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Antal Z. László könyve elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó szak-
irodalomban viszonylag kevés a szociológiai megközelítésű publikáció, pedig mostanra bizonyossá 
vált, hogy a jelenségnek alapvetően társadalmi okai vannak. A szerző a 2000-es évek elejétől foglal-
kozik akadémiai keretek között a klímaváltozás és a társadalom kapcsolatával. Kutatásai fókuszában 
az úgynevezett klímaparadoxonok állnak, vagyis azok az ellentmondások, amelyek az egyre növekvő 
társadalmi klímatudatosság mellett fennálló gazdasági és politikai tétlenségben nyilvánulnak meg. Ezt 
a kétség nélkül meglévő ellentmondást csak a jelenlegi gazdasági és társadalmi feltételek keretein túl 
lehet(ne) feloldani.

A könyv négy fejezete több különálló, de 
tematikailag kapcsolódó, illetve átfedésben 
lévő tanulmányt foglal magába. Az Éghajlat-
változás és társadalom című első értekezés 
a társadalomtudományok klímakutatásban 
betöltött szerepével, valamint a klímaválto-
zással kapcsolatos társadalmi mozgalmak 
eredményeivel foglalkozik. Bár a természet-
tudományos kutatások már bő fél évszázada 
foglalkoznak az éghajlatváltozással, a társada-
lomtudományok – és ezen belül a szociológia 
– számára csak az ezredforduló környékén 
került a téma az érdeklődés homlokterébe. 
Ennek oka egyebek mellett az, hogy sokáig alá-
becsülték az emberi tevékenység szerepét. Az 
utóbbi évtizedekben egyértelművé vált, hogy 
jelen korunk éghajlatváltozása elsősorban 
emberi tevékenységre vezethető vissza, ennek 
ellenére az interdiszciplináris kutatásokban 
a társadalomtudományok továbbra is alul-
reprezentáltak. Ugyanakkor az éghajlatválto-
záshoz kapcsolódó társadalmi mozgalmaknak 
köszönhetően az elmúlt években a tudomá-
nyos érdeklődésen túl, így vagy úgy, sikerült 
a tágabb közvélemény figyelmét is a témára 
fordítani.

Az Éghajlatváltozás és szociológia, éghajlat-
változás és egészség című tanulmány az ózon 
világnapja alkalmából 2018-ban az MTA Társa-
dalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai 
Intézet által „Éghajlatváltozás és egészség” 
címmel szervezett konferencia tematiká-
jának bemutatásán keresztül az UV-sugárzás 
népegészségügyi és tágabb társadalmi hatá-
saival foglalkozik. Az ózonréteg védelme a 
környezetvédelem azon kevés részterületei 
közé tartozik, ahol az időben foganatosított 

nemzetközi intézkedések – a gazdasági elle-
nérdekek dacára – sikerre vezettek.

A természet és a társadalom kapcsolata 
holisztikus megközelítésben című tanulmány 
a természet és társadalom kapcsolatában 
bekövetkezett modernkori változásra vezeti 
vissza az éghajlatváltozás alapvető okát. Míg 
az ún. hagyományos társadalmakban a ter-
mészetet és a társadalmat összetartozónak 
tekintették, a modern társadalmak különálló 
rendszerként tekintenek ezekre. A megbomlott 
környezeti egyensúly helyreállításához ezért 
a holisztikus szemléletmódra, mint régi-új 
paradigmára lenne szükség, amelynek jellem-
zője az inter- és transzdiszciplináris megkö-
zelítés. Előbbi az egyes tudományterületek 
közötti együttműködést és átjárást jelenti, 
utóbbi pedig a tudomány, valamint a civilizáció 
egyéb alrendszerei között húzódó határok 
átlépését. Ebben a megközelítésben a megol-
dáskeresésben nagyobb szerepet kapnának a 
művészetek, a vallások és a hagyományos népi 
bölcsesség is.

A holisztikus szemléletmód egyes helyi és 
közösségi szintű klímastratégiákban már újfent 
megjelenik, mint például a „klímabarát telepü-
lések” esetében. Ezt mutatja be nemzetközi 
és hazai példákon keresztül A természet és a 
társadalom kapcsolata, valamint a klímabarát 
települések eredményei című tanulmány.

Az Ökológiai válság és a háztartások 
szén-dioxid-kibocsátásának mérése című 
rész felhívja a figyelmet annak fontosságára, 
hogy az aggregált országos túlfogyasztási 
mutatók mellett valahogyan mérni kellene azt 
is, hogy az egyes országokon belül milyen tár-

sadalmi csoportok fogyasztási szokása lépi túl 
a természet határait, és melyeké marad azon 
belül. Mivel a fogyasztás összefüggésben áll 
a szén-dioxid-kibocsátással, a túlfogyasztás 
háztartási szintű mérése lehetőséget adna a 
helyi önkormányzatoknak, hogy hatékonyabb 
klímastratégiát alakítsanak ki.

A Nap éltető és pusztító ereje a társadalmak 
életében című tanulmány a második esszével 
átfedésben a napsugárzás és a klímaváltozás 
kapcsolatával, valamint ennek társadalmi és 
népegészségügyi hatásaival foglalkozik. Nagy-
részt ezt a témát járja körül A Nap változó sze-
repe a társadalmak életében című tanulmány 
is kultúrtörténeti megközelítésben.
Az emberről alkotott elképzelések különb-
ségei című tanulmány az embernek a kör-
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nyezetében elfoglalt helyével és ott betöltött 
szerepével kapcsolatos felfogás koronkénti 
változását mutatja be, hangsúlyozva, hogy 
a jövő fenntartható társadalmi emberké-
pé nek a környezettudatos Homo oecolo-
gi cus tekintendő. Ezzel, illetve a többi korábbi 
té mával erős átfedésben van Az éghajlatvál-
to zás hatása a társadalom életére és az 
egész ségügyi ellátásra című tanulmány.

A klímaparadoxonok feloldási lehetőségei 
című tanulmány megerősíti azt a tézist, hogy 
az ember által okozott környezeti problémákat 
csak a jelenleg (még mindig) fennálló gazda-
sági és társadalmi viszonyokon túllépve lehet 
megoldani, amihez az első lépéseket helyi 
szinten lehet és kell megtenni.

A szimbólumok szerepe a természet és a tár-
sadalom közötti harmónia kialakításában 
című zárótanulmány ismételten a holisztikus 
szemléletmód fontosságát hangsúlyozza az 
ember–társadalom–természet egységének 
vo nat  kozásában, aminek közvetítésében alap-
vető társadalmi szerepet töltenek be a kultu-
rális szimbólumok, a művészetek és a költészet.
A szerző egyes felvetett javaslatait, mint pél-
dául a termékek és szolgáltatások környe-
zetterhelésének beárazását, már mások is 
megfogalmazták korábban, egyebek mellett a 
„nemnövekedés” mozgalom keretében, amely 

hasonlóképpen megkérdőjelezi a gazdaság 
kényszerű növekedési mechanizmusait¹. 
A könyvnek ugyanakkor sajátossága az, hogy 
a szociológia mint társadalomtudományi 
diszciplína szempontjából foglalkozik a para-
digmaváltással, hangsúlyozva a tudományág 
szerepét. Megállapításait részben szakiro-
dalmi forrásokra alapozza a szerző, részben 
pedig saját terepkutatásaira, amelyeket az 
Egyesült Királyságban és Magyarországon 
folytatott. 
Ami a könyvből talán leginkább hiányolható, 
az a pénzrendszer által előidézett társadalmi 
normák kritikai vizsgálata. Bernard Lietaer és 
szerzőtársai a pénzrendszer és a fenntartha-
tóság kapcsolatáról írt 2012-es jelentésükben2 
szabatosan bemutatják az ökológiai gazda-
ságtan megközelítését, melynek lényege, hogy 
a gazdaságot a társadalom alrendszereként 
kell értelmezni, míg a társadalom a bioszféra 
részének tekinthető. Következésképpen csak 
olyan gazdasági fejlődés lehet fenntartható, 
amely tekintettel van a társadalmi kontextusra 
és a bioszféra egészséges eltartóképességére. 
A jelenlegi kamatos pénz- és bankrendszer 
működési mechanizmusa a végtelenségig 
növekedni képes gazdaság lehetőségének 
téves elképzelésén alapszik, emiatt fenntart-
hatatlan. A jegybanki pénz mellett működő 
különböző funkciójú kiegészítő fizetőeszközök 
használatával kompenzálni lehetne a káros 

gazdasági folyamatokat, amit az említett könyv 
szerzői közérthetően fejtenek ki. Érdekes lenne 
ezt az elképzelést, mint a klímaparadoxonok 
egyik feloldási lehetőségét, szociológiai szem-
pontból is vizsgálni, Antal Z. László könyvében 
azonban ilyesmire nincs utalás.

A könyvben szereplő tanulmányok között 
vannak olyanok, amelyek formailag a szakfo-
lyóirat-cikkekre hasonlítanak, és olyanok is, 
amelyek esszé stílusúak. Emellett hiányzik a 
könyv egészének tartalmi kohéziója, illetve 
az abban szereplő tanulmányok között sok 
az átfedés, ezért az olvasónak az lehet a 
benyomása, hogy az egyes részeket inkább 
önmagukban érdemes elolvasni. Meglátásom 
szerint összességében az Éghajlatváltozás és 
szociológia című könyv – bár témája fontos és 
időszerű – formai és tartalmai hiányosságai 
miatt nem tekinthető szigorú értelemben vett 
tudományos szakirodalomnak, ismeretter-
jesztő irodalomként viszont megállja a helyét.
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