráadásul, ahogy erre az
előbbiekben már utaltunk, az éghajlat ilyetén
természetes ingadozása elsősorban a gyorsan

reagáló bioszféra megváltozó viselkedése révén
visszahat a légkör CO2-koncentrációjára. Po
zitív globális hőmérsékleti anomália (pl. El
Niño-időszakok) az erősödő bioszferikus re
spiráció és a csökkenő nettó óceáni CO2-fel
vétel miatt valamelyest növeli, míg negatív
globális hőmérsékleti anomália (például La
Niña-időszakok, vulkánkitörések okozta lehű
lések) a gyengülő respiráció és az erősödő
nettó óceáni CO2-felvétel miatt kissé csökken
ti a légkör CO2-koncentrációját (Haszpra –
Barcza, 2010; Humlum et al., 2013), illetve
mérsékli az emberi kibocsátás okozta növekedést. Ennek a jelenségnek köszönhető,
hogy a légköri CO2-szint növekedési üteme
lényegesen szélesebb tartományban ingadozik, mint amekkorát az antropogén kibocsátás ingadozása önmagában indokolna (4.
ábra). Ez a fluktuáció azonban a tendenciaszerű éghajlatváltozást okozó növekvő üvegházgáz-koncentrációra tevődik rá. Mindezek
mellett nem feledkezhetünk meg a különböző optikai tulajdonságú, és így különböző
energetikai hatású légköri aeroszol-részecskék
mennyiségének változásairól sem.
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A visszacsatolások az éghajlati rendszerben meghatározó fontosságúak. A légkör
CO2-tartalmának megfigyelt növekedése
önmagában nem okozna jelentős felszíni hő
mérséklet-növekedést az általa kiváltott hatások nélkül. Jelenleg a légkör teljes (természe
tes+antropogén eredetű) üvegházhatása kb.
33–34 °C-kal emeli a Föld felszíni átlaghőmérsékletét az üvegházhatás-mentes helyzethez
képest. Ennek a többletnek mintegy negyedét
adja a CO2,2 és ez az arány a jövőben reálisan
várható koncentrációk mellett nem is nagyon
fog változni (Schmidt et al., 2010). Más
szavakkal, a hőmérséklet-növekedésnek is
csak egy viszonylag csekély része származik
közvetlenül a többlet CO2 légköri energiaátvitelt módosító hatásából, jóval nagyobb rész
a kiváltott visszacsatolások következménye.
A közvetlen, önmagában nemigen értelmezhető, és az eredő hatás összekeverése esetenként félreértések forrása az éghajlatváltozásról
nem szakmai körökben folytatott vitákban.
A jelenlegi gyorsan emelkedő üvegházgáz-

Haszpra László • Mérföldkövek a légköri szén-dioxid-forgalomban
koncentráció jelentős éghajlati változást vetít
előre, ami az ökológiai rendszerek drasztikus
átalakulásához, a múltbeli példák alapján fa
jok tömeges eltűnéséhez vezethet. Az emberiség történelmében is számos példát találunk
arra, hogy a környezeti változások a szűkülő
erőforrások és az értük való harc fellobbanása miatt virágzó civilizációk semmisültek meg.
Bár az emberiség sok tekintetben próbálja
függetleníteni magát a természet erőitől, az
éghajlat gyors változása a világ földrajzi vagy
gazdasági okokból érzékeny részein olyan
konfliktusokat robbanthat ki, amelyek a köz
vetlenül nem érintett, a környezeti változásokat jobban tolerálni képes régiókat is magukkal ránthatják. Ezért az éghajlatváltozás veszélyét, az általa hordozott kockázat miatt, a
tudományos ismeretek meglévő bizonytalansága ellenére is komolyan kell vennünk. Az
üvegházhatású gázok mennyiségének stabili
zálása esetén az óceánok hőtehetetlensége és
a visszacsatolások már említett késleltető ha
tása miatt a felmelegedés még egy ideig foly

4. ábra • A légkör szén-dioxid-koncentrációjának növekedési üteme a Csendes-óceán közepén
elhelyezkedő Mauna Loa Obszervatórium (Hawaii) mérései (URL6), illetve a vegetációval
borított európai kontinens közepén elhelyezkedő magyar mérőállomás (Hegyhátsál) adatai
alapján. Az ábrán feltüntettük az El Niño-időszakokat is (URL7).
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tatódna. Ezért olyan kibocsátási pályára kell
törekedni, amely mellett a légköri koncentrá
ciók a nyelő folyamatok jóvoltából már csök
kennek. Tisztában kell azonban lennünk azzal,
hogy ha teljesen megszűnne az emberi kibocsátás, akkor a jelenlegi antropogén CO2kibocsátás mintegy negyedét elnyelő bioszféra néhány évtized alatt egyensúlyba kerülne
a légkörrel, így a továbbiakban már nem
működne nettó nyelőként, míg az óceánoknak fokozatosan gyengülő kapacitással néhány ezer évre lenne ehhez szükségük. A
légkörbe juttatott többlet CO2 kb. tizede
azonban még tízezer év múlva is a légkörben
lenne, kifejtve melegítő hatását. Ezt követően
már csak a végtelenül lassú geokémiai folyamatok csökkentik tovább a légkör CO2-tar
talmát, így a ma kibocsátott CO2 egy része
még évszázezredek múltán is a légkörben lesz
(Lord et al., 2016).

Nem olyan régen még az tartotta izgalom
ban az emberiséget, hogy nem fogynak-e ki
idő előtt a Föld fosszilis tüzelőanyag-készletei.
Ma viszont az emberiség jövője érdekében az
látszana célszerűnek, ha a meglévő készletek
nagy része is kiaknázatlan maradna (McGlade
– Ekins, 2015). A föld- és műszaki tudományok
területén dolgozó szakemberek sokasága
foglalkozik új lelőhelyek felkutatásával, feltárásával, az energiahordozók kitermelésétől a
hasznosításukig terjedő műszaki megoldások
kidolgozásával, fejlesztésével. Elképzelhető,
hogy többüknek a jövőben inkább a fosszilis
tüzelőanyagok elégetéséből származó CO2
biztonságos eltemetési helyeinek meghatározása és a kapcsolódó technikai megoldások
kidolgozása lesz a fő feladatuk.
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Tittel Pálnak, a gellérthegyi csillagda igazgató
jának 1832-ben bekövetkezett halálával a
csillagászat nehéz helyzetbe került Magyaror
szágon. A csillagda egykor az európai élmezőnybe tartozó műszerei már elavultak. Az
új igazgató, a csehországi Lambert Mayer
(1795−1865) inkább a meteorológia iránt érdeklődött, míg Albert Ferenc (1811−1883) még
csak tanulta a csillagászatot. Buda 1849. évi
ostroma aztán végképp tönkretette az épületet, és végül Ferenc József a Citadellát építtet
te a helyére. Magyarország évtizedekre csillagvizsgáló és professzionális csillagászat nélkül
maradt. A helyzet 1871-ben változott meg, bár
akkor ezt még nem lehetett sejteni. Egy
Komárom megyei fiatal földbirtokos ekkor
alapította ugyanis magáncsillagdáját, hogy
derült éjszakákon a maga kedvtelésére az
égben gyönyörködjön.
Konkoly Thege Miklós 1842. január 20-án
született Pesten. Szülei Konkoly Thege Elek
(1813−1884) és Földváry Klára (1820−1903)
voltak. Eleinte magántanárral (Kiskéry Lajos)
tanult, majd 1857 és 1860 között a pesti egyetemen jogot és fizikát hallgatott, ez utóbbit
Jedlik Ányos (1800−1895) adta elő. A pesti után
a berlini egyetem hallgatója lett, itt olyan
előadóktól hallgatta a csillagászatot, mint

például Johann Franz Encke (1791−1865), a
berlini csillagda igazgatója. Az egyetem elvégzése után beutazta Európát, meglátogatott
csillagvizsgálókat, optikai műhelyeket. A ké
sőbbiekben is szívesen utazott, tapasztalatairól rendszeresen beszámolt az itthoni közönségnek. 1863-ban feleségül vette Madarassy
Erzsébetet (1842−1919), akitől két fia született:
Ferenc (1863−1871) és Elek (1870).
Ógyalla
Konkoly Thege fiatalsága az asztrofizika kiala
kulásának kora volt, Gustav Kirchhoff és Robert Bunsen az 1860-as évek elején tették
közzé alapvető spektroszkópiai munkáikat.
Ezek jelentőségét nehéz lenne túlbecsülni:
olyan információkat szolgáltattak a csillagokról, amelyek megszerzése korábban elképzelhetetlen volt. Mint a Budapesti Szemlében
olvasható volt: „1860. óta folyamatban vannak olyan tanulmányok, melyeknél fogva az
emberi ész túl tevén magát a közvetlen érint
kezés szükségén, mi eddig lényeges feltét volt
az elemzéseknél, magok az égi testek alkatrészeinek kipuhatolásához fogott, sőt az befejezett ténynek tekinthető.” Az ilyen eredmények természetesen megragadták a csillagászat iránt amúgy is érdeklődő Konkoly Thege
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