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A KIADÓ ELŐSZAVA  
AZ 50. ÉVFORDULÓS REPRINT  

KIADÁSHOZ 

„…nincsen helye egy sem, mely rád ne nézne.  

Változtasd meg élted!”* 
 
 

A növekedés határai című könyv 1972-es, első kiadása a világ egyik legjobb 
egyeteme** világmodelljével végzett reálgazdasági szimulációk ismeretterjesztő 
összefoglalása volt. A kétéves kutatást a Volkswagen Alapítvány finanszírozta,  
a kutatási jelentést a Római Klub kezdeményezte és adta ki. Az évek múltával 
egyre világosabbá vált, hogy a kötet üzenete a XX. század legfontosabb 
tudományos felfedezései közé tartozik. Maga a könyv hosszú ideig volt bestseller 
sok országban. Megállapításait sosem cáfolták, javaslatait máig nem haladták 
meg érdemben. 

„A múltat be kell vallani”*** – ideje hát azt is kimondani, hogy a főáramú 
közgazdaságtan képviselői kíméletlen és alantas küzdelmet folytattak és folytat-
nak A növekedés határai ellen, hiszen a könyv címében bennfoglalt (amúgy 
 evidens) kulcsüzenet – hogy tudniillik a reálgazdaság anyagforgalma nem 
növekedhet végtelenül és korlátlanul – a gazdaságpolitika mindmáig központi 
hittételét cáfolja meg. E küzdelem forgatókönyve rendre az, hogy a kutatástól és 
a jelentéstől egyaránt idegen problémafelvetéseket, illetve állításokat tulajdoní-
tanak a szerzőknek, amelyeket azután vitatnak vagy megcáfolnak. A módszer 
hosszú időre sikerrel kisiklatta a könyvről szóló beszélgetések jelentős részét.  
A többség szívesebben olvas könyvekről, mint könyveket, s így, az eredetit nem 
tanulmányozók a csúsztatásokra nem figyelhettek föl. 

A kutatásnak az ezredforduló után, a jelen kiadás alapjául szolgáló átdolgozást 
követőn, s aztán a közelmúltban ismét, volt tényszerű, érdemi tudományos disz -
kussziója is.**** E független vizsgálatok szárazon megállapították, hogy a modell 
időtállónak bizonyult, s a „minden marad a régiben” (Business as usual, BAU) 

I

****  R. M. Rilke: Archaikus Apolló-torzó. (Tóth Árpád fordítása) 
****  Massachussets Institute of Technology, USA 
****  József Attila: A Dunánál 
****  Lásd például 2008: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378008000435;  
2009: https://e360.yale.edu/features/a_timely_reminder_of_the_real_limits_to_growth; 2020, 2021:  
https://advisory.kpmg.us/content/dam/advisory/en/pdfs/2021/yale-publication.pdf
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vezérléstípus esetére 1972–2020 közé előrejelzett változásokat a tényleges, mért 
globális adatok nagy pontossággal kiadják (és nem mást, hanem ezt a pályát adják ki). 

A növekedés határai szerzői maguk is figyelmeztettek* az ezredforduló előtt, 
hogy a reálgazdaság anyagforgalmának fenntartható mértékét már túlléptük.  
És mostanra – amint Dennis Meadows e jubileumi kiadás előszavában meg -
állapítja – lassan megérkezünk a „BAU-hullámvasút” pályájának tetejére. 

A legfontosabb időszakban tehát, mikor még megvolt a választási 
lehetőségük, rosszul döntöttek a világ gazdaságpolitikáját irányítók: stabilizáció 
helyett a növekedés gyorsítása mellett tartottak ki. A nyugodt átmenet 
lehetőségét ezzel elvették az emberiségtől, változás-menedzsment helyett immár 
válság-menedzsment a feladatunk. 

De akkor miért adjuk ki most újra A növekedés határait, ha egyszer úgyis 
kényszerpályára kerültünk? 

Mert sosem késő helyzetünket megérteni! Valójában sosem értelmetlen 
ráébredni a valóságra – későn sem, sőt elkésve sem. Az igazság, a valósággal való 
világos és őszinte szembenézés, XVI. Benedek pápa szavaival „a valóság 
magunkhoz ölelése”,** felszabadító élmény, ha megrázó is. Az igazság tesz 
szabaddá a döntésre, a cselekvésre. 

Mert ha eltévedtem, meg kell fordulnom, vissza kell térnem oda, ahol még 
tudtam, hol vagyok. Az alapokhoz, a tiszta beszédhez, a megismerhető és meg -
ismert összefüggésekhez, a kérlelhetetlen ok-okozati kapcsolatokhoz. 

Mert a legnehezebb helyzetet is csak rontja, a legnehezebb feladatot is tovább 
nehezíti, ha hamis térképpel, hibás használati utasítással, hiányos tudással, 
alapvető tévedésekre, sőt hazugságokra hagyatkozva próbáljuk megoldani. 

Mert beteg társadalmunknak a bajok gyökerének felismerésére van szüksége, 
rendszerszintű diagnózisra, és kíméletlen szembesülésre azzal, hogy hová vezet, 
ha minden marad a régiben, ha nem vetjük magunkat alá a gyógyításnak, ha nem 
változtatjuk meg életünket. 

Ezért nyomtatunk újra, adunk ki újra fél évszázados felismeréseket természet 
és ember egymásra hatásának törvényszerűségeivel és lehetőségeivel kapcsolat-
ban. Mert az elemzés és az üzenet ma is érvényes, ma is friss, ma is alapvető. 

Ma is igaz, hogy a természet (és benne az ember) anyag- és energiaforgal -
mának oksági összefüggései nem alku, nem politikai vagy piaci megegyezés 
 tárgyai. A természet adta korlátok engednek bizonyos mozgásteret a társadalom-
nak, a gazdaságnak, ez a mozgástér fel is mérhető, de – véges! 

Ma is igaz, hogy azzal, ahogy az ember a természeti erőforrásokat igénybe 
veszi, egyben arról is dönt, hogy a természet állapota és viselkedése hogyan 
 változzék meg, azaz hogyan hasson vissza a természet az emberre. 

II

**  D. H. Meadows, D. L. Meadows és J. Randers (1992): Beyond the limits. Chelsea Green  
Publishing / Earthscan 
**  XVI. Benedek: „Caritas in veritate” enciklika
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Ma is igaz, hogy a nemzeti vagyon elemei – a természeti „tőke”, az emberek-
ben megtestesülő fizikai és szellemi lehetőségek (humán tőke), a társadalmi tőke 
(bizalom, kapcsolati háló) és a civilizáció infrastruktúrája és berendezései – nem 
alakíthatók át korlátlanul egymásba. Nem is leltározhatók, értékelhetők egyazon 
mértékegységgel (mint a pénz), összefüggéseik sem modellezhetők ilyen 
leegyszerűsítéssel. 

Ma is igaz, hogy az ökoszociális rendszer többszörösen összetett és hierarchikus, 
és ma is igaz, hogy a rendszer bizonyos elemeinek változása erősebb hullám -
verést, nagyobb változást vált ki magában a rendszerben, mint más elemek 
ugyanakkora változásai. A rendszernek vannak befolyásosabb elemei, meg -
határozó belső oksági láncai és visszacsatolásai, és ha a stabilitást akarjuk 
elősegíteni, akkor ezekre kell elsősorban figyelmet fordítani. 

Ma is igaz, hogy ebben a többszörösen összetett rendszerben az egyes alrend-
szerek, állományok (mint a népesség, ipari termelő tőke, természeti erőforrások) 
„megszaladásait” a vezérlő (hierarchiában magasabb) alrendszerek „leszabá -
lyozzák”. A zsákmányállomány felfalása kiváltja a ragadozók többségének 
 pusztulását. A természet -> emberiség -> természet anyagáramot az ember szabá-
lyozta, mert szabályozhatta mindaddig, amíg a természet „feleslegéből” merített. 
A kimerítéssel, azaz a rendszer destabilizálásával azonban voltaképp ezt a szabá-
lyozási lehetőséget – ha úgy tetszik: a hatalmat – veszi át egyre gyorsuló ütemben 
a természet. 

Ma is igaz, hogy a rendszer felépítését és/vagy működtetését változtató be -
avatkozások, próbálkozások sikere függ azok időzítésétől. Hiszen minden egyes 
eltelt nappal fogy az az erőforrás-mennyiség, amelyre maga az átalakulás – elemek, 
alrendszerek, folyamatok lebontása és átépítése – támaszkodhat (ha egyszer 
végre megkezdődik). 

Ma is igaz, hogy a társadalom helyzetének és működésének stabilizálása 
 komplex feladat, ezért azt csak sokoldalú, rendszerszemléletű politikai „csomag” 
érheti el; olyan, amelynek egyaránt része az igénybevétel, terhelés csökkentése, 
az erőforrás-regeneráció és a természetvédelem. 

Végül: ma is igaz, hogy a szükséges rendszerváltoztatás sikere, azaz a stabilitás 
és állóképesség megteremtése hozzáállásunkon, értékrendünkön, a világhoz és 
egymáshoz való viszonyunkon áll vagy bukik: jövőkép, igazmondás, kapcsolat -
építés, tanulás és szeretet kell hozzá. 

A növekedés határai ma is ezt üzeni: „Változtasd meg élted!” Mi lenne, ha 
most, mikor már jól látjuk az üzenet igazát, megszívlelnénk végre?! 

 
Zlinszky János 

PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézet 
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ELŐSZÓ A NÖVEKEDÉS  
HATÁRAI 50. ÉVFORDULÓS  

KIADÁSÁHOZ 

A budapesti Vidám Parkban működött egy hullámvasút – bizonyára sokan 
ismerik, jómagam is láttam. Ha most, ötven évvel a könyv első megjelenése után 
ismét elgon dolkozunk a növekedés határain, tehetjük ezt a hullámvasút segít-
ségével. Ugyanis 1972-ben az emberiség helyzete bizonyos szempontból ha -
sonló volt azokéhoz, akiknek jegyük volt a Hullámvasútra, de még nem szálltak 
fel rá, vagy már a vonaton várták az indulást. Ők még dönthettek volna úgy is, 
hogy mégsem vállalják az utazást. Ehelyett a vasúton maradtak, feltételezve, hogy 
az utazás nyeresége na gyobb lesz, mint a költségei. 1972-ben, a megállapításaink 
által gerjesztett hatalmas nyilvános vita ellenére az emberek hallgatólagosan 
feltételezték, hogy a „növekedés vonatán” való továbbutazás előnyei nagyobbak 
lesznek, mint a költségei. 

De természetesen egy hullámvasút nem tudja örökké egyre magasabbra vinni 
az embereket – még a Vidám Parkban sem. Végül a hullámvasút kocsija eléri az 
emelkedés határát, lelassul, és megkezdi a lejtmenetet. 

Most, 50 évvel 1972 után, az emberiség helyzete hasonló, mint a hullám -
vasúton ülő embereké a legmagasabb emelkedő legtetején. Most már nincs 
lehetőségük eldönteni, hogy az utazás összes haszna tényleg meghaladja-e az 
összköltséget: elkötelezték magukat a teljes útra. A hullámvasúton mindenki 
eleve lemondott a lejtmenet sebességének és a vonat útjának irányításáról. 
Amikor a vonat lezúdul, az egyetlen lehetőségük, hogy kapaszkodnak, ahogy 
tudnak, és remélik, hogy túlélik az utazást. 

Persze ennek a hasonlatnak is vannak korlátai. Például hogy a hullámvasúton 
egy út jellemzően csak egy-két percig tart. A vonat is végül mindig visszatér  
a kiindulási pontra anélkül, hogy utasainak baja esnék. Miután megállt, leszállhat -
nak a vonatról, és lényegében ugyanúgy folytathatják az életüket, mint korábban. 

Az emberiség számára ez másképp lesz. 
A globális társadalom több mint egy évszázadot fog a növekedés utáni 

ereszkedő pályán tölteni. Az útvonal bizonytalan, és sokan meg fogják szenvedni 
az utazást. Még mindig van némi lehetőség arra, hogy a hanyatlás folyamatát  
itt-ott elhanyagolható mértékben befolyásolják, de a civilizáció határozottan egy 
olyan állapot felé halad, amely nagyon különbözik attól, amilyen a növekedési 
vonaton való utazás előtti állapota volt. 

Az MIT kutatócsoportom annak idején nem képzelte és nem is sugallta azt, 
hogy az 1972-es számítógépes modellszimulációink közül bármelyik is a globális 

V
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rendszer növekedésének pontos jövőbeli útját jelzi előre. Az elmúlt évtizedben 
azonban számos független tanulmány hasonlította össze fő előrejelzéseinket  
a fontos globális mutatók több évtizedes történelmi pályájával. A tanulmányok 
arra a következtetésre jutottak, hogy a „minden marad a régiben” forgató -
könyvünk („Business As Usual”, BAU) – az eredeti könyv 35. ábrája és a harma dik 
kiadás 4-11. ábrája – megközelíti az elmúlt 50 év főbb történelmi tendenciáit. Így 
ez a forgatókönyv jelentős paradigmává vált, amelyen keresztül értelmezem  
a jelenlegi eseményeket és a várható jövőt. Ennek fő jellemzői tükröződnek az itt 
bemutatott gondolataimban. 

A Római Klub számára végzett elemzéseink célja a fizikai növekedés okainak 
és következményeinek megértése volt egy véges bolygón. A növekedés öt 

VI
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mutatójára összpontosítottunk: a népesség, az egy főre jutó ipari termelés, az 
egy főre jutó élelmiszer, a nem megújuló erőforrások felhasználása és a tartós  
(le nem bomló) szennyezés. 

E mutatók növekedése nem folytatódhat örökké. Előre láttuk, hogy a bolygó 
adta határok miatt mindegyikük növekedése előbb-utóbb lassulni fog, majd 
 visszájára fordul, értékük csökkenni kezd. Nem próbáltunk betekintést nyújtani 
azokba a körülményekbe, amelyek a hanyatlás során a Földön kialakulnak. 
Jelentésünkben szándékosan kerültük, hogy akár csak egyetlen feltevést is meg-
fogalmazzunk a világ körülményeiről azt követőn, hogy az általunk vizsgált 
paraméterek mindegyike elérte a maximális értékét. 

Most azonban fontos, hogy számoljunk ezekkel a körülményekkel, 
eshetőségekkel, mert az emberiség hamarosan szembesülni fog velük. 

Úgy vélem, hogy a globális társadalom egy olyan hosszabb időszakba lép, 
amely során a bolygó erőforrásainak igénybevétele különböző fizikai és tár-
sadalmi folyamatok révén csökkenni fog. Ezek az igények olyan szintre fognak 
visszakényszerülni, amelyet a Föld el tud viselni. Nem tudom pontosan, hogy  
ez mikor fog bekövetkezni, sem azt, hogy milyen események váltják ki, de arra 
számítok, hogy a folyamatnak négy jellemzője lesz. 

Először is, arra számítok, hogy a bolygón a fizikai növekedés ellen ható erők 
a következő évtizedekben lesznek a legerősebbek. Ez ellentmondásosnak 
tűnhet. A fent ábrázolt „BAU” forgatókönyv láttán természetes az a következtetés, 
hogy a növekedést korlátozó erők a lejtmenet legmeredekebb szakaszában  
– néhány évtized múlva – lesznek a legkomolyabbak. Sajnos ez nem igaz. Ahhoz, 
hogy a növekedés – vagy bármely más folyamat – irányt váltson, a bővülése ellen 
ható erőknek meg kell haladniuk az azt támogató erőket. A növekedést támogató 
erők most a legnagyobbak, amikor a világ még viszonylag gazdag, és népei és 
intézményei még mindig egységesen vágynak egyre nagyobb növekedésre. 

Ezt mutatja az a hatalmas mennyiségű pénz, amelyet a világjárvány első 
éveiben a gazdasági növekedés fenntartására tett kétségbeesett erőfeszítés során 
nyomtattak. A jövőben sem a politikai akarat, sem a gyakorlati kapacitás nem 
lesz többé adott ilyen ösztönző intézkedésekhez. Amikor aztán a fizikai ha -
nyatlás széles körben elterjed, a növekedést fenntartani próbáló erők 
gyengébbek lesznek, és az emberiség az ellentétes erőket is gyengébbnek fogja 
tapasztalni. 

Így a jelenlegi nemzedék lesz az, amely a legnagyobb traumákat fogja átélni  
a népesség és a termelőtőke csökkenését okozó különböző erők miatt. 

Ahhoz, hogy a népesség csökkenjen, a halálozási aránynak meg kell haladnia 
a születési arányt. A termékenység csökkentésére tett kísérletek politikailag elfo-
gadhatatlanná váltak. A termékenység csökkentésére irányuló kísérleteket 
blokkolók hallgatólagosan a halálozási ráta emelkedésére hagyatkoznak az el -
kerülhetetlen átmenethez. 

VII
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Ahhoz, hogy a termelés csökkenjen, a termelőtőke értékcsökkenésének meg 
kell haladnia a beruházási rátát. A beruházások csökkentésére irányuló kí -
sérletek általában elfogadhatatlanok. Így a tőke értékcsökkenése növekedni  
fog. Amíg nem keresnek vonzóbb alternatívákat, a termelőtőke-állományt főként 
az éghajlatváltozás, a technológiai elavulás és a háború fogja csökkenteni. 

Másodszor, arra számítok, hogy azokat a különböző környezeti és társadalmi 
hatásokat, amelyek globális társadalmunk fizikai dimenzióit – így a népességet, 
az élelmiszer-termelést és az erőforrások kitermelését – elviselhető szintre 
szorítják vissza, különálló problémaként fogják fölfogni és kezelni. Mindegyikük 
helyi szintű aggodalmakat és rövidlátó erőfeszítéseket fog kiváltani. 

Az éghajlatváltozás kiváló példa erre. A nemzeteket leginkább a saját 
határaikon belül várható hatásai aggasztják, reakcióikat pedig a szűk és rövid 
távú nemzeti önérdek alapján alakítják. 

Ám az olyan jelenségek, mint a változó éghajlat, a vírusok terjedése, az egyre 
növekvő élelmiszerhiány, az energiaárak emelkedése és a környezetben lévő 
tartósan megmaradó szennyező anyagok növekvő szintje nem szüntethetők 
meg a tüneti kezeléssel. Vegyük a rák példáját. Gyakran előfordul, hogy egy 
rákos betegnek erős fájdalmai vannak. Hasznos lehet, ha a szenvedőnek fáj-
dalomcsillapítót adunk, mert ettől rövid távon jobban fogja érezni magát. De ez 
nem oldja meg magát a problémát, hisz a fájdalom csak tünete a valódi bajnak, 
ami a rák. Ha a rákot nem távolítják el, a beteg nem gyógyul meg. 

A Föld rákja a népesség és az erőforrás-felhasználás fizikai növekedése. 
Harmadszor, arra számítok, hogy ahogy a növekedés végének elkerül-

hetetlensége egyre szélesebb körben elfogadottá válik, a hangsúly a globális 
szintű megelőző intézkedésekről a helyi szintű alkalmazkodási intézkedésekre 
fog áthelyeződni. A globális fenntarthatóság célja átadja helyét a helyi álló- és 
alkalmazkodóképesség céljának (a rezilienciának). 

A fenntarthatóság a globális rendszer célja. A kifejezést valójában egy olyan 
világ leírására használták, amelyben a gazdagok megtartják azt, amijük van, míg 
a szegények szintén gazdagodhatnak. Egy olyan világban, ahol az erőforrás-
fogyasztás messze meghaladja a bolygó regenerációs képességeit, ez nem lehet-
séges.* A fenntarthatóság tehát ebben az értelemben lehetetlen, és az erre 
irányuló erőfeszítések frusztrációt okoznak. 

A reziliencia a globális rendszer viselkedésének egyik jellemzője: a rendszer 
azon képessége, hogy sokkhatásokat elviselve is biztosítani tud alapvető ered-
ményeket, például élelmet, lakhatást, egészségügyi szolgáltatásokat és foglalkoz-
tatást. Az ellenálló és alkalmazkodó-képesség elérésére irányuló erőfeszítések 
minden szinten – személyes, családi, szervezeti, közösségi, regionális és globális 
szinten – eredményesek lehetnek. 

VIII

*  Már 1999-ben írtam egy esszét a Süddeutsche Zeitung számára „Túl késő a fenntartható fej lő dés -
hez” címmel.
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A fenntarthatóság olyan globális cél, amelyet csak a világ összes fontos 
szereplője közötti megállapodással és tartós, összehangolt cselekvéssel lehet 
elérni. Ez soha nem fog megtörténni. 

Az ellenálló képesség helyi cél, amelyet az egyének rövid távú, helyi fellépés-
sel elérhetnek. Ez már történik is. 

Egy rendszer csak akkor fenntartható, ha minden összetevője fenntartható. 
Egy rendszer minden egyes alkalommal rugalmasabbá, állóképesebbé válik, 
amikor valamelyik összetevője reziliensebb lesz. A rezilienciára való törekvést 
tartom az emberiség legizgalmasabb és legtermékenyebb szellemi kihívásának 
az elkövetkező évszázadra. 

Negyedszer, arra is számítok, hogy azt a hanyatlást, amely a globális társa -
dalmat újra a korlátai közé szorítja vissza, hatalmas politikai változások fogják 
kiváltani. 

A csökkenő növekedés a legnagyobb veszélyt a társadalom szövetére jelenti. 
A korlátlan növekedés ígérete – „mindenkinek egyre többet!” – járult hozzá  
a legnagyobb mértékben a hatékony kormányzáshoz szükséges társadalmi 
kohézióhoz. Egy olyan rendszerben, ahol minden résztvevő arra számít, hogy 
előbb-utóbb ő is többet fog birtokolni, konszenzusra lehet jutni még olyan 
intézkedésekhez is, amelyek egyeseknek rövid távon kevesebbet ígérnek. 
Amikor azonban mindenki megérti, hogy további növekedés nem lehetsé- 
ges, amikor az életet zéró összegű játszmaként kezdik fölfogni – ahol az egyik fél 
csak akkor kaphat többet, ha a másik kevesebbet kap –, akkor a konszenzus 
megszűnik. Így egyetlen kormányzati rendszer sem lesz képes a szükséges 
 változtatásokat véghez vinni, mert azok, akik arra számítanak, hogy emiatt 
kevesebbet kapnak, blokkolni fogják a cselekvést. 

Ennek az általános hibának az elismerése egyszerűen a valóságot ismeri el; 
nem jelent személyes preferenciát egy kormányzati forma javára sem. 
Nyilvánvaló, hogy a világ jelenlegi kormányzási rendszerei közül egyik sem 
képes hatékonyan megbirkózni hosszú távú globális problémákkal, mint például 
a növekvő tartós szennyezés, a növekvő gazdasági egyenlőtlenség, a nukleáris 
fegyverek terjedése vagy az éghajlatváltozás. Ez a kudarc nem a demokráciák 
sajátja. Egyetlen politikai rendszer sem képes megoldani ezeket a globális prob-
lémákat. A természeti erőforrások minősége minden kontinensen és minden 
országban romlik. 

Az emberek csoportjai azon több százezer év alatt, amióta fajunk e bolygón 
él, a kormányzás számos különböző formáját alkalmazták – monarchiát, 
demokráciát, oligarchiát, teokráciát, arisztokráciát és számos egyebet.  
E különböző kormányzási rendszereknek elvileg bármelyike teremthetne 
vonzóbb jövőt az emberiség számára, ha szolgálná a méltányosság, az élhető 
környezet, az ellenálló képesség és a jólét iránti igényt, és ha az időben és tér- 
ben távoli hatásokat ugyanolyan fontosnak tartaná, mint a közelieket. Egyetlen 

IX
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 kormányzati rendszer sem fog vonzó jövőt teremteni, ha olyan emberek vezetik, 
akik önzők, korruptak, rövidlátók, vagy tudatlanok. 

Ötven évvel ezelőtt naivan azt hittem, hogy jelentésünk elősegíti a dön-
téshozók hosszú távú szemléletét, gondolkodását. Ebben nyilvánvalóan kudar-
cot vallott. Azonban ez a jelentés világszerte sok ezer olvasóját győzte meg arról, 
hogy változtassa meg nézeteit, tanulmányi céljait, sőt karrierjét is, hogy konstruk-
tívabb társadalmi választ adjon a növekedés problémáira. Ők fontos erőforrást 
jelentenek az előttünk álló erőfeszítésekhez. A jelentésünkben leírt alapvető ok-
okozati mechanizmusok megértése segíteni fogja őket a még elérhető legjobb 
lehetőségek megtalálásában és megragadásában. 

A gyermekek esetében nem lehet félreérteni a fizikai növekedés és az emberi 
fejlődés közötti különbséget. Mindkettő hasznos a maga idejében. Eleinte  
a növekedés a fontos, és a szülők örömmel figyelik, ahogy gyermekeik egyre 
nagyobbak lesznek. Az első években a nagyobbat jobbnak is tartjuk. A tizenévek 
közepére érve azonban a fiataloktól már nem várjuk el, hogy egyre nagyobbra 
nőjenek. Sőt, a folyamatos növekedés ebben a szakaszban már aggodalomra ad 
okot. Ehelyett a szülők a nem fizikai fejlődést értékelik – fejlődést az önismeret, 
a társas kapcsolatok, a szakmai kompetencia, a formális tanulás, a sporttelje -
sítmény, a zenei képességek, a művészi kifejezésmód terén. 

A globális társadalom még nem értette meg a fizikai terjeszkedés és a mi -
nőségi fejlődés közötti különbséget. Pedig már túllépett azon a szakaszon, 
amikor további fizikai terjeszkedés kívánatos lenne. Egyetlen széles körben 
 osztott globális célt sem szolgál ma már a lélekszám vagy az anyagi javak 
növekedése. Most az a fontos, hogy megtanuljuk, hogyan lehet fajunk fejlődését 
előmozdítani – elérni a méltányosságot, békét, pszichológiai egyensúlyt, fizikai 
egészséget, jobb környezetminőséget. 

Ha ez sikerülne, akkor az eredeti jelentésünk századik évfordulóján valaki 
majd írhat egy könyvet A fejlődésnek nem voltak határai címmel. 

 
2021. december 

Dennis Meadows 
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GONDOLATOK  
A 2005. ÉVI KIADÁSHOZ 

 
 

A tör té net mai szem mel min den na pos nak tű nik. Négy fi a tal ku ta tó 1970-ben két -
éves pro jekt be kezd a Mas sa chu setts Insti tute of Tech nol o gy (MIT) fa lai kö zött, 
a Ró mai Klub fel ké ré sé re. Azt vizs gál ják, va jon mi tör té nik, ha a né pe se dés kor -
lát la nul foly ta tó dik; mi lyen kör nye ze ti kö vet kez mé nyek kel jár a gaz da sá gi nö ve -
ke dés, és vé gül, hogy mit le het ten ni azért, hogy a Föld eltartóképességén be lül 
ma rad jon az em be ri ség. 

Donel la H. Mead ows, Den nis L. Mead ows, Jor gen Ran ders és William W. 
Behrens a leg fon to sab bat tud ták, amit tu do má nyos ku ta tók tud hat nak: egy sze rű, 
a lé nye get meg ra ga dó kér dé se ket fel ten ni. Ada ta i kat az ál ta luk al ko tott World3 
szá mí tó gé pes prog ram ba táp lál ják, és 1972-ben köz zé te szik ered mé nye i ket. 

A nö ve ke dés ha tá rai cí mű köny vük meg ráz za a vi lá got. Hir te len fel gyor sul  
a gon dol ko dás ar ról, hogy ha a né pe se dés, az ipa ro so dás, a kör nye zet szen  nye -
zés vál to zat la nul foly ta tó dik, va jon az el kö vet ke ző száz éven be lül el ér jük-e azt  
a ha tárt, amely a né pes ség és a gaz da ság hir te len és el len őriz he tet len ha nyat lá -
sához ve zet. Üze ne tük az, hogy ez a fo lya mat nem tör vény sze rű; több fé le le he -
tőség áll az em be ri ség előt t, és igen is le het össz han got te rem te ni az öko ló gi ai és 
a gaz da sá gi sta bi li tás kö zött.  

He ve sek vol tak a re ak ci ók. A jö vő ért ag gó dók nak bib li á ja lett a könyv, fel gyor -
sí tot ta a zöld gon do la tok ter je dé sét, ugyan ak kor a nö ve ke dés pár ti szkep ti ku sok 
dü hödt tá ma dá sa i nak özö nét is ki vál tot ta. Ke let-Eu ró pá ban nem ki sebb erő fog -
lal ko zott ve le, mint az SZKP Po li ti kai Bi zott sá ga, amely a nö ve ke dés ha tá ra i nak  
a fel ve té sét ide o ló gi a i lag ve szé lyes pes  szi mis ta szél ső ség nek nyil vá ní tot ta, és 
ben ne az im pe ri a lis ták újabb trükk jét fe dez te fel ar ra, hogy a kom mu niz mus épí -
té sé nek len dü le tét le fé kez ze. Az tán ezt az ér té ke lést más test vér párt ok is át vet ték, 
s A nö ve ke dés határai majd két év ti zed re in dex re ke rült Ke let-Eu ró pá ban. 

Az óta a vi lág e fe lén is meg szűnt a gon do la tok po li ti kai cen zú rá ja, még is  
– még har minc év múl tán is – na gyon ne héz meg mon da ni, va jon me lyik úton 
 já runk. Az el múlt év ti ze dek sok fé le fej lő dést hoz tak az anyag- és ener gia ta ka ré -
kos ság ban, a szen  nye zé sek csök ken té sé ben, a károk meg elő zé sé ben, a jog al ko -
tás és a nem zet kö zi egyez mé nyek, együtt mű kö dé sek te rén. A Föld stra té gi ai 
 kér dé se i nek szint jé re emel te az ENSZ a fenn tart ha tó ság ügyét, és ci vil kez de -
ménye zé sek ke re té ben mil li ók tet ték le vok su kat mel let te. 

A té nyek sze rint te hát sok jót tet tünk, de még sem ele get, vagy sok rossz is 
történt idő köz ben. A bi o ló gi ai sok fé le ség ro ha mo san csök ken; el tűn nek a Föld 
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 tü de jét adó ki ter jedt er dő sé gek, csök ken a ten ge rek hal ál lo má nya, nö ve ked nek 
a lég kör ben, a vi zek ben és a ta laj ban az ide gen anya gok. Mil li ók szá má ra min -
den na pos ki hí vás az éle lem hez és az egész sé ges ivó víz hez va ló hoz zá ju tás. Az 
ég haj lat vál to zás már nem tu do má nyos el mé let, ha nem bi zo nyí tott tény, és vár -
ható kö vet kez mé nyei is egy re fe nye ge tőb bek. És meg je len tek har minc éve még 
nem félt prob lé mák: pél dá ul az, hogy mi lyen le gyen a vi szo nyunk a ge ne ti ka i lag 
mó do sí tott szer ve ze tek hez vagy az em be rek klónozásához. 

Den nis Mead ows és tár sai har minc év vel ké sőbb új ra el vé gez ték eze ket az 
elem zé se ket, en nek ered mé nye a je len kö tet. Lát ha tó, hogy me lyik jö ven dö lé sük 
vált már is va ló ra, s me lyik az, amely nél még ke vés a vál to zás. Ki de rül, hogy  
a fenn  tart ha tó ság fel tét elei egy fe lől szá mot te vő en rom lot tak, hi szen sok te rü le -
ten már el ér tük vagy meg ha lad tuk a „növekedés határait”, más fe lől vi szont új 
pers pek tí vák nyíl tak.  

A meg ol dás a szer zők sze rint alap ve tő en ben nünk rej lik: ha a nö ve ke dés ha -
tá ra it, a fenn tart ha tó ság kí vá nal ma it vég re nem kor lát ként és fe nye ge tés ként 
 tekint jük, ha nem irány mu ta tás ként egy jobb vi lág fe lé, ak kor még nem ké ső.  
A kö tet iz gal mas ol vas mány. Per sze még iz gal ma sabb vol na azt tud ni, hogy a be -
mu ta tott le het sé ges pá lyák kö zül me lyi ket vá laszt ja az em be ri ség vé gül... 

 
 

2005. áp ri lis  
                                                                      DR. PER SÁNYI MIK LÓS 

kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter 
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AJÁNLÁS 

 
 
 
 

Az el múlt há rom év ti zed ben sok em ber és szer ve zet se gí tett ne künk ab ban, 
hogy meg ért sük, ho gyan ala kít ják jö vőn ket az anya gi nö ve ke dés kor lá tai. Ezt  
a kö te tet há rom em ber nek ajánl juk, akik nek köz re mű kö dé se meg ha tá ro zó volt: 

AURE LIO PEC CEINEK, a Ró mai Klub ala pí tó já nak, aki nek a vi lág iránt ér zett őszin te 
ag go dal ma és az em be ri ség be ve tett so ha nem lan ka dó hi te ins pi rált min ket és 
so kan má so kat ar ra, hogy oda adó an fog lal koz zunk az em be ri ség hos  szú tá vú 
jövő jé nek ki lá tá sa i val. 

JAY W. FOR RESTERNEK, az MIT Sloan School of Man age ment emer i tus pro fes  so rá -
nak és ta ná runk nak. Ő ter vez te an nak a szá mí tó gé pes mo dell nek a pro to tí pu sát, 
me lyet hasz nál tunk, és az ő el mé lyült rend szer szem lé le te se gí tett min ket a kör -
nye ze ti és gaz da sá gi rend sze rek vi sel ke dé sé nek meg ér té sé ben. 

És vé gül, szo mo rú kö te les sé günk nek te szünk ele get, ami kor ezt a köny vet 
egyik társ szer zőnk nek, DONEL LA H. MEAD OWS NAK ajánl juk. Da na – aho gyan azok 
hív ták, akik tisz tel ték és mun ká ját el is mer ték – vi lág szer te is mert gon dol ko dó, 
író és tár sa dal mi újí tó volt. A kom mu ni ká ci ó ban, az eti ká ban és az em be ri ség 
szol gá la tá ban fel ál lí tott ma gas mér cé je még min dig ins pi rál és egy ben ki  hívóan 
is hat ránk – és még sok ezer em ber re. Az elem zés és a szö veg nagy ré sze tő le 
szár ma zik, de ezt a köny vet már csak Da na 2001 feb ru ár já ban be kö vet ke zett 
ha lá la után fe jez tük be. Sze ret nénk, ha ez a ki adás em lé ket ál lí ta na ne ki, és pél -
dát mu tat na azok nak, akik hoz zá ha son ló an egész éle tük ben azon fá ra doz nak, 
hogy tá jé koz tas sák és a fenn tart ha tó ság fe lé vezessék a vi lág pol gá ra it. 
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A SZER ZŐK 
ELŐ SZA VA 

HÁT TÉR 

Ez a könyv – A nö ve ke dés ha tá rai – har min c év  múltán – már a har ma dik eb ben 
a so ro zat ban. A könyv el ső ki adá sa – A nö ve ke dés ha tá rai – 1972-ben je lent meg.1 
A má so dik, át dol go zott ki adást – A nö ve ke dés ha tá ra in túl 2 – 1992-ben ad tuk ki; 
eb ben azok ról a glo bá lis fej lő dé si ten den ci ák ról ír tunk, ame lyek A nö ve ke dés ha -
tá ra i ban köz zé tett for ga tó köny vek el ső húsz évé ben be kö vet kez tek. Ez a mos ta ni, 
az el ső ki adás meg je le né sé nek har min ca dik év for du ló já ra fel fris sí tett, kor sze rű sí -
tett ki adás egy részt is mer te ti ere de ti elem zé sünk lé nye ges ré sze it, más részt ös  sze -
fog lal ja mind azon is me re te ket, ada to kat és fel is me ré se ket, ame lyek re az el múlt 
har minc év so rán e té má val kap cso lat ban szert tet tünk. 

1970–1972 kö zött a Mas sa chu setts Insti tute of Tech nol o gy (MIT) Sloan School 
of Man age ment ben ké szí tet tük azt a pro jek tet, mely A nö ve ke dés ha tá ra it ered mé -
nyez te. Ku ta tó cso por tunk kal azt ele mez tük, hogy hos  szú tá von mi ha tá roz za meg 
a vi lág né pes sé gé ben és az anya gi gaz da ság ban meg fi gyel he tő nö ve ke dést, és ez a 
nö ve ke dés mi lyen kö vet kez mé nyek kel jár hat. Mun kánk ban a rend szer di na mi ka el -
mé le te és a szá mí tó gé pes mo del le zés volt se gít sé günk re. A kö vet ke ző kér dé sek re 
ke res tük a vá laszt: Va jon a je len le gi szak po li ti kák egy fenn tart ha tó jö vő vagy az 
össze om lás fe lé ve zet nek? Mit te he tünk egy olyan gaz da ság meg te rem té se ér de ké -
ben, mely ké pes ar ra, hogy min den kit ki elé gí tő en el lás son? 

Eze ket a kér dé se ket a Ró mai Klub – el is mert üz let em be rek, po li ti ku sok és tu -
dó sok in for má lis nem zet kö zi cso port ja – meg bí zá sá ból vizs gál tuk. Mun kán kat  
a né met Volks wa gen Ala pít vány tá mo gat ta. 

Dennis Meadows, aki ak ko ri ban az MIT pro fes  szo ra volt, ál lí tot ta ös  sze és ve -
zet te azt a ku ta tó cso por tot, mely nek kö vet ke ző tag jai két évet töl töt tek az ere  deti 
ta nul má nyok el vég zé sé vel: 

ALI SON A. ANDERSON, PHD (USA)           ERICH K.O. ZAHN, PHD (NÉ MET OR SZÁG) 
ILYAS BAYAR (TÖ RÖK OR SZÁG)                    JAY M. ANDERSON, PHD (USA) 
FAR HAD HAKIMZADEH (IRÁN)                    WILLIAM W. BEHRENS III, PHD (USA) 
JUDITH A. MACHEN (USA)                        STEFFEN HARBORDT, PHD (NÉ MET OR SZÁG) 
DONELLA H. MEADOWS, PHD (USA)        PETER MILLING, PHD (NÉ MET OR SZÁG) 
NIRMALA S. MURTHY (IN DIA)                     ROGER F. NAILL, PHD (USA) 
JORGEN RANDERS, PHD (NOR VÉ GIA)         STEPHEN SCHANTZIS (USA) 
JOHN A. SEEGER, PHD (USA)                   MARILYN WILLIAMS (USA) 
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10

Pro jek tünk alap ját az a „World3” szá mí tó gé pes mo dell ké pez te, ame lyet a nö ve -
ke dés sel kap cso la tos ada tok és el mé le tek in teg rá lá sá ra fej lesz tet tünk ki.3 Ez zel  
a mo del lel a vi lág fej lő dé sét áb rá zo ló, kö vet ke ze tes bel ső lo gi kát kö ve tő for ga tó -
köny ve ket tud tunk ké szí te ni. A nö ve ke dés ha tá rai el ső ki adá sá ban ti zen két  
– a World3 ál tal ge ne rált – forgatókönyvet pub li kál tunk és ele mez tünk; ezek a vi -
lág fej lő dés le het sé ges modelljeit mu tat ták be két év szá zad táv la tá ban 1900-tól 
2100-ig. A nö ve ke dés ha tá ra in túl már ti zen négy for ga tó köny vet mu ta tott be, 
melyek a World3 egy kis mér ték ben to vább fej lesz tett vál to za tá val ké szül tek. 

A nö ve ke dés ha tá rai sok or szág ban best sel ler lett, és mint egy har minc nyelv re 
le for dí tot ták. Szin tén több nyel ven je lent meg A nö ve ke dés ha tá ra in túl, mely 
egye te mi jegy zet ként is szé les kör ben el ter jedt. 

1972: A NÖ VE KE DÉS HA TÁ RAI 

A nö ve ke dés ha tá ra inak fő üze ne te az, hogy a glo bá lis öko ló gi ai kény szer fel té -
te lek – me lyek az erő for rás-hasz ná lat tal és a szen  nye ző anyag-ki bo csá tá sok kal 
kap cso la to sak – je len tős be fo lyást gya ko rol hat nak a glo bá lis fej lő dés re a 21. szá -
zad ban. A nö ve ke dés ha tá rai ar ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy va ló szí nű leg je len -
tős men  nyi sé gű tő ke és hu mán-erő for rás szük sé ges ah hoz, hogy ezek kel a kény -
szer fel té te lek kel az em be ri ség meg tud jon bir kóz ni – va ló szí nű leg olyan sok, 
hogy ez át la gos élet szín vo nal-csök ke nést idéz het elő va la mi kor a 21. szá zad fo -
lya mán. Köny vünk ben nem tér tünk ki ar ra, hogy pon to san mi is az a for rás hi ány, 
vagy mi lyen jel le gű az a szen  nye ző anyag-ki bo csá tás, mely vé gül is vé get vet a nö -
ve ke dés nek az zal, hogy na gyobb a tő ke igé nye, mint amen  nyi ren del ke zés re áll – 
egy sze rű en azért nem tér tünk ki, mert tu do má nyos ala pon nem ad ha tó ilyen 
rész le tes elő re jel zés a vi lá gun kat al ko tó óri á si és komp lex népességi–gazda sági–
környezeti rend szer ről. 

A nö ve ke dés ha tá rai olyan alap ve tő, a meg elő zé sen ala pu ló, tech no ló gi ai, 
kul tu rá lis és in téz mé nyi vál to zá so kon ke resz tül meg va ló su ló tár sa dal mi in no -
váció ér de ké ben ér velt, mely le he tő vé ten né, hogy az em be ri ség öko ló gi ai láb -
nyoma* a Föld eltartóképességén túl ne nö ve ked jen. A glo bá lis ki hí vás ko mor sá -
ga el le né re A nö ve ke dés ha tá rai még is op ti mis ta hang vé te lű volt, új ra és új ra 
hang sú lyoz ta, hogy ha az em ber ide je ko rán cse lek szik, je len tős mér ték ben csök -
kent he ti azo kat a ká ro kat, me lyek a glo bá lis öko ló gi ai ha tá rok meg kö ze lí té sé vel, 
il let ve azok túl lé pé sé vel ke let kez nek. 

A nö ve ke dés ha tá ra iban be mu ta tott ti zen két World3-for ga tó könyv jól il luszt -
rál ja, hogy a né pes ség nö ve ke dés és a ter mé sze ti erő for rás ok fo ko zott hasz ná la ta 
mi lyen köl csön ha tás ban áll a kü lön bö ző kor lá tok kal. A nö ve ke dés korlátai a leg -

* Ökológiai láb nyom (ecological footprint): azt fe je zi ki, hogy egy em ber men  nyi re ter he li meg  
a ter mé sze ti kör nye ze tet, föld te rü let ben ki fe jez ve.
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kü lön bö zőbb for mák ban nyil vá nul nak meg a va ló ság ban. Elem zé se ink el ső sor -
ban boly gónk ter mé sze tes korlátaira kon cent rál nak, me lyek egy részt az erő for -
rás ok ki me rít he tő sé gé ben mu tat koz nak meg, más részt ab ban, hogy a Föld nek 
vé ges az a ké pes sé ge, mely az ipar ból és a me ző gaz da ság ból szár ma zó szen  nye ző-
 anyag-ki bo csá tá so kat ab szor be ál ni tud ja. A World3-mo dell min den egyes re a lisz -
ti kus for ga tó köny ve ar ra utal, hogy ezek a kor lá tok – va la mi kor a 21. szá zad  
so rán – a fi zi kai nö ve ke dést le ál lás ra kény sze rí tik. 

Elem zé se ink sze rint nem vár ha tók olyan vá rat la nul je lent ke ző kor lá tok, me lyek 
egyik nap ról a má sik ra tel je sen meg ha tá ro zó ak len né nek. For ga tó köny ve ink ben 
a né pes ség és a fi zi kai ja vak ban meg tes te sü lő tő ke nö ve ke dé se fo ko za to san 
kény sze rí ti az em be ri sé get ar ra, hogy egy re több tő két for dít son a kény szer fel té -
te lek kom bi ná ci ó já ból ere dő prob lé mák ke ze lé sé re. Vé gül is ezek nek a prob lé -
mák nak a meg ol dá sa olyan tő ke igényt tá masz ta na, mely már le he tet len né ten né 
az ipa ri ter me lés to váb bi nö ve ke dé sét. Az ipar ha nyat lá sá val a tár sa da lom más 
gaz da sá gi szek to rok ban – élel mi szer ipar, szol gál ta tá sok vagy egyéb fo gyasz tás – 
sem tud ja már a fo ko zó dó ter me lést fenn tar ta ni. Amint ezen szek to rok nö ve ke -
dé se meg szű nik, a né pes ség nö ve ke dé se is meg áll. 

A nö ve ke dés sok fé le kép pen ér het vé get. Je lent kez het úgy, mint egy ös  sze -
omlás – a né pes ség ben és a szo ci á lis jó lét ben be kö vet ke ző ke zel he tet len le rom lás. 
A leg kü lön bö zőbb okok mi att a World3-for ga tó köny vek ilyen ös  sze om lást ve tí te -
nek elénk. A nö ve ke dés azon ban úgy is vé get ér het, hogy az em be ri te vé keny ség 
öko ló gi ai láb nyo ma fo ko za to san, min den drá mai vál to zás nél kül al kal maz ko dik  
a Föld eltartóképességéhez. Ha a je len le gi szak po li ti kák ban ko moly vál toz ta tá so -
kat je lö lünk ki, ak kor tu dunk a World3-mal olyan for ga tó köny ve ket ké szí te ni, 
mely ben a nö ve ke dés ren de zett kö rül mé nyek kö zött fe je ző dik be, me lyet ké sőbb 
egy hos  szú időn ke resz tül tar tó, vi szony lag ma gas szín vo na lú humán jó lét kö vet. 

A NÖ VE KE DÉS VÉ GE 

A nö ve ke dés vé ge, bár mi lyen for má ban is, 1972-ben a tá vo li jö vő ze né jé nek  
tűnt. A nö ve ke dés ha tá ra i nak min den for ga tó köny ve ar ról szólt, hogy a né pes ség -
nö ve ke dés és a gaz da sá gi nö ve ke dés jó val 2000 után is foly ta tó dik. Az anya gi jó lét 
– még a leg pes  szi mis tább for ga tó könyv sze rint is – egé szen 2015-ig fo lya ma to san 
nőtt. Te hát A nö ve ke dés ha tá rai sze rint a nö ve ke dés vé ge a könyv meg je le né sét 
köve tő en mint egy öt ven év vel ké sőbb kö vet ke zett vol na be. Úgy tűnt, hogy en  nyi 
idő ele gen dő lett vol na a mér le ge lés re, a dön tés re és a kor rek ci ó ra – még glo bá lis 
szin ten is.  

Ami kor A nö ve ke dés ha tá ra it ír tuk, re mény ked tünk, hogy ez a mér le ge lé si 
fo lya mat olyan tár sa dal mi vál to zá sok hoz ve zet, me lyek csök ken tik az ös  sze -
omlás le he tő sé ge it. Az ös  sze om lás nem von zó jö vő kép. Ami kor a né pes ség és 
a gaz da ság hir te len olyan szint re esik vis  sza, me lyet a Föld ter mé sze tes öko szisz -
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té mái még ép pen hogy ké pe sek el tar ta ni, ak kor biz to sak le he tünk afe lől, hogy 
ezt a fo lya ma tot egész ség rom lás, konf lik tu sok, öko ló gi ai pusz tu lás és óri á si 
tár sa dal mi egyen lőt len sé gek kí sé rik. A mor ta li tás meredek emel ke dé se és a fo -
gyasz tás ro ha mos vis  sza esé se az, ami ön kén te le nül is az öko ló gi ai láb nyom 
hir te len zsu go ro dá sá hoz ve zet. Meg fe le lő dön té sek kel és in téz ke dé sek kel 
azon ban az ilyen össze om lás el ke rül he tő; a rend szer túl lö vé se ki küsz öböl he tő, 
ha tu da to san csök kent jük az em be ri ség nek boly gónk kal szem ben tá masz tott 
igé nye it. Ez utób bi eset ben az öko ló gi ai láb nyom fo ko za to san zsu go ro dik – fel -
té ve, ha pró bál ko zá sa ink si ker rel jár nak a fer ti li tás (ter mé keny ség) mér sék lé -
sében, il let ve az anya gi ja vak fenn tart ha tó mér té kű fo gyasz tá sá nak egyen lőbb 
el osz tá sá ban. 

Úgy gon dol juk, ér de mes új ra hang sú lyoz nunk, hogy a nö ve ke dés nem fel tét -
le nül ve zet ös  sze om lás hoz. A nö ve ke dést csak ak kor kí sé ri ös  sze om lás, ha a nö -
ve ke dés túl lö vés hez ve zet, olyan szin tet ér el, ahol a Föld for rá sa i val és nye lő i vel 
szem ben tá masz tott túl zott igé nyek to vább ra már nem tart ha tók fenn. 1972-ben 
úgy tűnt, hogy a vi lág né pes sé ge és a gaz da sá ga még jó val alat ta volt a Föld 
eltartóképességének. Úgy gon dol tuk, még bő ven van idő a biz ton sá gos nö ve ke -
dés hez – mi köz ben már la tol gat juk a hos  szabb tá vú op ci ó kat is. Le het, hogy 
1972-ben ez még tény leg így volt, de 1992-ben ez már biz to san nem volt igaz. 

1992: A NÖ VE KE DÉS HA TÁ RA IN TÚL 

1992-ben – húsz év vel az el ső ku ta tás le zá rá sa után – fe lül vizs gál tuk az ere de ti ku -
ta tás anya gát, és en nek ered mé nyét A nö ve ke dés ha tá ra in túl cí mű könyv ben pub -
li kál tuk. Eb ben a könyv ben az 1970–1990 kö zött be kö vet ke zett glo bá lis fej lő dést 
ele mez tük, és en nek ta nul sá ga it hasz nál tuk ar ra, hogy A nö ve ke dés ha tá rai anya -
gát és a World3 szá mí tó gé pes mo dellt is fel fris sít sük. A nö ve ke dés ha tá ra in túl 
meg is mé tel te az ere de ti üze ne tet; 1992-ben ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy 
az el telt két év ti zed ese mé nyei nagy vo na la i ban alá tá masz tot ták a húsz év vel ko ráb -
ban meg elő le ge zett ál lí tá sa in kat. Az 1992-es könyv azon ban egy lé nye ges új elem -
mel is szol gált. A nö ve ke dés ha tá ra in túl ban fel ve tet tük an nak le he tő sé gét, hogy az 
em be ri ség már túl lép te a Föld eltartóképességének ha tá ra it. Ezt a tényt an  nyi ra 
fon tos nak ta lál tuk, hogy a könyv cí mé ben is szán dé ko san utal tunk rá. 

Az 1990-es évek ele jén már egy re több bi zo nyí ték utalt ar ra, hogy az em be ri -
ség olyan irány ba ha lad, mely nem fenn tart ha tó. Vol tak pél dá ul je len té sek, ame -
lyek sze rint az eső er dők ki ter me lé se már meg ha lad ja a fenn tart ha tó mér té ket, 
szá mí tá sok, hogy a ga bo na fé lék ter me lé se nem tud lé pést tar ta ni a né pes ség -
növe ke dés sel. Vol tak, akik úgy gon dol ták, hogy meg kez dő dött az ég haj lat fel -
mele ge dé se, és ag go da lom töl töt te el az em be re ket az ak kor tájt meg je lent 
sztratoszférikus ózon lyuk mi att is. A leg több em ber szá má ra azon ban ezek a spe -
ku lá ci ók még nem szol gál tat tak kel lő en ele gen dő bi zo nyí té kot ar ra, hogy az em -
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be ri ség túl lép te vol na a glo bá lis kör nye zet eltartóképességét. Mi más kép pen 
gon dol tuk. Sze rin tünk az 1990-es évek ele jé re a túl lö vést már bölcs tör vény -
hozás sal sem le he tett vol na el ke rül ni; a túl lö vés ak kor ra már be kö vet ke zett. A fő 
fel adat et től a pil la nat tól kezd ve az volt: ho gyan le het a vi lá got egy fenn tart ha tó 
ál la pot ba „vissza”navigálni. Mind ez zel együtt A nö ve ke dés ha tá ra in túl to vább ra 
is meg őriz te po zi tív hang nem ét, szá mos for ga tó könyv ben szem lél tet ve azt, hogy 
bölcs glo bá lis szak po li ti ká val, mű sza ki és in téz mé nyi vál to zá sok kal, po li ti kai cél -
ki tű zé sek kel és sze mé lyes el ha tá ro zá sok kal a túl lö vés ből ere dő kár nagy ré sze 
csök kent he tő. 

A nö ve ke dés ha tá ra in túlt 1992-ben ad ták ki, a Ri ói Nyi lat ko zat (Rio de 
Janeiró-i ENSZ-Kon fe ren cia a kör nye zet ről és a fej lő dés ről – UNCED: United 
Nations Conference on Environment and Development) évé ben. A kon fe ren -
ci á ra va ló ké szü lő dés azt a lát sza tot kel tet te, hogy a vi lág tár sa dal ma vég re dön -
tött: ko mo lyan fog lal koz ni kezd a fon tos kör nye ze ti prob lé mák kal. De ma már 
tud juk, hogy az em be ri ség nem tud ta a riói cé lo kat meg va ló sí ta ni. A 2002. évi 
jo han nes bur gi Rio+10 kon fe ren cia még en nél is ke ve seb bet ért el; a kü lön -
böző ide o ló gi ai és gaz da sá gi vi ták, il let ve azok a pró bál ko zá sok, me lyek szűk 
nem ze ti, üz le ti vagy egyé ni ér de ke ket kép vi sel tek, szin te tel je sen meg bé ní tot -
ták a kon fe ren cia munkáját.4 

1970–2000: AZ EM BE R ÖKO LÓ GI AI LÁB NYO MÁ NAK 
 NÖ VE KE DÉ SE 

Az el múlt har minc év alatt sok po zi tív vál to zás is tör tént. Az egy re nö vek vő 
ökoló gi ai láb nyom el len sú lyo zá sá ra a vi lág új mű sza ki meg ol dá so kat fej lesz tett 
ki, a fo gyasz tók vál toz tat tak vá sár lá si szo ká sa i kon, új in téz mé nyek ala kul tak ki, és 
sok ol da lú nem zet kö zi meg ál la po dá sok jöt tek lét re. Né hány ré gi ó ban az élel -
miszer-, az ener gia- és az ipa ri ter me lés mér té ke jó val meg ha lad ta a né pes ség nö -
ve ke dé sét. Ezek ben a ré gi ók ban az em be rek több sé ge gaz da gabb lett. A jö ve de -
lem szin tek emel ke dé sé vel pe dig le las sult a né pes ség nö ve ke dés mér té ke. A kör -
nye ze ti tu da tos ság is sok kal ma ga sabb ma, mint 1970-ben volt. A leg több or szág -
ban már mű köd nek kör nye zet vé de lem mel fog lal ko zó mi nisz té ri u mok, és be vált 
gya kor lat tá vált a kör nye ze ti ne ve lés is. A gaz dag vi lág ban a gyár ké mé nye ken és 
szenny víz el ve ze tő csö ve ken tá vo zó szen  nye zés nagy ré szét már meg szün tet ték, 
és a ve ze tő cé gek si ke res erő fe szí té se ket tesz nek an nak ér de ké ben, hogy kör nye -
ze ti ha té kony sá guk mi nél ma ga sabb le gyen. 

Ezek a nyil ván va ló si ke rek azon ban meg ne he zí tet ték, hogy 1990 tá ján a túl -
lö vés prob lé má i ról be szél jünk. A ne héz sé get fo koz ta még a túl lö vés sel kap -
cso la tos alap ada tok és a leg ele mibb ter mi no ló gia hi á nya is. Több mint két év -
ti ze det vett igény be an nak a fo ga lom rend szer nek a ki dol go zá sa – amely pél -
dá ul meg kü lön böz te ti a brut tó ha zai ter mék (GDP: Gross Domestic Product) 
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nö ve ke dé sét az öko ló gia láb nyom nö ve ke dé sé től –, mely már meg érett ar ra, 
hogy in tel li gens be szél ge tést le hes sen foly tat ni a nö ve ke dés korlátainak prob -
le ma ti ká já ról. A vi lág kö zös ség azon ban még min dig csak pró bál gat ja meg -
érte ni a fenn tart ha tó ság fo gal mát, a ter mi nust, mely to vább ra is ho má lyos, és 
mely nek hasz ná la tá val szé les kör ben vis  sza él nek ti zen hat év vel azu tán is, 
hogy a Brundtland-bizottság (Kör nye zet és Fej lő dés Vi lág bi zott sá ga – WCDE: 
World Comission on Environment and Development) jó vol tá ból be ke rült  
a köztudatba.5 

Az el múlt év ti zed alatt sok olyan in for má ció gyűlt ös  sze, mely alá tá masz tot ta 
A nö ve ke dés ha tá ra in túl ban meg fo gal ma zott fel ve té sün ket, ne ve ze te sen azt, 
hogy a vi lág már a túl lö vés ál la po tá ban van. Úgy tű nik, hogy a vi lág egy fő re  ju tó 
ga bo na ter me lé se már az 1980-as évek kö ze pén el ér te a ma xi mumot. Ar ra sincs 
már re mény, hogy a ten ge ri ha lá szat ho zam nö ve ke dé se szig ni fi kán san nő jön.  
A ter mé sze ti ka taszt ró fák költ sé ge vi szont nö vek szik, és egy re in ten zí veb bek, sőt 
konf lik tu sok tól sem men te sek azok a pró bál ko zá sok, me lyek meg kí sér lik az 
egy más sal ve te ke dő igé nyek édes víz- és fos  szi lisüzem anyag- igé nyét ki elé gí te ni. 
Az Egye sült Ál la mok és más nagy or szá gok to vább ra is nö ve lik az üveg ház ha tású 
gá zok ki bo csá tá sát, an nak el le né re, hogy kon szen zus ala kult ki a tu do má nyos 
világ ban ar ról – és a me te o ro ló gi ai ada tok is ar ra utal nak –, hogy a Föld ég haj lata 
az em be ri te vé keny ség kö vet kez té ben át ala ku ló ban van. Sok ré gi ó ban, sok 
helyen már kró ni kus gaz da sá gi ha nyat lás fi gyel he tő meg. Már több mint egy 
 év ti ze de, 1990–2001 között6 öt ven négy or szág ban – ahol a vi lág né pes sé gé nek 
12 szá za lé ka él – csök kent az egy fő re ju tó GDP. 

Az el múlt év ti zed ben azon ban ki ala kult az az új ter mi no ló gia és kvan ti ta tív 
mé rő szám rend szer is, amely a túl lö vés ér tel me zé sé hez szük sé ges. Mathis 
Wackernagel és kol lé gái pél dá ul ki szá mol ták az em be ri ség öko ló gi ai láb -
nyomát és ös  sze ha son lí tot ták boly gónk „eltartóképességével”7. De fi ní ci ó juk 
sze rint az öko ló gi ai láb nyom az a föld te rü let, mely biz to sít ja a vi lág kö zös ség el -
lá tá sá hoz szük sé ges for rá so kat (ga bo na, ta kar mány, fa anyag, hal, továbbá vá ro si 
terü let), és ab szor be ál ja a ki bo csá tott szennyező anyagokat (szén-di o xid). A hoz zá-
fér he tő föld te rü let tel ös  sze ha son lít va, Wackernagel ar ra a kö vet kez te tés re 
jutott, hogy az em be ri for rás hasz ná lat már kö zel 20 szá za lék kal meg ha lad ja  
a Föld eltartóképességét (E.1. áb ra). E mé rés mód sze rint az em be ri ség utol já ra 
az 1980-as évek ben élt fenn tart ha tó szin ten. Má ra már mint egy 20 szá za lék kal 
túl lőtt ezen. 

Szo mo rú, hogy min den mű sza ki és in téz mé nyi ha la dás el le né re, az em be ri ség 
öko ló gi ai láb nyo ma to vább ra is nö vek szik. Ez an nál is ko mo lyabb prob lé ma, mi vel 
az em be ri ség már egy nem fenn tart ha tó stá di um ban van. En nek a meg állapí tás nak 
azon ban re mény te le nül cse kély nyo ma van a köz tu dat ban. Hos  szú idő nek kell el -
tel nie ah hoz, mi re po li ti kai tá mo ga tást nyer nek azok az egyé ni ér té kek ben és a köz -
po li ti ká ban szük sé ges vál to zá sok, me lyek vis  sza tud ják for dí ta ni a je len le gi tren de ket, 
és az öko ló gi ai láb nyo mot boly gónk hos  szú tá vú eltartóképessége alá tud ják hoz ni.
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E.1. áb ra. Öko ló gi ai láb nyom és eltartóképesség 

 
Ez az áb ra jól il luszt rál ja, hogy 1960 óta – éves le bon tás ban – hány Föld re van szük ség ah hoz, 
hogy elő te remt sük az em be ri ség ál tal fel hasz nált for rá so kat, és ab szor be ál juk az így ke let ke -
zett szen  nye ző anyag-ki bo csá tá so kat. Az em be ri ség ál tal tá masz tott eme szük ség le tet pe dig 
össze vet jük a ren del ke zés re ál ló kész let tel: az egyet len Föld boly gónk kal. Az em be ri szük ség -
le tek az 1980-as évek óta meg ha lad ják a ter mé szet ál tal nyúj tott kész le te ket, 1999-ben pe dig 
már 20 szá za lék kal túl lőt tek azon. (For rás: M. Wackernagel et al.) 

MI IS FOG TÖR TÉN NI? 

A glo bá lis ki hí vás így fo gal maz ha tó meg egy sze rű en: a fenn tart ha tó ság el éré sé -
hez az em be ri ség nek nö vel nie kell a vi lág sze gé nye i nek fo gyasz tá si szint jét, s ez -
zel egy idő ben csök ken te nie kell az em be ri ség tel jes öko ló gi ai láb nyo mát. Mű -
sza ki ha la dás, sze mé lyes vál to zás és hos  szabb tá vú ter ve zé si fo lya ma tok szük sé -
ge sek en nek meg va ló sí tá sá hoz. Több tisz te let, oda fi gye lés és osz toz ni tu dás is 
kell még, me lyek po li ti kai ha tá ro kon ke resz tül is tud nak ér vé nye sül ni. Ez a fo lya -
mat – leg jobb kö rül mé nyek kö zött is – év ti ze de ket vesz igény be. Ed dig azon ban 
nem volt még olyan mo dern po li ti kai párt, mely ké pes lett vol na szé les kö rű tá mo -
ga tást sze rez ni egy ilyen prog ram hoz, leg alább is nem a gaz da gok és ha tal ma sok 
között, akik nek mód juk ban áll na, hogy sa ját öko ló gi ai láb nyo muk csök ken té sé vel 
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le he tő sé get nyújt sa nak a sze gé nyek fej lő dé sé hez. Eköz ben a glo bá lis öko ló gi ai 
láb nyom nap ról nap ra csak nö vek szik. 

A fen ti ek alap ján nem meg le pő, hogy most sok kal pes  szi mis táb bak va gyunk, 
mint 1972-ben vol tunk. Szo mo rú tény, de az em be ri ség az el múlt har minc évet 
ha szon ta lan vi ták kal és a glo bá lis öko ló gi ai ki hí vá sok ra re a gá ló jó in du la tú, de 
nem iga zán el kö te le zett ak ci ók kal fe csé rel te el. Nincs még egy má sik har minc 
évünk, amit el her dál hat nánk. Sok minden nek kell ah hoz vál toz nia, hogy a túl lö -
vést ne ös  sze om lás kö ves se a 21. szá zad so rán. 

Mi e lőtt Da na Meadows 2001 ta va szán el hunyt, meg ígér tük ne ki, hogy be fe jez -
zük en nek az ál ta la oly na gyon sze re tett könyv nek a „har min ca dik év for du ló ra 
ak tu a li zált” vál to za tát. En nek so rán azon ban még egy szer szem be kel lett néz -
nünk a há rom szer ző re mé nyei és el vá rá sai köz ti nagy kü lönb sé gek kel. 

Da na volt az örök op ti mis ta. Szen ve dé lye sen hitt az em be ri ség ben. Egész éle -
té ben hitt ab ban, hogy ha meg fe le lő men  nyi sé gű meg bíz ha tó in for má ci ót tud 
ad ni az em be rek ke zé be, ak kor vé gül is a bölcs, táv la tok ban gon dol ko dó és em -
ber sé ges meg ol dást vá laszt ják – eb ben az eset ben ez olyan glo bá lis szak po li ti -
kák el fo ga dá sát je len ti, me lyek el té rí te né nek a túl lö vés től (vagy ha már ezt el mu -
lasz tot tuk, meg kön  nyí te nék a vi lág szá má ra a pusz tu lás szé lé ről va ló vis  sza -
lépést). Da na egész éle té ben ezért az ide á lért küz dött. 

Jorgen a ci ni kus. Sze rin te az em be ri ség a nö vek vő fo gyasz tás, a mun ka le he tő -
sé gek és az anya gi biz ton ság rö vid tá vú cél ja it kö ve ti a vég ső kig, és fi gyel men kí -
vül hagy ja az egy re vi lá go sabb és erő sebb jel zé se ket, egé szen ad dig, ami kor már 
túl ké ső lesz. Szo mo rú, ami kor ar ra gon dol, hogy a tár sa da lom ön ként mond le 
egy olyan vi lág ról, amely cso dá la tos le he tett vol na. 

Dennis va la hol a ket tő kö zött van. Hisz ab ban, hogy vé gül is meg tör tén nek  
a glo bá lis ös  sze om lás leg ros  szabb vál to za ta it el ke rü lő in téz ke dé sek. Va ló szí nű -
nek tart ja, hogy a vi lág egy vi szony la go san fenn tart ha tó jö vőt vá laszt, de csak 
azu tán, hogy ko moly glo bá lis vál sá gok kény sze rí tik meg ké sett re ak ci ók ra. A hos  szú 
ké sés utá ni ered mény azon ban ko ránt sem lesz olyan jó, mint amit ko ráb bi in téz -
ke dé sek kel le he tett vol na el ér ni. Ez alatt a Föld több cso dá la tos öko ló gi ai kin cse 
el pusz tul, sok von zó po li ti kai és gaz da sá gi le he tő ség örök re el vész, nagy mér -
tékű és kró ni kus lesz a tár sa dal mi egyen lőt len ség, fo ko zó dik a ka to nai ké szült -
ség és szer te a vi lá gon konf lik tu sok ütik fel a fe jü ket. 

Le he tet len ezt a há rom szem lé le tet úgy ös  sze gyúr ni, hogy a leg va ló szí nűbb 
jövő kép raj zo lód jon ki be lő le. De ab ban mind nyá jan egyet ér tünk, hogy amit re mé -
lünk, az meg tör tén het. A vál to zá so kat, ame lye ket sze ret nénk lát ni, Da na re mény -
teli, A nö ve ke dés ha tá ra in túl utol só fe je ze té nek kis mér ték ben ja ví tott vál to za tá ban 
mu tat juk be, ami most az „Esz kö zök a fenn tart ha tó ság hoz va ló át me net hez” cí met 
vi se li. Az üze net a kö vet ke ző kép pen szól: ha ki tar tó an foly tat juk pe da gó gi ai erő -
feszí té se in ket, ak kor egy re több em ber fog ja a jó utat vá lasz ta ni a Föl dön – a ma és 
a jö vő ben élő, em ber- és nem-em ber tár sa ik iránt ér zett lel ki is me ret ük, sze re te tük 
és tisz te le tük mi att. Őszin tén re mél jük, hogy még idő ben így fog nak cse le ked ni. 
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BE VÁL TAK-E A NÖ VE KE DÉS HA TÁ RA I NAK 
 ELŐ RE JEL ZÉ SEI? 

Gyak ran kér de zik tő lünk: „Be vál tak-e A nö ve ke dés ha tá ra inak az elő re jel zé sei?” 
Ve gyék már ész re, hogy ez a mé dia szó hasz ná la ta, nem a mi enk! Mi még min dig 
úgy gon dol juk, hogy ku ta tá sunk a kü lön bö ző le het sé ges jö vő ké pek meg fo gal -
ma zá sá ért tett erő fe szí tés. Nem a jö vőt pró bál juk meg jó sol ni. Al ter na tív for ga tó -
köny ve ket vá zo lunk fel az em be ri ség szá má ra 2100 fe lé kö ze lít vén. Ez zel együtt 
per sze hasz nos az el múlt har minc év ta nul sá ga in is el gon dol kod ni. Mi is tör tént 
te hát az óta, hogy A nö ve ke dés ha tá rai egy vé kony, fű zött ki adás ban meg je lent 
egy is me ret len ki adó nál 1972 már ci u sá ban Wa shing ton ban? 

Kez det ben sok köz gaz dász, gyá ros, po li ti kus és a Har ma dik Vi lá gért küz dő 
ak ti vis ta dü höd ten ágált a nö ve ke dés ha tá ra i nak gon do la ta el len. De vé gül is ma -
guk az ese mé nyek bi zo nyí tot ták be, hogy a glo bá lis öko ló gi ai kény sze rek gon -
do la ta nem ab szur di tás. A fi zi kai nö ve ke dés nek va lós korlátai van nak, s ezek  
óriási mér ték ben be fo lyá sol ják azon szak po li ti kák si ke rét, me lyek kel cél ja in kat 
igyek szünk el ér ni. De a tör té ne lem ta nú sá ga sze rint a tár sa da lom nak nincs meg 
az a ké pes sé ge, hogy böl csen, táv la tok ban gon dol kod va és altruisztikus mó don 
re a gál jon olyan kor lá tok ra, me lyek fon tos sze rep lő ket rö vid tá von hát rány ba 
hoz ná nak. 

Az erő for rás ok és a szen  nye ző anyag-ki bo csá tá sok mi at ti kény szer hely ze tek 
több vál sá got is okoz tak 1972 óta, me lyek iz ga lom ba hoz ták a mé di át, ma guk ra 
von ták a köz vé le mény fi gyel mét és fel ráz ták a po li ti ku so kat is. A kőolaj -ki ter me lés 
csök ke né se né hány fon tos olaj ex por tá ló or szág ban, a sztratoszferikus ózon ré teg 
vé ko nyo dá sa, a glo bá lis hő mér sék let -emel ke dés, a vi lág szer te pusz tí tó kró ni kus 
éhín ség, a ve szé lyes hul la dék-le ra kók kö rü li egy re he ve sebb vi ták, a sül  lye dő 
talaj víz szint, az el tű nő fa jok és a vis  sza hú zó dó er dők – csak né hány ki ra ga dott 
pél da azon prob lé mák kö zül, me lyek je len tős ku ta tá so kat, nem zet kö zi ta lál ko zó -
kat és glo bá lis szin tű egyez mé nye ket hív tak élet re. Mind ez jól il luszt rál ja vég -
követ kez te té sün ket, és az zal egy be is vág: a fi zi kai nö ve ke dés kény szer fel té telei 
fon tos szem pon tot je len te nek a 21. szá zad glo bá lis szak po li ti kai aré ná já ban. 

Azok nak, akik sze re tik a szá mo kat, be szá mol ha tunk ar ról, hogy a World3 
nagy mér ték ben aggregált for ga tó köny vei – har minc év után is – még min dig 
meg hök ken tő en pon tos nak tűn nek. 2000-ben an  nyi em ber élt a vi lá gon (kö rül -
be lül hatmil li árd, 3,9 mil li árd dal több, mint 1972-ben), mint amen  nyit 1972-ben  
a World3-mo del lel prognosztizáltunk.8 To váb bá, ez a for ga tó könyv olyan mér té kű 
nö ve ke dést mu ta tott a vi lág élel mi szer- ter me lé sé ben is, ami jól egye zik az zal,  
ami a va ló ság ban tör tént (évi 1,8 mil li árd ton na ga bo na-egyen ér ték ről há rom -
milli árd ra nőtt 1972–2000 között9). Azon ban bi zo nyít ják-e ezek a meg egye zé sek, 
hogy mo del lünk nek iga za volt? Nem, ter mé sze te sen nem. De azt min den kép pen 
iga zol ják, hogy a World3 nem volt tel jes kép te len ség, és hogy a fel té te le zé sek és 
kö vet kez te té se ink még ma is fi gyel met ér de mel nek. 
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De ne gon dol ják, hogy a World3 vég kö vet kez te té se i nek meg ér té sé hez szá mí -
tó gé pes szi mu lá ci ó kat kell fut tat ni uk. Az ös  sze om lás va ló szí nű sé gé ről szó ló leg -
fon to sabb ál lí tá sa ink nem ab ból fa kad nak, hogy va kon hin nénk a World3 ál tal 
ge ne rált gör bék ben. Ezek egy sze rű en a vi sel ke dés di na mi kus min tá i nak  
a meg ér té sé ből szár maz nak, me lye ket a glo bá lis rend szer há rom szem be tű nő, 
fo lya ma to san ha tó és ál ta lá nos jel leg ze tes sé ge hoz lét re, ne ve ze te sen (1) a kor lá -
tok át lép he tő sé ge (ero dál ha tó sá ga), (2) a nö ve ke dés re va ló sza ka dat lan tö rek vés 
és (3) a kor lá tok hoz va ló kö ze lí tés so rán fel lé pő tár sa dal mi re ak ci ók ké sé se. Min -
den olyan rend szer, mely ben ezek a tu laj don sá gok do mi nál nak, haj la mos a túl -
lö vés re és az ös  sze om lás ra. A World3 köz pon ti fel té te le zé sei ok-oko za ti kap cso -
la tok ra épül nek, me lyek kor lá to kat, nö ve ke dést és ké sé se ket ered mé nyez nek. 
Ha el fo gad juk, hogy ezek a me cha niz mu sok két ség kí vül lé tez nek a va ló  vi lág ban 
is, ak kor nem okoz hat meg le pe tést, hogy a vi lág olyan úton ha lad, mely meg -
egye zik A nö ve ke dés ha tá ra i ban kö zölt for ga tó köny vek főbb tu laj don sá ga i val. 

MI ÉRT KELL EGY ÚJABB KÖNYV? 

De mi ért is ve sző dünk A nö ve ke dés ha tá ra in túl át dol go zá sá nak a ki adá sá val, ha 
végül is ugyan azok a főbb üze ne tei, mint az elő ző két könyv nek? A fő cé lunk, hogy 
új ra, ez út tal köz ért he tőb ben fo gal maz zuk meg az 1972-es ér ve in ket, alá tá maszt va 
mind az zal az adat tal és pél dá val, amely az el múlt év ti ze dek ben elő ke rült. Ezen kí vül 
sze ret nénk a könyv ko ráb bi ki adá sa it hasz ná ló ta ná rok nak is egy át dol go zott, fris sí -
tett anya got ad ni, me lyet jól tud nak hasz nál ni az ok ta tás ban. A nö ve ke dés ha tá ra in 
túlnak még min dig hasz nál ha tó a jö vő ké pe, de a 21. szá zad ban meg kér dő je lez he tő, 
ha a ta nár olyan for rás anya got ad ki, mely nek táb lá za tai 1990-nel be fe je ződ nek. 

 
De más okunk is van en nek a szö veg nek a meg írá sá ra. Sze ret nénk még egy szer 
 
• hang sú lyoz ni, hogy az em be ri ség a túl lö vés ál la po tá ban van, és hogy az 

eb ből ke let ke ző kár és szen ve dés bölcs szak po li ti ká val nagy mér ték ben 
csök kent he tő; 

• fel aján la ni olyan in for má ci ó kat és elem zé se ket, me lyek meg cá fol ják 
azo kat az ural ko dó po li ti kai ki je len té se ket, me lyek sze rint az em be ri ség 
jó úton ha lad a 21. szá zad kez de tén; 

• ösz tö nöz ni a vi lág pol gá ra it, hogy gon dol koz za nak el tet te ik és dön té seik 
hosszú tá vú kö vet kez mé nye in – és hogy po li ti kai tá mo ga tá su kat olyan 
akci ók hoz ad ják, me lyek csök ken tik a túl lö vés ből szár ma zó ká ro kat; 

• fel hív ni az ol va sók, a di á kok és a ku ta tók új ge ne rá ci ó já nak a fi gyel mét 
a World3 szá mí tó gé pes mo dell re; 

• meg mu tat ni, hogy mi lyen ha la dást ér tünk el 1972 óta a nö ve ke dés hosszú 
tá vú oka i nak és kö vet kez mé nye i nek meg ér té sé ben. 
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FOR GA TÓ KÖNY VEK ÉS ELŐ RE JEL ZÉS 

Nem azért ír juk ezt a köny vet, hogy elő re jel zést ad junk ar ról, va ló já ban mi is fog 
tör tén ni a 21. szá zad ban. Nem azt jó sol juk meg, hogy be kö vet ke zik-e egy bi -
zonyos jö vő, vagy sem. Egy sze rű en al ter na tív for ga tó köny vek szé les vá lasz té kát 
mu tat juk be, szám sze rint tíz kü lön bö ző ké pet ar ról, hogy a 21. szá zad mi ként 
ala kulhat. Mind ezt tes  szük azért, hogy bá to rít suk az önök ta nu lá sát, se gít sünk 
önök nek mér le gel ni és meg hoz ni sze mé lyes dön té se i ket. 

Nem hi szünk ab ban, hogy a je len leg hoz zá fér he tő in for má ci ók és el mé le tek 
alap ján bár mi kor prog nosz ti zál ni le het ne, hogy mi tör té nik a vi lág gal a kö -
vetke ző év szá zad ban. Azt vi szont ko mo lyan gon dol juk: je len le gi tu dá sunk 
lehe tő vé te szi szá munk ra, hogy egy tucat olyan jö vőt ki zár junk, ame lyek nem 
re á li sak. A ren del ke zés re ál ló té nyek alap ján már is meg kér dő je lez het jük sok 
ember nek a fenn tart ha tó nö ve ke dés ről al ko tott sa já tos el kép ze lé se it – ezek csak 
áb rán dok; von zó ak, bár té ves el kép ze lé sen ala pul nak, le le mé nye sek, de nem 
sok ra megy ve lük az em ber. Elem zé sünk ak kor éri el cél ját, ha rá bír ja a glo bá -
lis tár sa da lom pol gá ra it ar ra, hogy el gon dol koz za nak a glo bá lis fi zi kai kor lá tok 
mi ben lé té ről, hogy azok kal kap cso lat ban in for mál tab bak le gye nek, és job ban 
tisz tel jék a kor lá to kat, me lyek oly fon tos sze re pet ját sza nak majd éle tük ben. 

A KÖNY VEK ÉS A FENN TART HA TÓ SÁG  
FE LÉ VA LÓ ÁT ME NET 

Egy könyv ta lán túl gyön ge esz köz nek tűn het a fenn tart ha tó fej lő dé sért foly ta tott 
küz de lem ben. De mun kánk ed di gi tör té ne te mást mu tat. Több mil lió pél dányt 
ad tak el A nö ve ke dés ha tá ra iból és A nö ve ke dés ha tá ra in túl ból is. Az el ső könyv 
szé les kö rű vi tát in dí tott el, me lyet a má so dik új ra élesz tett. Je len tős kör nye zet -
tuda tos sá got és a kör nye ze ti ügyek irán ti el kö te le zett sé get si ke rült fel kel te ni ük  
a kör nye zet vé del mi moz ga lom ko rai idő sza ká ban. A nö ve ke dés ha tá ra inak el ol -
va sá sa sok di á kot kész te tett ar ra, hogy új pá lyát vá las  szon, és ta nul má nya it a kör -
nye zet tel és a fenn tart ha tó fej lő dés sel kap cso la tos té mák ra kon cent rál ja. Mind ez 
igen hasz nos nak bi zo nyult. 

De mun kánk sok szem pont ból nem ér te el cél ját. A nö ve ke dés ha tá ra inak és 
A nö ve ke dés ha tá ra in túl nak is a leg főbb tö rek vé se az volt, hogy fel hív ja a fi gyel -
met a glo bá lis öko ló gi ai túl lö vés re, és ar ra ösz tö nöz ze a tár sa dal mat, hogy a nö ve -
ke dést mint a leg több prob lé má ra va ló gyógy írt meg kér dő je lez ze. Si ke rült el ér ni, 
hogy „a nö ve ke dés ha tá rai” ki fe je zést már szé les kör ben hasz nál ják, ám gyak ran 
fél re ér tik, és rend sze rint igen le egy sze rű sí tik. Leg több kri ti ku sunk azt gon dol ja:  
a kor lá tok mi at ti ag go dal munk ab ból a meg győ ző dés ből fa kad, hogy a fos  szi lis 
üzem anyag ok, va la mint más ener gia hor do zók is ha ma ro san ki me rül nek. Ag go dal -
munk va ló já ban sok kal mé lyeb ben gyö ke re dzik: ami att ag gó dunk, hogy a mos ta ni 
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szak po li ti kák glo bá lis túl lö vést és ös  sze om lást okoz nak az öko ló gi ai kor lá tok nem 
meg fe le lő fel is me ré se és ke ze lé se mi att. El kép ze lé se ink sze rint a gaz da ság ép pen 
most lép át fon tos kor lá to kat, és ez a túl lö vés az el kö vet ke zen dő év ti ze dek ben csak 
egy re in ten zí veb bé vá lik. Ko ráb bi köny ve ink ben nem tud tuk ezen ag go dal mun kat 
elég vi lá go san meg fo gal maz ni. Tel jes ku dar cot val lot tunk az zal, hogy a „túl lö vés” 
fo gal mát – mint le gi tim ve szélyt – köz vi tá ra bo csátottuk. 

Hasz nos le het, ha ered mé nye in ket azok nak a cso por tok nak (fő leg köz -
gazdász ok nak) az ered mé nye i vel ha son lít juk ös  sze, akik az el múlt har minc évet 
a szabad kereskedelem fo gal má nak szor gal ma zá sá val töl töt ték. Ve lünk el len tét -
ben, ne kik si ke rült a fo gal mat a min den na pi nyelv hasz ná lat ban meg ho no sí ta ni. 
Ve lünk el len tét ben, ne kik si ke rült szá mos po li ti kust meg győz ni ük, hogy a sza -
bad  kereskedelemért száll ja nak sík ra. Ne kik vi szont szem be kell néz ni ük az zal  
a tén  nyel, hogy ami kor a sza bad ke res ke del mi szak po li ti kák köz vet le nül je lent kező 
sze mé lyes és he lyi költ sé gei – mint pél dá ul mun ka he lyek meg szű né se – nyil ván -
va ló vá vál nak, ak kor egy csa pás ra meg ren dül a bi za lom, és meg szű nik a szé les 
kö rű lo ja li tás. Sok té ves el kép ze lés is ke ring ar ról, hogy mi lyen költ sé gek kel és 
hasz nok kal jár a szabad kereskedelem cél já nak el fo ga dá sa. Meg győ ző dé sünk 
sze rint az öko ló gi ai túl lö vés sok kal fon to sabb fo ga lom a 21. szá zad ban, mint  
a szabad kereskedelem. De a köz fi gye lem és a tisz te let irán ti harc ban na gyon há tul 
kul log még. Ez a könyv egy újabb pró bál ko zás, hogy ezt a le ma ra dást be hoz zuk. 

TÚL LÖ VÉS ÉS ÖS  SZE OM LÁS  
A GYA KOR LAT BAN 

Túl lö vés – és az azt kö ve tő ha nyat lás – ak kor kö vet ke zik be a tár sa dal mi jó lét ben, 
ami kor a tár sa da lom nem meg fe le lő en ké szül fel a jö vő re. Jó lé ti vesz te ség lép fel 
pél dá ul, ha nin cse nek ki dol go zott al ter na tí vák az apa dó kő olaj tar ta lé kok ra, a rit -
ku ló ter mé sze tes kör nye zet ben élő hal ál lo mány ra és az értékesebb tró pu si fák ra 
ak kor, ami kor ezek a for rá sok már kez de nek ki me rül ni. A hely zet ros  szabb, ha 
ma ga az erő for rás bá zis ero dá ló dik, és a túl lö vés so rán tönk re is megy. A tár sa -
dalmat ak kor tény leg az ös  sze om lás fe nye get he ti. 

A glo bá lis túl lö vés és ös  sze om lás egyik em lé ke ze tes pél dá ját az ez red for du ló 
szol gál tat ta: ez a „dot.com bu bo rék” volt a vi lág tőzs dén. A bu bo rék – köny vünk 
ter mi no ló gi á ja sze rint – az ér de kek di na mi ká ját il luszt rál ja a pénz ügyi vi lág ban, 
nem pe dig az anya gi erő for rás ok vi lá gá ban. A ki me rít he tő for rást itt a be fek te tők 
bi zal ma je len ti. 

Rö vi den: 1992–2000 már ci u sa kö zött döb be ne te sen meg nőtt a rész vé nyek 
érté ke, ami így utó lag vis  sza te kint ve, hos  szú tá von nem volt fenn tart ha tó. A rész -
vé nyek ér té ke er ről a csúcs ról há rom éven ke resz tül csak eset t, mi e lőtt 2003 már -
ciu  sá ban vé gül is el ér te a mi ni mu mot. Ak kor az árak fo ko za to san ren de ződ ni 
kezd tek (leg alább is 2004 ja nu ár já ig, ami kor ezt a köny vet ír tuk). 
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Ah hoz ha son ló an, ami majd ak kor tör té nik, ami kor az em be ri ség túl lé pi egy 
ter mé sze ti erő for rás vagy egy szen  nye ző anyag-ki bo csá tás ha tá rát, a rész vény -
árak min den ko mo lyabb ne héz ség nél kül so ká ig emel ked tek. En nek el le né re 
szé les kö rű lel ke se dést vál tott ki, ami kor a rész vé nyek újabb csú cso kat ér tek el. 
Több mint fi gye lem re mél tó: a lel ke se dés azt kö ve tő en is fo ko zó dott, hogy a rész -
vé nyek el ér tek egy már nem fenn tart ha tó szin tet – ami így utó lag vis  sza te kint ve 
már 1998-ban be kö vet ke zett. Csak sok kal a csúcs után – és már évek kel az ös  sze -
om lás stá di u má ban – kezd ték a be fek te tők be is mer ni, hogy mind ez túl lö vés volt, 
egy „bu bo rék” – az ő ki fe je zé sük kel él ve. Mi kor az ös  sze om lás meg kez dő dött, 
már sen ki sem tud ta meg aka dá lyoz ni a zu ha nást. So kan még ab ban is ké tel ked -
tek, hogy ez a fo lya mat va la ha is vé get ér (még há rom évig el tar tott). A be fek -
tetők bi zal ma tel je sen meg ren dült. 

Szo mo rú, de úgy lát juk, hogy a vi lág a „dot.com bu bo rék”-hoz na gyon ha son ló 
túl lö vést és ös  sze om lást fog ta pasz tal ni a glo bá lis erő for rás ok hasz ná la tá val és  
a szen  nye ző anyag-ki bo csá tá sok kal kap cso lat ban – bár egy sok kal hos  szabb 
időin ter val lum alatt. A nö ve ke dé si fá zis nak majd min den ki örül, és ün nep lik jó -
val azu tán is, hogy már nem fenn tart ha tó (ezt biz to san tud juk, mi vel már meg tör -
tént). Az ös  sze om lás – min den ki leg na gyobb meg le pe té sé re – na gyon hir te len 
kö vet ke zik be. És mi u tán a fo lya mat évek óta tart, csak az ös  sze om lás be kö vet -
kez te kor de rül ki, hogy a hely zet men  nyi re tart ha tat lan volt. Amint a ha nyat lás 
foly ta tó dik, egy re ke ve seb ben hisz nek ab ban, hogy a ha nyat lás nak va la ha is vége 
lesz, és hogy egy szer majd megint bő sé ge sen lesz ener gia és ele gen dő hal a ter -
mé sze tes vi zek ben. Re mél he tő leg ki de rül, hogy ros  szul gon dol ják. 

TER VEK A JÖ VŐ RE 

Egy kor a nö ve ke dés korlátait a jö vő ho má lya rej tet te. Ma már köz is mer tek. Egy -
kor az ös  sze om lás el kép zel he tet len volt. Má ra már köz be széd tár gya – bár még 
min dig csak úgy, mint egy el vont, hi po te ti kus és aka dé mi kus fo ga lom. Úgy lát -
juk, még egy év ti zed nek kell el tel nie ah hoz, hogy a túl lö vés kö vet kez mé nyei  
vilá go san meg fi gyel he tők le gye nek, és két év ti zed nek, hogy a túl lö vés té nye  
álta lá no san el fo ga dott le gyen. Az eb ben a kö tet ben be mu ta tott for ga tó köny vek 
azt mu tat ják, hogy a 21. szá zad el ső év ti zed ét még a nö ve ke dé si fá zis jel lem zi – 
aho gyan azt a már har minc éve meg je lent köny vünk, A nö ve ke dés ha tá rai for ga tó -
köny vei is je lez ték. Az 1970–2010 kö zöt ti idő szak vá ra ko zá sunk sze rint nem 
sokkal kü lön bö zik at tól, amit kri ti ku sa ink ál lí ta nak. Még egy év ti ze det kell azon -
ban vár nunk, hogy egy ér tel mű bi zo nyí té kot sze rez zünk ah hoz, hogy ki de rül jön, 
ki nek volt jobb rá lá tá sa a hely zet re. 

Ter ve ink sze rint 2012-ben új ra ak tu a li zál juk ezt a je len tést, az el ső könyv 
kiadá sá nak negy ve ne dik év for du ló ján. Szá mí tá sa ink sze rint ad dig ra már bő sé ges 
men  nyi sé gű adat áll ren del ke zé sünk re, hogy el tud juk dön te ni: be kö vet ke zett-e 
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a túl lé pés, vagy sem. Vagy be tud juk bi zo nyí ta ni, hogy ne künk volt iga zunk, 
vagy fel kell is mer nünk azo kat a je le ket, me lyek sze rint a tech no ló gia és a pi a ci 
erők va ló ban bő ven az em be ri tár sa da lom szük ség le te in túl ra tol ták ki a glo bá -
lis kor lá to kat. A né pes sé get és a gaz da sá got érin tő ha nyat lás nyil ván va ló lesz, de 
az is le het, hogy a vi lág még több év ti ze des to váb bi nö ve ke dés re ké szül. De 
 ad dig, amíg azt a je len tést el nem ké szít jük, önök re vár, hogy vé le ményt al kos -
sa nak ar ról, mi lyen okai és kö vet kez mé nyei van nak az öko ló gi ai láb nyom nö ve -
ke dé sé nek. Re mél jük, hogy ezen tö rek vé sük ben hasz nos ol vas mány ra lel nek 
eb ben az ös  sze ál lí tás ban. 

 
2004. JA NU ÁR 

DENNIS L. MEADOWS, DURHAM, N. H., EGYE SÜLT ÁL LA MOK 
JORGE RANDERS, OS LO, NOR VÉ GIA 
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1. A TÚL LÖ VÉS 
A jö vő már nem az…, ami le he tett vol na, ha az em be rek  

hasz nál ták vol na a jó zan eszü ket, és le he tő sé ge i ket is job ban ki hasz nál ták  
vol na. De a jö vő még min dig az zá vál hat, amit aka runk,  
ha a re a li tá so kon és az és  zsze rű sé gen be lül ma ra dunk. 

AURELIO PECCEI, 1981 

Túl lő ni an  nyit je lent, mint túl mes  szi re men ni, vé let le nül túl lép ni ha tá ro kat, 
kor lá to kat – aka ra tunk el le né re. Az em ber szin te min dennap át él túl lö vé se ket. 
Ami kor túl gyor san áll fel a szék ből, pár pil la nat ra el ve szít he ti az egyen sú lyát. 
Ha a me leg víz- csa pot túl sá go san ki nyit ja, ak kor le for ráz hat ja ma gát. Ha je ges 
az út, nem tud au tó já val pon to san a stop táb lá nál meg áll ni. Ha egy fo ga dá son 
több al ko holt iszik, mint amen  nyit a szer ve ze te biz ton ság gal fel tud dol goz ni, 
ak kor reg gel ha so ga tó fej fá jás ra éb red. Épí tő ipa ri cé gek időn ként több la kást 
épí te nek, mint amen  nyi re szük ség van, s ez a tény ar ra kény sze rí ti őket, hogy 
ér té ken alul ad ják el a la ká so kat, te hát szá mol ni uk kell a csőd le he tő sé gé vel. 
Né ha túl sok ha lász ha jót épí te nek. Ek kor a ha lász flot ta an  nyi ra meg nő, hogy  
a fenn tart ha tó ho zam nál sok kal több ha lat fog nak. En nek kö vet kez té ben le me -
rül a hal ál lo mány, és a ha jók ar ra kény sze rül nek, hogy a ki kö tő ben vesz te gel je -
nek. A vegy szer gyá rak több kló ro zott ve gyü le tet gyár tot tak, mint amen  nyit  
a lég kör fel ső ré te gei biz ton ság gal as  szi mi lál ni tud nak. Ezért má ra az ózon -
réteg vé sze sen el vé ko nyo dott, s ez a fo lya mat ad dig foly ta tó dik, amíg a sztratosz-
ferikus klór szint nem csök ken. 

A túl lö vés há rom oka min dig ugyan az, akár sa ját éle tünk ben, akár földi di men -
zi ók ban for dul elő. Az el ső a nö ve ke dés, a gyor su lás és a hir te len vál to zás. A má so -
dik an nak a kor lát nak vagy gát nak a meg lé te, ame lyen túl a rend szer már nem 
mű kö dik biz ton sá go san. A har ma dik az a ké sés vagy té ve dés, amely a rend szer -
nek a korlátain be lü li mű kö dé sét szol gá ló hely zet fel is me rés ben és re ak ci ók ban 
kö vet ke zik be. En nek a há rom ok nak a meg lé te szük sé ges és elég sé ge s ah hoz, 
hogy a túl lö vés be kö vet kez zen. 

A túl lö vés ál ta lá nos je len ség, és vég te len sok for má ban lé te zik. A vál to zás le -
het fi zi kai, il let ve anya gi ter mé sze tű – pél dá ul a kő olaj-fel hasz ná lás nö ve ke dé se. 
Le het szer ve ze ti – a be osz tot tak szá má nak nö ve ke dé se. Le het pszi cho ló gi ai –  
a sze mé lyes fo gyasz tás cél ja i nak fo lya ma tos bővülése. De le het, hogy pénz ügyi, 
bio ló gi ai, po li ti kai vagy más for má ban ma ni fesz tá ló dik. 

A kor lá tok ha son ló kép pen sok fé lék le het nek – le het, hogy a kor lá to kat egy meg -
ha tá ro zott tér- vagy idő men  nyi ség je len ti, vagy a kor lá tok a rend szer fi zi kai, bio -
ló gi ai, po li ti kai, pszi cho ló gi ai vagy más im ma nens tu laj don sá gá ban je lent kez nek. 
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A ké sé sek is sok fé le kép pen mu tat koz nak meg. Ké sést okoz hat a fi gyel met len -
ség, a hi bás adat, a meg ké sett in for má ció, a las sú ref le xek, a ne héz kes és ka ci fán -
tos bü rok rá cia, a rend szer mű kö dé sét hi bá san le író el mé let vagy egy olyan erős 
mo ti vá ció, il let ve moz za nat, amely meg aka dá lyoz za a rend szert ab ban, hogy 
gyor san le áll jon – an nak el le né re, hogy a fé ke zés hez min den erő és jó szán dék 
be van vet ve. Ké sés ről be szé lünk pél dá ul, ami kor a gép ko csi ve ze tő je nem szá -
mol az zal, hogy je ges úton a fék gyen géb ben fog; vagy ami kor az épí té si vál lal -
ko zó mai árak kal szá mol olyan dön té sek ben, ame lyek a pi a cot csak két vagy há -
rom év múl va be fo lyá sol ják; vagy ha a ha lász flot ta tu laj do no sa a dön té se it a je -
len le gi fo gá sok ra ala poz za, nem a hal sza po ru lat jö vő be li rá tá já ra; a vegy sze rek 
pe dig a fel hasz ná lá suk he lyé ről ki in dul va több évet ván do rol nak ész re vét le nül, 
mi re egy szer csak el jut nak az öko szisz té ma olyan pont ja i ra, ahol ko moly ká ro kat 
okoz hat nak. 

A leg több eset ben a túl lö vés csak kis kárt okoz. Sok fé le kor lá tot lép het át az 
em ber anél kül, hogy bár mi lyen ko moly ve szély nek len ne ki té ve. A leg több túl lö -
vés elég gyak ran for dul elő ah hoz, hogy mi re po ten ci á lis ve szélyt je len te ne, ad -
dig ra az em be rek meg ta nul ják el ke rül ni vagy a kö vet kez mé nye it mi ni ma li zál ni. 
Pél dá ul mi e lőtt be lép ne az em ber a zu hany ka bin ba, a ke zén pró bál ja ki, mi lyen 
a víz hő mér sék le te. Né ha meg tör té nik a baj, de gyor san kor ri gál ha tó: a leg több 
em ber pél dá ul egy ké ső éj sza ká ba nyú ló mu la to zás után más nap reg gel igyek -
szik töb bet alud ni a szo ká sos nál. 

Al kal man ként azon ban fel lép a ka taszt ro fá lis túl lö vés le he tő sé ge. Az em be ri -
ség nek szem be kell néz nie ez zel a le he tő ség gel a vi lág né pes sé gé ben és a gaz da-
ság ban be kö vet ke zett nö ve ke dés mi att. Ez a könyv er ről szól. 

Meg pró bál juk meg ér te ni és le ír ni azo kat az oko kat és kö vet kez mé nye i ket, 
me lyek elő idéz ték ezt a hely ze tet, ne ve ze te sen azt, hogy a né pes ség és a gaz da -
ság túl nőtt a Föld eltartóképességén. Komp lex prob lé mák rej le nek e mö gött. Az 
ide vá gó ada tok gyak ran ros  szak és hi á nyo sak. A ren del ke zés re ál ló tu do má nyos 
is me re tek nem ve zet tek kon szen zus ra a ku ta tók kö zött, a po li ti ku sok ról nem is 
be szél ve. Et től füg get le nül szük sé günk van egy fo ga lom ra, ami ki fe je zi azt a kap -
cso la tot, amely az em be ri ség nek a boly gónk kal szem ben tá masz tott igé nye és a 
Föld ál tal nyúj tott ka pa ci tás kö zött fenn áll. Er re a cél ra a to váb bi ak ban az öko ló -
gi ai láb nyom ki fe je zést hasz nál juk. 

A ki fe je zést az a ta nul mány nép sze rű sí tet te, me lyet Mathis Wackernagel és 
kol lé gái ké szí tet tek a Föld Ta nács (Earth Council) szá má ra 1997-ben. 
Wackernagel ki szá mí tot ta, mek ko ra föld te rü let re len ne szük ség ah hoz, hogy 
a kü lön bö ző or szá gok la kos sá ga ál tal fo gyasz tott ter mé sze ti erő for rá so kat 
elő te remt sük, il let ve az ál ta luk ki bo csá tott hul la dé kot feldolgozzuk.1 

Wackernagel ter mi nu sát és ma te ma ti kai mód sze rét ké sőbb át vet te a Ter mé -
szet vé del mi Vi lág alap (WWF: World Wide Found for Nature), mely több mint 
száz öt ven or szág öko ló gi ai láb nyo má nak ada ta it ad ja ki az Élő Boly gó Je len -
tés ben (Living Planet Report2). Ezen ada tok sze rint az 1980-as évek vé gé től a 
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Föld né pei töb bet hasz nál nak fel a boly gónk ál tal éven te meg ter melt erő for -
rás ok ból, mint amen  nyi ab ban az év ben új ra ter mel he tő le he tett vol na. Más 
szó val, a glo bá lis tár sa da lom öko ló gi ai láb nyo ma túl lőtt a Föld ka pa ci tá sán. 
Ezt a kö vet kez te tést ren ge teg adat tá maszt ja alá. A 3. fe je zet ben bő veb ben szó -
lunk ró la. 

Egy ilyen túl lö vés po ten ci á lis kö vet kez mé nyei rend kí vül ve szé lye sek. A hely -
zet egye dül ál ló, pá rat lan az em be ri ség tör té ne té ben, mi vel szá mos olyan je len -
ség gel szem be sít ben nün ket, me lyet fa junk az előtt még so sem ta pasz talt glo bá -
lis mé re tek ben. Nincs meg a szük sé ges rá lá tá sunk, nin cse nek meg a kul tu rá lis 
nor má ink, szo ká sa ink és in téz mé nye ink, me lyek egy ilyen je len ség fel dol go zá sá -
hoz szük sé ge sek. Pe dig a kár hely re ál lí tá sa – sok eset ben – év szá za do kat vagy 
év ez re de ket vesz majd igény be. 

De a ka taszt ro fá lis kö vet kez mé nyek el ke rül he tők! A túl lö vés nek két kü lön -
bö ző ki me ne te le het. Az egyik va la mi fé le „krach”, ka taszt ró fa. A má sik egy szán -
dé kos, elő re meg fon tolt for du lat, egy kor rek ció, a túl lö vés gon dos le csil la pí tá -
sa. Mind két le he tő sé get meg vizs gál juk, mi vel mind ket tő al kal maz ha tó mind a 
tár sa da lom ra, mind az azt fenn tar tó boly gó ra. Úgy gon dol juk, hogy a kor rek -
ció le het sé ges, és olyan jö vő fe lé ve zet het, mely a vi lág min den né pe szá má ra 
kí vá na tos, fenn tart ha tó és ki elé gí tő. De meg győ ző dé sünk, hogy ha a kö zel jö -
vő ben nem tör té nik meg egy ilyen alap ve tő pá lya mó do sí tás, ak kor bi zo nyos ra 
ve he tő, hogy va la mi fé le ka taszt ró fa be kö vet ke zik. És még so kan kö zü lünk meg 
fog ják ta pasz tal ni! 

Nagy hor de re jű ál lí tá sok ezek. Ho gyan is ju tot tunk ide? Az el múlt har minc 
év ben sok kol lé gá val dol goz tunk azon, hogy meg ért sük, mi lyen hos  szú tá vú 
okok és kö vet kez mé nyek rej le nek az em be ri né pes ség nek és öko ló gi ai láb nyo -
má nak a nö ve ke dé se mö gött. Négy szem pont sze rint vizs gál tuk eze ket a kér dé -
se ket. Va ló já ban négy kü lön bö ző len csét hasz nál tunk, hogy az ada to kat kü lön -
bö ző ös  sze füg gé sek ben lás suk – ha son ló an ah hoz, aho gyan a mik ro szkóp- és 
te lesz kóp len csék is kü lön bö ző pers pek tí vá kat szol gál tat nak. Ezek kö zül há -
rom szé les kör ben is mert, és kön  nyen de fi ni ál ha tó: (1) a glo bá lis rend szer ről 
al ko tott irány adó tu do má nyos és gaz da sá gi el mé le tek; (2) a Föld ter mé sze ti 
erő for rá sa i val és kör nye ze té vel kap cso la tos ada tok; és (3) egy szá mí tó gé pes 
mo dell, mely se gít ezen ada tok in teg rá lá sá ban és a ben nük rej lő kö vet kez mé -
nyek elő re ve tí té sé ben, pro jek ci ó já ban. E könyv nagy ré sze en nek a há rom len -
csé nek az al kal ma zá sá ra épül. Le ír ja, ho gyan hasz nál tuk azo kat, és mit en ged -
tek lát tat ni. 

A (4) ne gye dik szem pont a „vi lág né ze tünk”, ér té kek, at ti tű dök és meg győ -
ző dé sek ön ma guk ban kö vet ke ze tes kész le te – egy pa ra dig ma, az az alap ve tő 
mód, aho gyan a va ló ság ra te kin tünk. Min den ki nek van vi lág né ze te; ez ha tá -
roz za meg, hogy mit néz és mit lát meg. Úgy mű kö dik, mint egy szű rő; át en -
ge di (gyak ran tu dat alatt) azo kat az in for má ci ó kat, me lyek meg egyez nek a vi -
lág ter mé sze té ről al ko tott el vá rá sa i val; és azt is el éri, hogy ne ve gyen fi gye lem -
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be olyan in for má ci ó kat, me lyek ki hí vást je len te nek vagy el bi zony ta la nít ják  
a vi lág ról al ko tott el kép ze lé se i ben. Ami kor az em be rek át néz nek egy szű rőn, 
pél dá ul egy szí nes üveg la pon, ak kor keresztülnéznek azon, és nem azt  
nézik – s ez a vi lág né zet ese té ben is így van. Egy vi lág né ze tet nem kell azok 
szá má ra rész le tez ni, akik osz toz nak ab ban, de ne héz azok szá má ra meg fo gal -
maz ni, akik más vi lág né ze tet val la nak. Min dig jus son eszünk be, hogy min den 
könyvet, min den szá mí tó gé pes mo dellt, min den köz meg nyil vá nu lást leg alább 
annyi ra for mál a szer ző vi lág né ze te, mint bár mi lyen „ob jek tív” adat vagy 
elem zés. 

Nem tud juk meg ke rül ni, hogy a sa ját vi lág né ze tünk ne be fo lyá sol jon minket. 
De min dent meg te szünk azért, hogy az ol va sót meg is mer tes sük főbb jel lem ző i -
vel. Vi lág né ze tün ket a nyu ga ti ipa ri tár sa dal mak ala kí tot ták ki, ahol fel nőt tünk, 
tu do má nyos és gaz da sá gi stú di u ma ink, va la mint azok a ta pasz ta la tok, me lye ket 
uta zá sa ink és a vi lág sok ré szén vég zett mun ká ink so rán sze rez tünk. De vi lág né -
ze tünk leg fon to sabb ré sze, az a rész, me lyen csak ke ve sen osz toz nak – az a rend -
szer szem lé le tünk. 

Mint min den né ző pont – pél dá ul egy hegy te tőn ál ló ki lá tó –, a rend szer -
szem lé let is le he tő vé te szi, hogy az em ber olyat lás son, amit so sem vett vol na 
ész re egy má sik né ző pont ból, de egy ben meg is aka dá lyoz hat ja, hogy egyéb 
dol go kat ész re ve gyen. Egye te mi stú di u ma ink a di na mi kus rend sze rek re kon -
cent rál tak – az egy más sal ös  sze füg gés ben lé vő anya gi és nem anya gi ter mé -
sze tű ele mek idő ben vál to zó kész le té re. Stú di u ma ink ar ra ta ní tot tak, hogy a 
vi  lá got mint ki bon ta ko zó vi sel ke dé si min tá k – például nö ve ke dés, ha nyat lás, 
osz cil lá ció, túl lö vés – kész le tét szem lél jük. Meg ta ní tot tak ar ra, hogy ne an  nyi ra 
a rend szer kü lön ál ló, egye di ré sze i re, mint in kább azok kap cso la tá ra kon cent -
rál junk. A de mog rá fia, a gaz da ság és a kör nye zet sok ele mét egységes földi 
rend szer ben látjuk, mely nek ele me it meg szám lál ha tat lan kap cso lat kö ti ös  sze. 
A kap cso la to kon be lül ál lo má nyo kat, ára mo kat, vis  sza csa to lá so kat és kü szöb -
ér té ke ket lá tunk, me lyek mind egyi ke be fo lyás sal van a rend szer jö vő be li vi sel -
ke dé sé re, de be fo lyá sol ja tet te in ket is, me lyek kel a rend szer vi sel ke dé sét eset -
leg meg akar juk vál toz tat ni. 

A rend szer szem lé let kö zel sem az egyet len mód szer a vi lág meg is me ré sé re, 
de szá munk ra kü lö nö sen in for ma tív nak bi zo nyult. Le he tő vé te szi, hogy prob -
lé má kat új meg kö ze lí tés ben lás sunk és nem re mélt le he tő sé ge ket fe dez zünk 
fel. A rend szer szem lé let né hány fo gal mát eb ben a könyv ben is tag lal juk, hogy 
kö vet hes sék gon do lat me ne tün ket, és ez ál tal vé le ményt al kot has sa nak a vi lág 
hely ze té ről és a jö vő vel kap cso la tos vá lasz tá si le he tő sé gek ről. 

A könyv struk tú rá ja glo bá lis rend szer ana lí zi sünk lo gi ká ját kö ve ti. A leg fon to -
sabb üze ne tün ket már el mond tuk. A túl lö vés (1) a gyors vál to zás, (2) en nek a vál -
to zás nak a korlátai és (3) a vál to zás sza bá lyo zá sá ban, il let ve a vál to zás korlátaival 
kap cso lat ban ér zé kelt hi bák, il let ve ké sé sek kom bi ná ci ó já ból ered. Eb ben a sor -
rend ben ves  szük szem ügy re a glo bá lis hely ze tet: elő ször a haj tó erő ket, me lyek a 
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gyors glo bá lis vál to zást hoz zák lét re, utá na a boly gónk kal kap cso la tos kor lá to kat, 
majd azo kat a fo lya ma to kat, me lye ken ke resz tül a tár sa da lom meg is me ri eze ket 
a kor lá to kat és meg ta nul re a gál ni rájuk. 

A kö vet ke ző fe je ze tet a vál to zás je len sé gé vel kezd jük. A vál to zás ab szo lút, 
glo bá lis mér té ke sok kal na gyobb, mint ami fa junk ed di gi tör té ne té ben bár mi -
kor is elő for dult. Ezt a vál to zást leg in kább a né pes ség és a gaz da ság ex po nen -
ci á lis nö ve ke dé se ger jesz ti. A nö ve ke dés már több mint két száz éve a vi lág 
 társa dal mi-gaz da sá gi rend sze ré nek meg ha tá ro zó, do mi náns vi sel ke dé se.  
Az 1.1. áb ra pél dá ul az em be ri né pes ség nö ve ke dé sét mu tat ja, mely a csök ke nő 
szü le té si rá ta el le né re még min dig föl fe lé ível. Az 1.2. áb ra azt szem lél te ti, hogy 
az ipa ri ter me lés – az olajársokk, a ter ro riz mus, a jár vá nyok és más rö vid tá vú 
ha tá sok okoz ta vis  sza esé sek el le né re is – nö vek szik. Az ipa ri ter me lés gyor -
 sabban nőtt, mint a né pes ség, s en nek kö vet kez té ben az át la gos anya gi élet -
szín vo nal is meg emel ke dett. 

A né pes ség- és az ipa ri nö ve ke dés kö vet kez mé nyei boly gónk rend sze ré nek 
sok más tu laj don sá gát is meg vál toz tat ják. Pél dá ul sok szen  nye zés koncentrációja 
növekszik. Az 1.3. áb ra egy je len tős szen  nye ző – a szén-di o xid, egy üveg ház ha tá -
sú gáz – fel hal mo zó dá sát mu tat ja a lég kör ben; ez fő leg a fos  szi lis üzem anyag-
ége tés és az em be rek ál tal oko zott er dő ir tás kö vet kez mé nye. 

A könyv más gra fi kon jai az élel mi szer- ter me lés, a vá ro si la kos ság, az ener -
gia fo gyasz tás, az anyag fel hasz ná lás nö ve ke dé sét és az em be ri te vé keny ség nek 
a boly gó ra ki fej tett sok más fi zi kai meg nyil vá nu lá sát il luszt rál ják. Nem min -
den nö vek szik ugyan olyan mér ték ben vagy ugyan olyan mó don. Amint az az 
1.1. áb rán is lát ha tó, a nö ve ke dé si rá ta rend kí vül vál to zó. Né mely nö ve ke dé si 
rá ta vissza esett, de még min dig je len tős évi nö vek ményt mu tat az alap já ul 
szol gá ló vál to zó ban. Gyak ran egy csök ke nő nö ve ke dé si rá ta még min dig 
emel ke dő ab szo lút nö vek ményt okoz, ami kor egy ki sebb szá za lék szor zó dik 
meg egy sok kal na gyobb alap pal. Ez a je len ség az 1.1. táb lá zat ti zen négy fak -
to rá ból nyolc ra jel lem ző. Az el múlt fél év szá zad ban az em be rek meg dup láz -
ták, meg négy sze rez ték, meg tíz sze rez ték vagy en nél is na gyobb mér ték ben 
nö vel ték po pu lá ci ó ik lé lek szá mát, anya gi ter mé sze tű ja va i kat, to vábbá az ál ta -
luk hasz nált anyag- és ener gia ára mo kat, és még to váb bi nö ve ke dést re mél nek 
a jö vő ben. 

Az em be rek tá mo gat ják a nö ve ke dés ori en tált po li ti ká kat, mert azt re mé lik, 
hogy a nö ve ke dés egy re jobb élet kö rül mé nye ket biz to sít szá muk ra. A kor má nyok 
a nö ve ke dés ben tu laj don kép pen min den prob lé ma or vos lá sát lát ják. A gaz dag vi -
lág ban úgy gon dol ják, hogy nö ve ke dés szük sé ges a fog lal koz ta tott ság hoz, az elő -
re ju tás hoz és a mű sza ki fej lő dés hez. A sze gény vi lág ban úgy te kin te nek a nö ve ke -
dés re, mint a sze gény ség ből va ló ki ju tás egyet len le he tő sé gé re. So kan azt hi szik, 
hogy a nö ve ke dés el en ged he tet len ah hoz, hogy a kör nye zet vé del mé re és ja ví tá sá -
ra elő te remt sük a szük sé ges for rá so kat. Kor mány za ti és gaz da sá gi ve ze tők min -
dent meg tesz nek, hogy mi nél na gyobb nö ve ke dést pro du kál ja nak. 
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1.1. áb ra. A vi lág né pes sé ge 

 
Az ipa ri for ra da lom óta a vi lág né pes sé ge ex po nen ci á li san nö vek szik. Fi gyel jék meg a gör -
be alak ját és az idő ha la dá sá val gyor su ló vál to zá sát; ezek az ex po nen ci á lis nö ve ke dés jel -
lem zői. A nö ve ke dé si rá ta azon ban most las sul; a gör be me re dek sé ge csök ken, de csak any -
nyi ra, hogy még ér zé kel he tő le gyen. 2001-ben a vi lág né pes sé gé nek éves nö ve ke dé si rá tá ja 
1,3 szá za lék volt, mely öt ven öt éven kén ti meg dup lá zó dá si idő nek fe lel meg. (For rás: PRB; 
UN; D. Bogue.) 

Eb ből ki fo lyó lag a nö ve ke dést már ele ve ün nep lés re mél tó nak tart ják. Ér de mes 
vé gig gon dol ni en nek a szó nak né hány szi no ni má ját: fejlődés, ha la dás, elő re ju -
tás, nye re ség, ja vu lás, vi rág zás, siker. 

Ezek a nö ve ke dés pszi cho ló gi ai és in téz mé nyi okai. Van nak azon ban olya nok is, 
ame lye ket a rend szer el mé let tel fog lal ko zók strukturális okok nak hív nak; ezek be -
ágya zód nak a né pes ség és a gaz da sá gi rend szer ele mei kö zött mű kö dő kap cso la -
tok ba. A nö ve ke dés struk tu rá lis oka it és ezek imp li ká ci ó it a 2. fe je zet tár gyal ja. Ott 
fog juk be mu tat ni, hogy a nö ve ke dés mi ért is olyan do mi náns vi sel ke dé se a vi lág -
rend szer nek. 

A nö ve ke dés meg old hat bi zo nyos prob lé má kat, ugyan ak kor má so kat vet fel. 
Ez a kor lá tok mi att van, ami a 3. fe je zet tár gya. A Föld vé ges. Sem mi lyen anya -
gi, fi zi kai ter mé sze tű en ti tás nö ve ke dé se – be le ért ve az em ber né pes sé gét, au -
tó it, há za it, gyá ra it – nem tart hat örök ké. De a nö ve ke dés korlátai nem azt je -
len tik, hogy az em be rek, az au tók, a há zak vagy a gyá rak szá mát kell kor lá toz ni, 
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leg alább is nem köz vet le nül. A nö ve ke dés korlátait az áteresztőképesség korlátai 
je len tik – az em be rek élet vi tel éhez, az au tók, a há zak vagy a gyá rak mű köd te -
té sé hez szük sé ges fo lya ma tos ener gia- és anyag ára mok korlátai. A nö ve ke dés 
korlátai ha tárt szab nak an nak, hogy az em ber mi lyen mér ték ben von hat ki erő -
for rá so kat (ter mé nyek, fű, fa, hal) és mi lyen mér ték ben bo csát hat ki hul la dé kot 
(üveg ház ha tá sú gá zok, mér ge ző ve gyü le tek) anél kül, hogy túl lép né a vi lág ter -
me lő-, il let ve ab szorp ci ós ka pa ci tá sát. 

A né pes ség és a gaz da ság a Föl dön fel lel he tő le ve gő re, víz re, éle lem re, nyers -
anyag ok ra és fos  szi lis üzem anyag ok ra van utal va. Azok – az az a né pes ség és  
a gaz da ság – vi szont a föl di rend szer be hul la dé kot és szen  nye zé se ket jut tat nak 
vissza. A for rá sok hoz tar toz nak az ás vány le lő he lyek, a fel szín alat ti víz tá ro zó réte -
gek és a ta laj táp anyag kész le te; a nye lők kö zé tar toz nak a lég kör, a fel szí ni vi zek 
és a hul la dék le ra kók. A nö ve ke dés fi zi kai ha tá ra it a föl di források anyag- és ener -
gia ter me lő ké pes sé gé nek és a föl di nyelők szennyezés- és hul la dékab szor be á ló 
ké pes sé gé nek a korlátai je len tik. 
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Egy fő re ju tó ipa ri ter me lés

Brut tó ipa ri ter me lés

1.2. áb ra. A vi lág ipa ri ter me lé se

A vi lág ipa ri ter me lé se 1963-hoz vi szo nyít va egy ér tel mű ex po nen ci á lis nö ve ke dést mu tat – az 
olajársokk és a pénz ügyi vis  sza esé sek nek be tud ha tó fluk tu á ci ók el le né re is. A nö ve ke dé si rá ta 
az el múlt hu szon öt év át la gá ban évi 2,9 szá za lék volt, ami hu szon öt éves meg dup lá zó dá si időt 
je lent. De a né pes ség nö ve ke dés mi att az egy fő re ju tó nö ve ke dé si rá ta ala cso nyabb – csak 1,3 
szá za lék éven te, ami öt ven öt éven kén ti meg dup lá zó dá si idő nek fe lel meg. (For rás: UN; PRB.) 
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1.3 áb ra. A lég kör szén-di o xid-kon cent rá ci ó ja 

 
A lég kör szén-di o xid-kon cent rá ci ó ja 270 mil li gramm per li ter ről több mint 370 rész mil li gramm 
per li ter re nőtt, és to vább nö vek szik. A szén-di o xid-fel hal mo zó dás el sőd le ges oka, hogy az em -
be rek sok fos  szi lis üzem anya got éget nek és irt ják az er dő ket. A kö vet kez mény a glo bá lis ég haj -
lat vál to zás. (For rás: UNEP; US DoE.) 

A 3. fe je zet ben meg vizs gál juk, hogy mi a hely zet a Föld for rá sa i val és nye lő i vel. 
Az ott be mu ta tott ada tok nak két üze ne te van szá munk ra. Az egyik rossz hír, a 
má  sik pe dig jó. 

 
A rossz hír az, hogy sok lét fon tos sá gú for rás ki ürü lő ben vagy pusz tu ló ban 
van, és sok nye lő kezd meg tel ni vagy már túl is csor dult. A gaz da ság ál tal ge ne -
rált áteresztőképesség már nem túl so ká ig tart ha tó fenn a je len le gi mértékben. 
Né hány for rás és nye lő már olyan mér té kű stressz nek van ki té ve, hogy gá tol ják 
a nö ve ke dést – töb bek kö zött az emel ke dő ára kon, a szen  nye zés nö vek vő kon -
cent rá ci ó ján és az emel ke dő mor ta li tá si rá tán ke resz tül. 
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1.1. táb lá zat. Né hány ki vá lasz tott em be ri te vé keny ség és ter mék nö ve ke dé se  
vi lág mé re tek ben, 1950–2000 kö zött 

 
(For rás: PRB; American Automobile Manufactures Association; Ward’s Mo tor Vehicle Facts & 
Figures; U.S. DoE; UN; FAO; CRB.) 

 
A jó hír az, hogy nincs szükség a jelenlegi ma gas át eresz tő ké pes ség re ah hoz, 
hogy a vi lá gon min den em ber szá má ra meg fe le lő en ma gas élet szín vo na lat 
tudjunk biztosítani. Az öko ló gi ai láb nyom csök kent he tő a né pes ség csök ken té sé-
vel, a fo gyasz tói nor mák meg vál toz ta tá sá val vagy jobb for rás ha té kony sá gú tech -
no ló gi ák al kal ma zá sá val. Le het sé ge sek ilyen vál to zá sok. Az em be ri ség nek meg -
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1950 1975 200025 éves vált. 25 éves vált.

Né pes ség  
(mil lió)

Re giszt rált jár mű 
(mil lió)

Kő olaj fo gyasz tás 
(mil lió hor dó/év)

Föld gáz fo gyasz tás 
(tril lió köb láb/év)

Szén fo gyasz tás  
(mil lió ton na/év)

Vil l. energia-termelés 
ka pacitása (mil l. kw)

Ku ko ri ca ter me lés 
(mil lió ton na/év)

Búzatermelés 
(millió tonna/év)

Rizs ter me lés  
(mil lió ton na/év)

Gya pot ter me lés 
(mil lió ton na/év)

Fa cel lu lóz-ter me lés 
(mil lió ton na/év)

Vas ter me lés  
(mil lió ton na/év)

Acél ter me lés  
(mil lió ton na/év)

Alu mí ni um ter me lés 
(mil lió ton na/év)

       2,520               0160%              04,077               150%               6,067

       0,070               0470%               0,328               220%               0,723

       3,800               0540%              20,512               130%              27,635

       006.5               0680%             0044.4               210%              0094.5

      01,400              0230%             03,300              150%              05,100

       0,154               1040%              01,606               200%              03,240

        0131                0260%              1,,342               170%                0594

        0143                0250%               0,356                160%                0584

        0150                0240%               0,357                170%                1598

       005.4               0230%               0,012                150%                 0,18

        0,12                0830%               0,102                170%                0171

        0134                0350%               0,468                120%                0580

        0185                0350%               0,651                120%                0788

       001.5               0800%               00,12                190%                0,23
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van a tu dá sa ah hoz, hogy fenn tart sa a vég ter mé kek és szol gál ta tá sok meg fe le lő 
szint jét, mi köz ben je len tő sen csök kent het né a boly gó ra ne he ze dő nyo mást. El -
mé le ti leg sok fé le kép pen le het sé ges az öko ló gi ai láb nyom vis  sza szo rí tá sa a föl di 
kor lá tok alá. 

De az el mé let nem vá lik au to ma ti ku san gya kor lat tá. Nem tör tén nek meg azok 
a vál to zá sok és vá lasz tá sok, me lyek az öko ló gi ai láb nyo mot vis  sza szo rí ta nák, leg -
alább is nem olyan gyor san, hogy a for rá sok ra és nye lők re ne he ze dő nyo má so -
kat csök ken te nék. Ez a 4. fe je zet tár gya. Ott be szé lünk azok ról a jel zé sek ről, 
me lyek a túl lö vés tü ne te i re hív ják fel a tár sa da lom fi gyel mét. És egy ben szem -
ügy re ves  szük azt is, hogy az em be rek és az in téz mé nyek mi lyen gyor san ké pe -
sek re a gál ni. 

A 4. fe je zet ben a szá mí tó gé pes mo del lünk höz, a World3-hoz for dulunk. Ez 
te szi le he tő vé szá munk ra, hogy a sok ada tot és el mé le tet egy egy sé ges rend -
szer ré szer vez zük, mely a nö ve ke dés, a kor lá tok és a vá lasz ké sés in teg rá lá-
sával expli cit és ko he rens egé szet al kot. És ez egy ben esz köz is je len le gi tu dá -
sunk jö vő be li kö vet kez mé nye i nek ki ve tí té sé re. Itt mu tat juk be, hogy mi tör té nik 
ak kor, ha a szá mí tó gép olyan rend szert szi mu lál, mely nek fej lő dé sé ben sem mi 
lé nye ges vál to zást nem té te le zünk fel, ha sem mi lyen kü lön le ges erő fe szí tést sem 
te szünk azért, hogy elő re lás sunk, hogy ki ja vít suk a hi bá kat vagy meg old juk a 
prob lé má kat, mi e lőtt azok kri ti kus sá vál nak. 

Ezek a szi mu lá ci ók – majd nem min den for ga tó könyv sze rint – a Föld né pes -
sé gé nek és a gaz da ság nak a túl lö vé sét és ös  sze om lá sát okoz zák. 

De nem min den for ga tó könyv vég ző dik ös  sze om lás sal. Az 5. fe je zet ben el -
mond juk – tu do má sunk sze rint a leg jobb szto rit –, hogy mi tör té nik ak kor, 
ami kor az em be ri ség igen is hasz nál ja az elő re lá tó ké pes sé gét, ér zé ke li a ha tá -
ro kat és vis  sza for dul, mi e lőtt a ka taszt ró fa ér zé kel he tő vé, va ló ság gá vál na. Le -
ír juk, mi lyen nem zet kö zi re ak ci ót vál tott ki a pusz tu ló sztratoszferikus ózon ré -
teg hí re az 1980-as évek ben. A tör té net két szem pont ból is fon tos. Elő ször is, 
meg győ ző el len pél da az ural ko dó, ci ni kus szem lé let re, mely sze rint az em be -
rek, a kor má nyok és a vál la la tok so ha nem lesz nek ké pe sek ös  sze fog ni, hogy 
elő re lá tást és ön kor lá to zást igény lő glo bá lis prob lé má kat old ja nak meg. Má -
sod szor, konk ré tan il luszt rál ja a túl lö vést elő idé ző há rom je len sé get: a gyors 
nö ve ke dést, a kor lá to kat és a meg ké sett vá laszt (mind a tu do mány ban, mind a 
po li ti ká ban). 

A sztratoszferikus ózon pusz tu lás és an nak tör té ne te, hogy az em be ri ség er -
re ho gyan re a gált, mai szem mel néz ve si ker tör té net, de utol só fe je ze té nek 
meg írá sa még év ti ze de kig vá rat ma gá ra. Te hát ez egy ben az elő vi gyá za tos ság -
ról szó ló tör té net is, mely il luszt rál ja, hogy mi lyen meg hök ken tő en bo nyo lult 
tud len ni en nek a komp lex em be ri vál lal ko zás nak a fenn tart ha tó ság fe lé irá nyí -
tá sa boly gónk köl csö nö sen ös  sze füg gő rend sze re in be lül, mi köz ben csak tö ké -
let len tu dá sunk ra, meg ké sett jel zé sek re és egy óri á si len dü let tel ha la dó rend -
szer re ha gyat koz ha tunk. 
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A 6. fe je zet ben a szá mí tó gé pet az el sőd le ges cél já ra hasz nál juk – nem an nak 
prog nosz ti zá lá sá ra, hogy a je len le gi szak po li ti kák nak mi lesz az ered mé nyük, 
hanem ar ra, hogy meg kér dez zük, mi történhet, ha kü lön fé le vál toz ta tá so kat haj -
tunk vég re. Be épí tet tünk a World3-ba né hány hi po té zist az em be ri ta lá lé kony -
ság ról is. Két olyan prob lé ma meg ol dó me cha niz mus ra kon cent rá lunk – a tech -
no ló gi á ra és a pi a ci vi szo nyok ra –, me lyek mind a mai na pig sok em ber bi zal -
mát él ve zik. Eme két fi gye lem re mél tó em be ri re ak ció kész ség nek a főbb ele -
meit ugyan már be épí tet tük a World3-ba, de a 6. fe je zet ben to vább erő sít jük 
őket. Ki fej tjük, hogy mi tör tén het ne, ha a glo bá lis tár sa da lom el kez de ne ko moly 
for rá so kat for dí ta ni a szen  nye zé sek el len őr zé sé re és el há rí tá sá ra, a ter mő föl dek 
és az em be rek egész sé gé nek meg óvá sá ra, az anya gok vis  sza for ga tá sá ra és a for -
rás hasz ná lat sok kal na gyobb ha té kony sá gá ra. 

A World3 for ga tó köny vei be mu tat ják, hogy ezek az in téz ke dé sek szá mot te vő 
ja vu lást hoz nak. De ön ma guk ban nem ele gen dők. Ott bi zo nyul nak ke vés nek, 
ahol a tech no ló gia, a pi ac re ak ci ói ma guk is kés nek, to váb bá hi bá sak és tö ké let -
le nek. Idő- és tő ke igé nye sek, anyag- és ener gia áram ra van szük sé gük, va la mint  
a né pes ség- és a gaz da ság nö ve ke dés is bé ní tó an hat hat rá juk. Mű sza ki ha la dás ra 
és a pi ac gaz da ság ru gal mas sá gá ra van szük ség ah hoz, hogy el ke rül jük az ös  sze -
om lást, és fenn tart ha tó vá te gyük a vi lá got. Ezek szük sé ge sek, de nem elég sé ge -
sek. Kell még va la mi. És ez a 7. fe je zet tár gya. 

A 7. fe je zet ben a World3-modell se gít sé gé vel fel de rít jük, mi tör tén ne, ha az 
ipa ri vi lág az okos sá gát böl cses ség gel egé szí te né ki. Fel té te lez zük, hogy a vi lág 
az elégnek két de fi ní ci ó ját fo gad ja el, és va la mit haj lan dó ten ni is ér te: az egyik az 
anya gi ja vak fo gyasz tá sá val, a má sik a csa lád mé ret tel függ ös  sze. Ezek a vál to -
zások – a 6. fe je zet ben fel té te le zett mű sza ki vál to zá sok kal együtt – nyolc mil li ár -
dos szi mu lált vi lág né pes ség fenn tart ha tó sá gát te szik le he tő vé. Ez a nyolc mil li árd 
em ber mind olyan jó lét ben él het, amely nagy já ból meg fe lel an nak, ami Eu ró pa 
ala cso nyabb jö ve del mű or szá ga i ban je len leg is ta pasz tal ha tó. El fo gad ha tó pi a ci 
ha té kony sá got és mű sza ki ha la dást fel té te lez ve, en nek a szi mu lált vi lág nak az 
anyag- és ener gia át eresz tő ké pes sé gét boly gónk ha tá ro zat lan ide ig fenn tud ja 
tar ta ni. Eb ben a fe je zet ben azt is be mu tat juk, hogy a túl lö vés ből van vis  sza út  
a fenn tart ha tó ság fe lé. 

A fenn tart ha tó ság tel je sen ide gen a je len le gi nö ve ke dés meg szál lott kul tú -
ránk tól, ezért a 7. fe je zet ben időt sza kí tunk ar ra, hogy meg ha tá roz zuk és kö rül -
írjuk, mi lyen le het, és mi lyen nek nem kell len nie egy fenn tart ha tó vi lág nak. Sem -
mi okot sem lá tunk ar ra, hogy mi ért kel le ne egy fenn tart ha tó vi lág nak bár kit is 
sze gény ség ben hagy nia. Épp el len ke ző leg, úgy vél jük, hogy egy ilyen vi lág min -
den em ber nek anya gi biz ton sá got tud nyúj ta ni. Nem gon dol juk, hogy egy fenn -
tart ha tó vi lág pan gó, unal mas, uni for mi zált vagy ru gal mat lan kell le gyen. Nem 
kell – és va ló szí nű leg nem is le het ne –, hogy köz pon ti lag irá nyí tott vagy te kin -
tély el vű le gyen. Ez olyan vi lág le het ne, ahol van idő, van nak for rá sok és meg van 
az aka rat, hogy a hi bá kat ki ja vít sák, meg van az aka rat az újí tás ra és ar ra, hogy 
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meg őriz zék a föl di öko szisz té ma ter mé keny sé gét. Ez a vi lág kon cent rál hat ar ra, 
ho gyan le het át gon dol tan ja ví ta ni az élet mi nő sé gen, ahe lyett hogy az anya gi ja -
vak és a fi zi kai tő ke ál lo mány ér tel met len fo gyasz tá sát fo koz nánk. 

A 8., zá ró fe je zet sok kal in kább a gon dol ko dá si mo dell je ink ből in dul ki, mint 
ada tok ból vagy egy szá mí tó gé pes mo dell ből. Le ír ja, mi re ju tot tunk ab bé li sze mé -
lyes pró bál ko zá sa ink so rán, hogy meg ért sük, mit is kel le ne most ten ni. World3-
mo del lünk alap ján a jö vőt te kint ve le he tünk akár pes  szi mis ták, akár op ti mis ták. És 
ezen a pon ton a szer zők vé le mé nye el tér egy más tól. Dennis és Jorgen ar ra a meg -
győ ző dés re ju tott, hogy egy át la gos élet mi nő ség-rom lás el ke rül he tet len, és va ló szí -
nű, hogy a vi lág né pes ség és -gazdaság is ha nyat lás ra kény sze rül. Donella egész éle -
té ben hitt ab ban, hogy az em be ri ség ki fej lesz ti ma gá ban azt az éles lá tást, in tu í ci ót 
és eti kát, ami egy von zó, fenn tart ha tó társa da lom el éré sé hez szük sé ges. An nak el le-
né re, hogy más kép pen lát juk, mind a hár man egyet ér tet tünk ab ban, hogy a ki hí -
vást ho gyan kel le ne meg kö ze lí te ni, és a 8. fe je zet ben ezt fejt jük ki. 

Az utol só fe je zet el ső ré szé ben fel so rol juk azo kat a pri o ri tá so kat, me lyek  
a boly gót és a tár sa dal mat ért károk mi ni ma li zá lá sá hoz kel le nek. A má so dik rész -
ben öt olyan esz közt írunk le, me lyek se gít he tik a glo bá lis tár sa dal mat egy fenn -
tart ha tó ál la pot fe lé va ló el moz du lás ban. 

Bár mi nek is né zünk elé be, tud juk, hogy an nak fő di men zi ói a kö vet ke ző két 
év ti zed ben nap vi lág ra ke rül nek. A vi lág gaz da ság már olyan mér ték ben túl lép -
te a fenn tart ha tó szin tet, hogy na gyon ke vés idő ma radt a vég te len vi lág ról va ló 
fan tá zi ál ga tás ra. Tisz tá ban va gyunk az zal, hogy a kor rek ció, az al kal maz ko dás 
óri á si fel adat. Olyan, min dent át ha tó vál to zást von ma ga után, mint ami lyen  
a me ző gaz da sá gi, il let ve az ipa ri for ra da lom volt. Fel tud juk mér ni, hogy mi lyen 
ne héz olyan prob lé mák ra meg ol dást ta lál ni, mint a sze gény ség és a mun ka -
nélkü li ség; kü lö nö sen ak kor, ha meg ol dá suk ra mos ta ná ig csak a nö ve ke dés volt 
a vi lág egyet len, szé les kör ben el fo ga dott re mé nye. De azt is tud juk, hogy ha a 
nö ve ke dés re ha gyat ko zunk, hiú re mé nye ket táp lá lunk, mi vel a nö ve ke dés már 
nem tart ha tó fent. Vé gül is min den prob lé mán csak ront, ha egy vé ges vi lág ban 
va kon, gon dol ko zás nél kül kö vet jük a fi zi kai nö ve ke dést – mi köz ben va ló di 
prob lé má ink ra jobb meg ol dá sok is le het sé ge sek. 

Sok min den, amit har minc év vel ez előtt A nö ve ke dés határaiban ír tunk, még 
ma is igaz. De a tu do mány és a tár sa da lom is óri á si fej lő dé sen ment ke resz tül az 
el múlt há rom év ti zed ben. Mind an  nyi an so kat ta nul tunk, és új táv la tok nyíl tak 
meg előt tünk. Az ada tok, a szá mí tó gép és sa ját ta pasz ta la ta ink is mind azt jel zik, 
hogy a jö vő fe lé ve ze tő le het sé ges utak be szű kül tek 1972 óta, ami kor elő ször fog -
lal koz tunk a nö ve ke dés ha tá ra i val. Az a jó lét, amit a vi lág min den em be re szá má -
ra sze ret tünk vol na fenn tart ha tó vá ten ni, már nem le het sé ges; azok az öko szisz -
té mák, ame lye ket sze ret tünk vol na meg őriz ni, el tűn tek; el fo gyasz tot tuk azo kat  
a for rá so kat, ame lyek még gaz dag gá te het ték vol na a kö vet ke ző nem ze dé ke ket. 
De még min dig sok vá lasz tá si le he tő sé günk van, me lyek rend kí vül fon to sak. Az 
1.4. áb ra mu tat ja be a le he tő sé gek nek azt az óri á si ská lá ját, mely sze rin tünk még 
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min dig lé te zik. Ez az áb ra a né pes ség és jó lét gör bé i nek egy más ra he lye zé sé ből 
szár ma zik, me lyet ki lenc re le váns szá mí tó gép-szi mu lá ci ó val nyer tünk; eze ket  
a ké sőb bi ek so rán be is mutatjuk.3 

A le het sé ges jö vő ké pek sok fé le utat tár nak elénk. Le het, hogy egy hir te len 
össze om lás kö vet ke zik be, de az is le het, hogy a fenn tart ha tó ság fe lé si ma lesz 
az át me net. Ám a le het sé ges jö vő ké pek egyi ke sem tar tal maz za a fi zi kai át -
eresz tő ké pes ség vég te len nö ve ke dé sét. Ez nem al ter na tí va egy vé ges boly gón. 
Az iga zi vá lasz tá sok azon ban csak ar ra ad nak le he tő sé get, hogy vagy vis  sza -
állít juk az em be ri te vé keny sé get fenn tar tó át eresz tő ké pes sé get egy fenn tart -
ha tó szint re, em be ri dön té sek, tech no ló gia és szervezetek se gít sé gé vel, vagy 
hagy juk, hogy a ter mé szet kény sze rít se ránk a dön tést táp lá lék-, ener gia-  
vagy anyag hi ány fel lé pé sé vel, vagy egy egy re egész ség te le nebb kör nye zet 
kiala ku lá sá val. 

1972-ben A nö ve ke dés határait U Thant – az ak ko ri ENSZ-fő tit kár – idé ze té vel 
kezd tük: 

„Nem kí vá nok túl drá mai ki je len té se ket ten ni, azon ban mint fő tit kár, a ren -
del ke zé sem re ál ló in for má ci ó ból azt a kö vet kez te tést von ha tom le, hogy az 
Egye sült Nem ze tek tag or szá ga i nak ta lán tíz évük van még, hogy fél re te gyék  
az ősi el len sé ges ke dé se i ket, és egy, az egész Föld re ki ter je dő glo bá lis part ner -
sé get, ös  sze fo gást kez de mé nyez ze nek a fegy ver ke zé si ver seny meg fé ke zé sé re, 
az em be ri kör nye zet ja ví tá sá ra, a de mog rá fi ai rob ba nás ki vé dé sé re és a fej lesz -
té si erő fe szí té sek hez szük sé ges len dü let meg te rem té sé re. Ha egy ilyen, az egész 
Föld re ter je dő part ner ség nem ala kul ki az el kö vet ke ző év ti zed alatt, ak kor at tól 
tar tok, hogy az em lí tett prob lé mák oly iszo nyú mé re te ket fog nak öl te ni, hogy 
irá nyí tá suk ra töb bé már nem le szünk ké pe sek.”4 

Több mint har minc év telt el, és még min dig sem mi jel nem mu tat ilyen glo -
bá lis part ner ség ki ala ku lá sá ra. De egy re nö vek szik az ab bé li kon szen zus, 
hogy az em be ri sé get olyan prob lé mák ve szik kö rül, me lyek re már nincs be -
folyá sa. És ren ge teg új adat és ta nul mány is alá tá maszt ja a fő tit kár fi gyel mez -
te té sét. 

U Thant ag go dal mát vissz han goz ta pél dá ul egy 1992-es je len tés „A vi lág tu dó -
sa i nak az em be ri ség hez in té zett fi gyel mez te té se” („World Scientists’ Warning to 
Humanity”), me lyet több mint ezer hat száz tu dós írt alá, köz tük száz két No bel-
díjas, het ven or szág ból: 

„Az em ber és a ter mé sze tes vi lág egy üt kö zé si pá lyán mo zog. Az em be ri te vé -
keny ség dur va és gyak ran ir re ver zi bi lis kárt okoz a kör nye zet ben és kri ti kus erő -
for rá sa i ban. Ha nem avat ko zunk be, a mai gya kor lat ko moly ve szélyt je lent a jö -
vő re, ar ra a jö vő re, ame lyet sze ret nénk a tár sa da lom, a nö vé ny- és az ál lat vi lág 
szá má ra meg őriz ni, és le het, hogy an  nyi ra meg vál toz tat ja az élő vi lá got, hogy már 
nem tud ja az éle tet úgy fenn tar ta ni, aho gyan azt ma is mer jük. Alap ve tő vál to -
zások ra van sür gő sen szük ség, ha el akar juk ke rül ni azt az ös  sze üt kö zést, amit  
a je len le gi pá lyánk tar to gat számunkra.5 
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1.4. áb ra. Al ter na tív for ga tó köny vek a vi lágné pes sé g és a jó lét  alakulására 

Ez az áb ra egy más ra he lye zi az eb ben a könyv ben be mu ta tott ös  szes re le váns World3-for ga tó -
köny vet, hogy il luszt rál ja a le het sé ges utak szé les ská lá ját két fon tos vál to zó ese té ben – a né -
pes ség mé ret és az át la gos jó lét (me lyet az egy fő re ju tó jö ve de lem és más, jó lét tel kap cso la tos 
in di ká to rok kom bi ná ci ó já ból nyert in dex szel fe je zünk ki). A leg több for ga tó könyv ha nyat lást 
mu tat, de meg je le nít né hány olyan tár sa dal mat is, ahol a né pes ség mé ret sta bi li zá ló dik, és ma -
gas, fenn tart ha tó jó lét ér he tő el.

Né pes ség

Jólét

Novekedes-hatarai_023_037_19x_nov023_037.qxd  2022. 08. 15.  11:10  Page 36



A fi gyel mez te tést egy 2001-es vi lág ban ki je len tés is meg erő sí tet te: ri asz tó mér -
té kű kör nye zet pusz tu lás tör tént, és né hány eset ben ez csak fo ko zó dik. A fej lő dő 
vi lág ban a kör nye ze ti prob lé mák ko moly em be ri, gaz da sá gi és szo ci á lis árat kö -
ve tel nek, és ve szé lyez te tik azt az ala pot, ami től a nö ve ke dés, és vé gül is a túl élés 
függ.6 

Iga za volt U Thantnak? A vi lág je len le gi prob lé mái fö lött már el vesz tet tük 
 vol na az irá nyí tást? Vagy túl ko rai volt, és a Kör nye zet és Fej lő dés Vi lág bi zott ság 
ma ga biz tos 1987-es ál lí tá sá nak volt iga za? 

„Az em be ri ség nek meg van a ké pes sé ge, hogy a fej lő dést fenn tart ha tó vá  
te gye – hogy biz to sít sa, hogy ez a fej lő dés ki elé gít se a je len igé nye it anél kül, hogy 
ve szélyez tet né a jö vő ge ne rá ci ók ké pes sé gét ar ra, hogy ők is ki elé gít hes sék sa ját 
igényeiket.”7 

Sen ki sem tud ja eze ket a kér dé se ket tel jes biz ton ság gal meg vá la szol ni. En nek 
el le né re sür gős és fon tos, hogy min den ki nek le gye nek jól át gon dolt vá la szai  
a fen ti kér dé sek re. Ezek a vá la szok szük sé ge sek ah hoz, hogy in terp re tál ni tud juk 
a ki bon ta ko zó ese mé nye ket, és nap mint nap kö vet ke ze te sek le hes sünk sze mé -
lyes tet te ink ben és dön té se ink ben. 

Most pe dig meg hív juk önö ket, tart sa nak ve lünk az ada tok, az elem zé sek és  
a har minc év alatt ös  sze gyűlt ta pasz ta la tok itt kö vet ke ző meg vi ta tá sá ban. Ez 
meg fe le lő alap lesz ah hoz, hogy ki ala kít sák sa ját vé le mé nyü ket a glo bá lis jö vő ről 
és meg hoz zák a sa ját éle tü ket irá nyí tó dön té se ket. 
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