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Az ökológiai lábnyom mint alternatív makrogazdasági mutató az elmúlt évtizedek során komoly nem-
zetközi szakirodalomra tett szert, és örvendetesen gyarapodik a magyar nyelvű publikációk száma is. 
Az utóbbiak sorát gazdagítja a Horváth Balázs által szerkesztett tanulmánykötet is. A szerzők köre az 
egyetemi hallgatótól a már diplomával rendelkező szakembereken át a tudományos fokozattal rendel-
kező, nemzetközileg elismert szakembereket ölel fel. Örvendetes módon a közérthetőség és a szakmai 
igényesség nem zárják ki egymást, a szerkesztő előszava pedig gondolatébresztő jellegén túl egyfajta 
értelmező keretet ad a tanulmányoknak.

Mi lenne, ha a piliscsabai gimnázium szom-
szédos településeken élő tanulói kerékpárral 
járnának iskolába? Horváth Péter Róbert a 
karbonlábnyom csökkenésén túl fontosnak 
tartja azt is, hogy ezáltal fizikai állapotuk 
javulna, és kevesebb testnevelésórára lenne 
szükség.
Bencsik Róbert a nyers növények fogyasztá-
sában találta meg az ökológiai lábnyomunk 
csökkentéséhez vezető járható utak egyikét. 
Több különböző kalkulátorral és számítási 
módszerrel dolgozva megállapítja, hogy a táp-
lálkozás e módjára áttérve, fenntarthatóbban, 
egészségesen és az állatokat jobban kímélve 
élhetnénk.
Gerber Szandra kutatásában Ásványráró 
(Magyarország, Győr-Moson-Sopron megye) 
és Marthalen (Svájc, Zürich kanton) köz-
ségek ökológiai lábnyomát hasonlítja össze. 
Nagyon alaposan, a háztartások méretére 
és fogyasztási szokásaira alapozva, alulról 
fölfelé (bottom-up) kalkulálva számítja ki 
a települések ökológiai lábnyomát. Az öko-
lógiai lábnyom mutatóval szemben megfo-

galmazott leggyakoribb kritikát – miszerint 
nem tartalmazza a szociális tényezőket és 
az emberek elégedettségét – azzal oldja 
fel, hogy a családok létszámáról, összetéte-
léről és az iskolai végzettségről is részletes 
adatokat közöl. A kutatás kitér a fogyasztói 
attitűdökre is, kiemelten kezelve az ener-
giatudatosságot és a csomagolóanyagokkal 
kapcsolatos vásárlói döntéshozatalt. A saját 
ökolábnyomra és a Föld eltartóképességére 
vonatkozó kérdései egyben szemléletfor-
málók is.
Régner Dzsenifer saját háztartásának adataira 
támaszkodva úgy szolgál konkrét műszaki 
megoldásokkal és praktikus tanácsokkal sze-
mélyes ökológiai lábnyomunk csökkentésére, 
hogy ezzel még mindig az északi életstílus 
keretein belül maradhatunk.
Hetesi Zsolt, Szám Dorottya és Vicze István 
az éghajlatváltozás természetes és ant-
ropogén tényezőit vizsgálta történeti táv-
latban, felvázolva a lehetséges közeljövőbeli 
forgatókönyveket is. Tanulmányuk összefog-
lalásaként megállapítják, hogy a korábban 
lehűlést okozó természeti jelenségek – nap-
folttevékenység okozta „kis jégkorszak”, nagy 
mennyiségű hamut a légkörbe juttató vulkán-
kitörés, vegetáció és CO2-megkötő hatásának 
növekedése – a jelenlegi helyzetben előnyös 
lenne a Föld számára, míg a túlnyomórészt az 
emberi tevékenységre visszavezethető szén-
dioxid- és metánkibocsátás kifejezetten 
veszélyezteti a jövőnket.
A környezetünk és kultúránk válságával 
szembeni négyféle hozzáállást mutatja be 
Takács-Sánta András. Sorait olvasva ki-ki 
elgondolkodhat, hogy a problémahárító, a 
rendszerhű ökokrata, a békésátmenet-hívő 
vagy a katasztrofista kategóriába tartozik-e.

Vida Gábor akadémikusnak két írása is sze-
repel a kötetben. A szerkesztő és az előszót is 
író Horváth Balázs frappánsan foglalja össze 
a két esszé mondanivalóját: „Az elsőben az 
emberiség előtt álló problémák komplexitását 
állítja szembe a részekre bomlott tudomány-
nyal, amelynek azzal szembe kellene néznie, 
a másodikban pedig a fenntarthatóság ellen 
ható tényezőket veszi sorra.” Saját tanulmá-
nyában az emberiség egyre növekvő lélek-
számának a fenntarthatóságra gyakorolt 
hatásáról értekezik. Az ökológiai lábnyom 
módszerének kritikája mellett érdekes kont-
rasztot jelent a növekvő világnépesség és a 
csökkenő létszámú kis népek egymás mellé 
állítása, amelyben vallási, etikai kérdések is 
megjelennek. A migrációs folyamatokra és 
azok okaira is kitér.
Colin Tudge szerint akár 10 milliárd ember is 
ellátható egészséges élelemmel megfelelő 
gazdálkodási formák mellett. Egyfajta újjászü-
letésre (a szerző által többször is hangsúlyo-
zott reneszánszra), magas fokú lokalizációra 
tesz javaslatot, és a „felvilágosult mezőgaz-
daság” szükségességét hirdeti az új gazdaság 
keretein belül.
A tanulmánykötetet mind a téma iránt 
érdeklődőknek, mind a kutatóknak jó szívvel 
ajánlható. Utóbbiak ráadásul nagyon jó mód-
szertani megoldásokat és számításokat is 
találhatnak benne. A könyv nem ringatja 
illúziókba olvasóit: a fenntartható(bb) világ 
megvalósításának ügye egyelőre rosszul áll. 
Ugyanakkor vannak örvendetes helyi kezde-
ményezések és rendszerszinten gondolkodó 
tudósok, így lokálisan és globálisan is ren-
delkezésre állnak a megoldási javaslatok. Már 
csak meg kellene fogadnunk azokat, a figyel-
meztetésekkel együtt.
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