
TREMBECZKI ISTVÁN

Egy új történelmi korszak küszöbén

Az elmúlt bQ két évszázadban, vagyis az ipari forradalom kezdete óta az emberiség kör-
nyezetre gyakorolt hatása következtében olyan jelenségek észlelhetQek a környezet álla-

potában, amelyek ökológiai-környezettörténeti értelemben már kezdenek összevethetQek 
lenni a paleontológia által megállapított földtörténeti folyamatokra jellemzQ nagy idQin-

tervallumokban lejátszódott átalakulásokkal is. A természet/környezet állapotváltozása 
egy sajátos konvergenciát jelez: egy olyan egyidej_séget, amely eddig, ebben a formában 
még nem volt tapasztalható a földtörténeti jelenkor, vagyis a holocén folyamán.

A földtörténet, illetve természettörténet korszakai mellett természetesen számos 
korszakhatárt állapítottak már meg az emberiség történetében is: mitikus, teológiai, 
történetfilozófiai és történettudományi (s az elQbbieket sokszor metszve: utópikus, 
eszkatologikus, apokaliptikus és profetikus) szempontok szerint, köszönhetQen az ember 
világban-való létének, az emberi létezés történetiségének s az ember értelmezQ-értelem-

keresQ természetének.
Természetesen a korszakok megállapítása nem könny_, az emberiség és a természet 

történetére vonatkozó periodizálás esetében egyaránt, hiszen mindkét esetben olyan ho-

lisztikus szemléletre van szükség, amely eltérQ jelenségek sokaságát f_zi egyetlen láncba, 
vagyis fennáll újabb szempontok felbukkanásának, s ezáltal egy újabb interpretációnak 
a lehetQsége.

A legkönnyebb helyzet így akkor adódik, amikor valamilyen nagyobb krízis okoz vál-
tozást, hiszen ez olyan markáns jelenségekkel jár, amelyek meghatározó nyomot hagynak 
maguk után. Az emberiség történelmében a világbirodalmak összeomlása, a népvándor-
lások, a földrajzi felfedezések és gyarmatosítások, a világháborúk, de ugyanígy a mezQ-

gazdaság forradalma és az ipari forradalom tekinthetQ ilyen eseménysornak, a természet 
történetében pedig ezekhez hasonló események a paleontológia által feltárt legutóbbi 
földtörténeti eon, a fanerozoikum bioszféra-átalakulásai, s különösen az ekkor lezajlott öt 
nagy – és sok más kisebb – tömegkihalási esemény.1

Egy korábbi tanulmányunkban arra tettünk kísérletet, hogy az utóbbi néhány évtized 
három nagyobb csoportba sorolható jelenségét – a modern gazdaság növekedésének ter-
mészeti korlátaiból fakadó dilemmáit, a világgazdasági rendszer globálissá tágulásának 
kérdéseit és a nyugati civilizáció relatív hanyatlásának tünetegyüttesét a krízis fogalmi 
keretében kapcsoljuk össze, igazoltnak látva az ipari forradalom óta eltelt két évszázad 
centrális tartalmának – az emberiség környezetátalakító tevékenységének – a természeti 
és emberi történelemre gyakorolt konvergáló hatását.2

Az elmúlt néhány hónap két fontos bejelentése nemcsak megerQsítette egy új történel-
mi korszakhatár akár néhány éven belüli elérkezésének lehetQségét, hanem tartalmának 
– sajnos – még pontosabb körülhatárolását is lehetQvé teszi. Olyannyira, hogy bátorkod-

hatunk a holocént követQ, abból szervesen kinövQ új korszakot a tanulmányunk végén 
nevén is nevezni.

A két bejelentés a következQ: 2013. május 11-én jelent meg a hír az USA Nemzeti 
Óceán- és Atmoszférakutató IntézetétQl (NOAA), hogy a légkör szén-dioxid-koncent-
rációja meghaladta a 400 ppm-et vagyis térfogategységet.3 A klímaváltozás veszélyeire 
figyelmeztetQk közül sokak szerint a 400 ppm térfogategység szén-dioxid-szint egy 
billenQpont: vagyis a légkör üvegházgáz-telítettségének az a szintje, ahonnan már nem 
tudjuk visszafordítani a további felmelegedést.4
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Majd 2013. július 25-én érkezett az a prognózis a Cambridge-i Egyetem és a rotterda-

mi Erasmus Egyetem kutatóitól, miszerint az Északi-sark vizének jege nyaranta gyorsabb 
ütemben zsugorodik, mint korábban gondolták, vagyis valószín_, hogy 2015-2017-re 
nyáron az északi-sarki tenger jégmentes területté válik.5 Ha ez bekövetkezik, akkor – bár 
Grönland jégtakarója még megmarad – a Föld nyári látványa az Arktisz esetében úgy vál-
tozik meg, mint a holocén korszakban még soha: egy más Föld képe tárul az emberiség 
szeme elé.

Vagyis, a gazdasági növekedés természeti korlátainak átlépése, a kapitalista világgaz-

dasági rendszer m_ködése, s annak Kelet-Ázsia bekapcsolódásával ténylegesen planetá-

rissá tágulása, a nyugati gazdasági minta és fogyasztói társadalom mind több elemének 
egyre intenzívebb átvétele – az energia-, élelmiszer- és ivóvízproblémákat nem feledve 
– elQször a klímaváltozás hatásaiban jelzi a bioszféra új állapotának elérését.

A fentebbi megállapítások tisztázása végett néhány értelmezés szükséges.
A gazdaság természeti korlátainak gondolata – illetve azok átlépésének következmé-

nyei – alatt Donella Meadows, Jörgen Randers, és Dennis Meadows mára már négy év-

tizedes múltra visszatekintQ elméletét értjük, vagyis a mindenkori gazdasági tevékenység 
folytatásához szükséges környezeti források és nyelQk létére, mint alapfeltételre, valamint 
a Föld, mint véges rendszer létébQl fakadóan a források és nyelQk korlátos jellegére, s 
ennek következtében a túllövés veszélyeire utaló figyelmeztetést.6

A véges rendszer korlátossága következtében a források egy része – a nem megújulók 
– elfogynak egyszer (ez többek között az olajhozamcsúcs problémája), s akkor helyet-
tesíteni kell Qket, vagy megújulók után kell nézni, melyek reorganizációjáról azonban 
gondoskodni kell. A nyelQk kérdése itt válik igazán kritikussá, hiszen a gazdaság szeny-

nyezésének abszorpciójáról sok esetben – az erdQk, a talaj, a felszíni és felszín alatti 
vízfolyások – gondoskodnak, melyek egyúttal megújuló erQforrások is. A többi hatalmas 
szennyezéselnyelQ rendszer esetében, mint az óceánok és a légkör, a kérdés a nagy komp-

lexitás és kiterjedés miatt csak látszólag kevésbé problematikus, csak nagy távlatokban 
elgondolható. SQt, úgy t_nik, a klíma esetében itt érkeztünk el egy veszélyes állapothoz.

MegjegyzendQ, hogy a szerzQk az elemzéseikben már az exponenciális növekedés 
fogalmával (például a légkör szén-dioxid-koncentrációjának növekedése esetében), va-

lamint a visszacsatolások fogalmával (például az albedó, a földfelszín fényvisszaverQ 
képességének csökkenése esetében, a jégtakaró elolvadása miatt, továbbá a permafroszt, 
a tundra fagyott talajának felengedése esetében, ami a felmelegedés következtében szin-

tén bekövetkezhet és ami együtt jár a tartalmazott metán kiszabadulásával, mely sokkal 
erQsebb üvegházhatású gáz, mint a szén-dioxid) is számolnak.7

Donella Meadows, Jørgen Randers és Dennis Meadows A növekedés határaiban az ed-

dig gazdasági gyakorlat további folytatása esetén a nem megújuló erQforrásbázis jelenlegi 
becsült mennyiségével, illetve annak kétszeresével számolva elQször már a 2020-as évek-

tQl, majd a második forgatókönyv esetében 2030-tól prognosztizál jelentQs kríziseket. 
(Ezek a nem megújuló erQforrás-krízis és a globális szennyezéskrízis forgatókönyvei.)8

A világgazdasági rendszer térbeli növekedése, vagy a piaci kapitalizmus globalizációja 
Immanuel Wallerstein nyomán a nyugat-európai gazdaság és társadalomszervezési mo-

dell elterjedését/elterjesztését jelenti, ami az utóbbi ötszáz év történelmi trendje, s immá-

ron néhány elszigetelQdött ország kivételével mindenütt meghatározó, vagyis a modern 
világrendszer a fejlQdése és expanziója során analóg jelenségeket produkál a gazdasági, a 
politikai, a szociális és a kulturális instanciák területén.9

A modern világrendszer expanziója, egyre több addig viszonylag érintetlen területet, 
emberi közösséget integrál magába, ahol a bér- és kitermelési költségek alacsonyabbak a 
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centrum országaiban levQknél, de ezzel egyrészt válságot generál a centrumországokban, 
másrészt a gazdasági erQközpontok – a világgazdaság struktúrájának – áthelyezQdését is 
felgyorsítja. A modern világrendszer tehát elérte határait, ténylegesen planetárissá vált, de 
egyszersmind válságba is jutott.10

Ezt a folyamatot igazolja és interpretálja a 20. század történelmének elemzésekor Niall 
Ferguson is: vagyis a nyugati intézmény, norma és viselkedési minta fokozatos átvételét, 
s ennek következtében a Nyugat és a Kelet közötti 1500 és 1900 között kialakult diver-
gencia 20. századra beinduló és felgyorsuló csökkenését.11

A mi szempontunkból most az a fontos, hogy ez a történelmi trend – minden komp-

lexitása ellenére – összességében a természeti javak kiaknázásának és a környezetszeny-

nyezésnek egyre intenzívebb szakaszát hozta el, aminek legszemléletesebb példája, hogy 
a felmelegedésért legnagyobb mértékben felelQs üvegházgáz, a szén-dioxid kibocsátása 
– a különbözQ klímaegyezmények vállalásai és a technikai fejlQdés ellenére – az utóbbi 
években alapvetQen növekvQ trendet mutat.12

Ebben bizonyosan szerepet játszik a korábbi periférikus területek – Kína, India, Közép- 
és Délkelet-Ázsia, valamint Latin-Amerika gyors gazdasági növekedése is, ahol a környe-

zetszennyezQ iparágak, intenzív mezQgazdaság, növekvQ urbanizáció és gyarapodó teher- és 
személyforgalom óriási népességgel találkozik, mely tömegek fogyasztói igényei – a nyu-

gati kereskedelmi partnerek megrendelései után – most már önmagukban is katalizálják a 
gazdasági növekedés motorját. Ennek szintén emblematikus jelzése az, hogy 2006-tól Kína 
lett a legnagyobb szén-dioxid-kibocsátó, átvéve a vezetést az Egyesült Államoktól. A leg-

nagyobb kibocsátók ranglistáján ugyanekkor India a harmadik, Japán az ötödik, Dél-Korea 
a kilencedik, Indonézia a tizenötödik és Brazília a tizennyolcadik helyen áll. A szén-dioxid-
kibocsátás 1990 és 2007 közötti legnagyobb növekedését produkáló húsz országból kilenc 
ázsiai. Természetesen a legnagyobb kibocsátók között az olajtermelQ országokat is fellelhet-
jük, de a félreértések elkerülése végett, ha az egy fQre esQ szén-dioxid-kibocsátást vesszük 
tekintetbe, a rangsor elején továbbra is a legfejlettebb országokat találjuk.13

A természettörténet és a humán történelem folyamatai itt látványosan egybeérnek, köl-
csönösen egymásra hatva, újra és újra aláhúzva az ökológiai indíttatású történelemszem-

lélet igazát. Ugyanis globális szennyezésrQl van szó, a természeti folyamatokba történQ 
eddig példátlan beavatkozásról.

Az emberi faj természetbe/bioszférába ágyazottsága, mint világban-való-létezésének 
ontológiai alapja a korábbi történelmi korokban „csak” regionális összeomlásokban volt 
tetten érhetQ, amit a klasszikus fejlQdéselméleti narratíva sokszor háttérbe szorított, a tör-
ténésekben legtöbbször a politika, a gazdaságpolitika, esetleg az intézményrendszer és a 
kultúra sajátlagosságára, önmozgására, autopoiétikus jellegére hivatkozva, sokszor csak 
azt látva. De a bioszféra, mint életlehetQség, életfeltétel és életkeret elsQdlegességét nem 
eliminálhatja az ember alkotta környezet, vagy a bioszféra ember által átalakított része, 
csak a természetbe történQ emberi beavatkozás mikéntjét és mélységét jelezheti.

A beavatkozás mikéntje és mélysége viszont pontosan politikai, gazdaságpolitikai és 
kulturális-intézményi döntések következménye, s ebben rejlik a fejlQdéselméleti narratíva 
legnagyobb paradoxona: úgy tesz, mintha az ember csak a maga alkotta környezetében 
élne, a természet csak adottságként, passzív befogadóként játszik szerepet. A környezeti 
krízis jelen mértéke ezt a felfogást alapjaiban kérdQjelezi meg, és a továbbiakban már 
nem redukálható egymástól független jelenségekre. (Ahogy majd ezzel összefüggésben a 
gazdasági-politikai jelenségek sem.)

A klímaváltozás súlyosságának megértéséhez egészen más perspektívából kell látni az 
eseményeket. A szemléletváltáshoz két kutatót hívunk segítségül.
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Tim Flannery az IdQjárás-csinálók – hogyan változtatja meg az ember a Föld klímáját, 
és milyen hatással van mindez az életre? cím_ könyvében mutatta be az éghajlatváltozás-

sal foglalkozó szakirodalomban az egyik legkifejezQbb módon a klímaváltozás holiszti-
kus jellegét, annak kiváltó okaitól a lehetséges következményekig.14

Flannery a Gaia-elmélet keretében indítja elemzését, s a Föld légkörét és hQmérsékletét 
az élQ szervezetek együttm_ködése által, az evolúció során különbözQ – egyre finomabb 
– mértékben szabályzottnak tartja, mely viszont így tette lehetQvé a komplex életformák 
megjelenését. A szabályzásban az üvegházgázok közül a leggyakoribb, a szén-dioxid ját-
szik kulcsszerepet, légköri koncentrációjának megváltozása az éghajlat megváltozásához 
kapcsolható, s ez a kapcsolat a földtörténet legnagyobb szakaszait, a földtörténeti idQ-

szakokat és idQket elválasztó tömegkihalásokkal járó eseményekben is kimutatható. Az 
atmoszféra tehát egy a földtörténeti idQben változó közeg, mely az élet jelenvalóságában, 
fennmaradásában és jellegében alapvetQ szerepet játszik.15

Ezt a szerepet tölti be a civilizáció kialakulásában is, hiszen a holocén máig tartó meleg 
idQszaka nélkül az elsQ földm_velQ társadalmak nem jöhettek volna létre.16 De a mostani 
állapotban, amikor a fosszilis tüzelQanyagok elégetése révén az emberiség szenet juttat a 
légkörbe, egyúttal „idQjárást is csinál”.

Elmélete alátámasztására Flannery egy csokorba gy_jti azokat a megfigyelt jelensége-

ket, amelyek az éghajlat megváltozásával függhetnek össze: a korallzátonyok kifehére-

dése 1976-tól, az 1997–98-as El Niño okozta rendkívüli meleg és szárazság, az állat- és 
növényvilágot ért hatások a trópusoktól a sarkokig, és az elsQ igazoltan a klímaváltozás 
hatására kipusztult állat: az aranyvarangy esete (1987). Majd a csapadékeloszlás megvál-
tozása térben és idQben (heves esQzések és aszályok szokatlan helyeken), és az extrém 
idQjárási jelenségek következnek 2004-ig, a könyv írásáig: az addigi legpusztítóbb hur-
rikán (1998), a legforróbb európai hQrekord (2003), az elsQ dél-atlanti hurrikán (2002), 
a valaha tapasztalt legfélelmetesebb viharszezon Floridában (2004), a gleccserek vissza-

húzódása, a jeges-tengeri jég zsugorodása, a grönlandi és az antarktiszi jég olvadása.17

Ezután bemutat három lehetséges, a klímaváltozással összefüggQ forgatókönyvet, 
amelyek a legnagyobb pusztítást fejthetik ki még a 21. században: A Golf-áramlat össze-

omlása, az amazonasi esQerdQk összeomlása és a metán kiáramlása a tengerfenékrQl (a 
klatrátok kitörése). Mindhárom forgatókönyv visszacsatolási hurkokkal számol, melyek a 
kezdeti hatást – a felmelegedést – felerQsítik.18

A bemutatott jelenségek egyidej_sége nem lehet a véletlen m_ve, szinkronicitásuknak 
közös oka van, a klímaváltozás. Tim Flannery holisztikus szemlélete ezzel megalapozza 
a „nagy levegQóceán” idQben és térben változó, komplex, de mégis törékeny, gyors átala-

kulásokra, katasztrófákra képes, visszacsatolásokkal operáló felfogását, Gaia és az embe-

riség interdependens összefüggésrendszerének szellemi fundamentumát.
 A másik mérföldkQ Andreas Malm 2007-ben írt könyve – amelynek magyar fordítá-

sához 2009-ben külön elQszót írt – a Hamarosan túl késQ lesz… – avagy a klímaváltozás 
árnyékában cím_ opus, mely a klímaváltozást egy új evolúcióbiológiai, paleontológiai, 
fizikai kutatásokon alapuló paradigma jegyében tárgyalja, s ebbQl a perspektívából még 
inkább aláhúzza annak kritikus szintjét.19

Malm a földrendszertudomány (earth system science) szellemiségének megfelelQen az 
élet teljességét, rendszereinek emergenciáját, önmagát fejlesztQ (autokatalitikus) és eset-
leges (kontingens) mivoltát, a bioszféra élQ és a Föld élettelen rendszereinek kölcsönös 
összefüggését, az evolúció folyamatában egymást befolyásoló jellegét vallja. Ez a para-

digma szemben áll az evolúciós elméletek eddig uralkodó darwini és dawkinsi klasszikus, 
karteziánus alapokon nyugvó, redukcionista, gradualista és determinista szellemiségével 
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szemben, mely szerint az élQlények a genetikai állományuktól vezéreltetve, a környe-

zettel mintegy alany-tárgy viszonyban élve, annak szelektív hatásaihoz alkalmazkodva 
léteznek, s a környezet lassú, fokozatos megváltozásához szintén apró, fokozatos válto-

zásokkal adaptálódnak.20

Malm felfogása szerint az élet megjelenése a Földön, továbbá az élQlények élet-
m_ködésének önteremtQ, önmagát alakító (autopoietikus) és a környezetét átformáló 
(exopoietikus) jellege együttesen hozta létre magát a bioszférát is, amely biogeokémiai 
ciklusokkal formálja a Föld három nagy szféráját: a kQzetet és a talajt (litoszféra), a vize-

ket (hidroszféra) és a levegQburkot (atmoszféra).
Ez állandó, dialektikus kölcsönhatást jelent a bioszféra és az élettelen anyag között 

anyagáramlások körfolyamatai révén, melyek közül a legfontosabb a szénkörforgás. A 
szénkörforgás az élet egészét áthatja, ugyanakkor az élQlények egyre komplexebbé váló 
összessége a szén-dioxid lebontásával, elraktározásával és kibocsátásával (fotoszintézis) 
befolyásolja a légkör összetételét és hQmérsékletét. A bioszféra, mint az élet önszervezQ-

dQ entitása így alakította ki az evolúció folyamata során a többsejt_ élQlények számára 
élhetQ formára a légkört az archaikumtól máig, megszakításokkal (kihalási események), 
de csökkenQ szén-dioxid-szinttel és hQmérséklettel, valamint növekvQ oxigénszinttel.21

Az élet autokatalízise ugyanakkor azt is jelenti, hogy az élQlények egymásra is hatást 
gyakorolnak autopoiézisük és exopoiézisük során, hiszen önfenntartásuk során megvál-
toztatják a környezetüket (niche-konstrukció), de ezzel a másik élQlény számára megvál-
toztatott környezetet alakítanak ki, melyhez annak is alkalmazkodnia kell (szelekció) és 
viszont. Mindezek együttesen egymást erQsítQ folyamatokban öltenek testet, az ún. pozitív 
visszacsatolásokban, spirálokban. „A szemlélet, mely az élQlényekre mint külsQ erQknek 
alávetett, elidegenített objektumokra tekint, különbözteti meg a darwini kartezianizmust 
a dialektikus látásmódtól, mely azt hirdeti, hogy az élQlény és környezete átfedi egymást, 
hogy mindkettQ egyszerre alany és tárgy a történelmi folyamatban” – idézi Malm az új 
természetfilozófia alapvetését jelentQ gondolatokat.22

Az új paradigma az evolúció folyamatát is másképp látja az utóbbi évtizedek pale-

ontológiai felfedezései alapján: nem zárja ki a darwini lassú változások sokaságát, de a 
nagyobb átalakulásokkor – mint például az új fajok megjelenése – a hirtelen változások-

ból indul ki. A szaggatott egyensúly elmélete az evolúció folyamatában a nyugalmi pe-

riódusokat követQ gyors változásokról számol be, amikor a fajok hosszú stabilitása után 
az új szervezetek viszonylag gyorsan kiforrott formában jelennek meg. Ugyanez igaz a 
földtörténet két rendkívüli jelentQség_ eseményére, az oxigénforradalomra és a kambri-
umi robbanásra is.

Emellett a fanerozoikum öt nagy – és sok egyéb kisebb – kihalási eseményének azo-

nosítása is igazolta az evolúción belüli gyors, radikális változások jelenlétét. Az evolúció 
ebben a felfogásban már egy dinamikus geotörténelem: összekapcsolódások és változé-

konyság térben és idQben, hirtelen változások, önteremtés és önpusztítás, hiszen a kihalási 
periódusok nagyságát a visszacsatolási spirálok felerQsíthetik.23

Ekkor emeli be Andreas Malm egy új fizikai paradigma megállapításait is termé-

szetfilozófiájába: az önszervezQdQ kritikusság gondolatát, amellyel tulajdonképpen a 
szaggatott egyensúly két nyugalmi állapota közötti átmenetet – többféle tudomány el-
nevezésében: katasztrófa, fázisátmenet, bifurkációs pont, kritikus vonal, rezsimváltás, 
nemlinearitás vagy egyszer_en csak a „vihar elQtti csend” – majd az azt követQ új létezési 
forma, a mennyiségi változásokból kialakuló új minQség emergenciáját magyarázza.

Az önszervezQdQ kritikusság elmélete azon megfigyelésbQl indul ki, miszerint bizo-

nyos fizikai entitások – például homokszemek – kívülrQl beáramló energia és a fizikai 
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paramétereik egymással való összefonódásuk, kölcsönös függésük révén komplex 
struktúrákat képesek létrehozni, melyek egy bizonyos pontig – önszervezQdQ kriti-
kusság – növekedésre és még nagyobb komplexitás elérésére is képesek, majd ezen 
túl összeomlanak. Az összeomlás elQtt egy nehezen meghatározható idQmennyiség 
alatt az említett létezQk kritikussá váltak.24

A gyors változás, a kritikus vonal átlépése azonban nem minden esetben jelenti egy 
fejlettebb entitás, életforma létrejöttét, hanem sokszor leépülést, demergenciát, Malm 
szavaival lavinát.25

A három – evolúcióbiológiai, paleontológiai és fizikai – elméletet Malm az éghaj-
latváltozásra is alkalmazhatónak tartja, amibQl az atmoszféra és bioszféra elválaszt-
hatatlansága, vagyis jelenségeik kölcsönös összefüggése és változásainak dinamikája 
is következik!

Vagyis hiába óriási kiterjedés_ek bizonyos élQ rendszerek (az Amazonas, az északi 
fenyQerdQk, az afrikai erdQk, a korallzátonyok, az óceánok planktonállománya), és 
más, az élQk által a bioszféra változásainak kitett élettelen (abiotikus) rendszerek (az 
Arktisz és az Antarktisz, a grönlandi és az antarktiszi jégselfek és jégmezQk, a ma-

gashegyi gleccserek, a Golf-áramlat, a szibériai tundra fagyott rétege [a permafroszt], 
vagy az óceánok hQmérséklete és savassága), rájuk is hat a klímaváltozás és a pozitív 
visszacsatolási spirálok miatt gyors, nemlineáris változásra is képesek.26 

Eddig ezek a rendszerek – még az IPCC felfogásában is – csak lassan változó enti-
tásoknak t_ntek, s kevéssé valószín_síthetQ volt a gyorsuló állapotváltozásuk, még a 
21. század vége elQtt sem. Andreas Malm dialektikus természetszemlélete és a glecs-

cserek, a jeges-tengeri jég, a nyugat-antarktiszi jégselfek olvadására, valamint a visz-

szacsatolásokkal számoló felmelegedésre vonatkozó újabb mérések azonban sokkal 
gyorsabb változásokról számolnak be.27 A 2003-as, Nyugat-Európát sújtó hQhullám 
pedig az erdQk esetében igazolta, hogy szén-dioxid-elnyelQ képességük csökken a 
melegedés hatására, sQt egy ponton – kritikus vonal, bifurkáció – nyelQkbQl akár for-
rásokká is válhatnak, különösen, ha az erdQtüzek már amúgy is csökkentették szén-
dioxid-elnyelQ képességüket!28

A fanerozoikum öt nagy kihalási szakaszának többségét vulkánosság következtében 
beinduló felmelegedés okozta, s közülük a legsúlyosabbat, az élQlények 94%-át elpusz-

tító permi tömegkihalást 6 °C-os hQmérséklet-emelkedés, (majd ennek következtében a 
tengerfenéki metánhidrátok [klatrátok] kitörése) ami az IPCC visszacsatolásokkal nem 
számoló lehetséges prognózisai között is szerepel 2100-ra – mondja Andreas Malm. 
Ráadásul az emberi tevékenység sokszorosan gyorsabb ütem_ szén-dioxid-emissziót 
okoz, mint a perm kor vulkánjai. Mint ahogy a biodiverzitás csökkenése, vagyis a fajok 
elt_nésének üteme is sokszorosa a földtörténet egyensúlyi szakaszaiban fellelteknél.29

Vagyis az idQtényezQ, a változások lassúsága, amiben a szkeptikusok, a cinikusok 
és a laikusok bíztak, már korántsem olyan megnyugtatóan hosszú, mint eddig…

Mivel Malm a bioszféra egészérQl beszél, ezért külön nem elemzi a klímaváltozás 
emberiségre gyakorolt hatását, ezt Flannery már amúgy is megtette. Amit prognoszti-
zál a következQ: „[…] ha ma vagy 2025-ben nullára csökkentenénk a szén-dioxid-ki-
bocsátást, akkor valószín_leg megakadályozhatjuk Grönland elolvadását, megment-
hetjük az Arktisz kellQen nagy részét ahhoz, hogy a jég esetleg újraképzQdhessen, egy 
kilencedik életet adhatunk a korallszirteknek, és komolyan lecsökkenthetjük annak 
veszélyét, hogy a Golf-áramlat összeomlik, a Közel-Keleten a hQség elviselhetetlenné 
válik, a tengerek elsavasodnak, a szárazföldi nyelQk szénforrássá változnak és a fajok 
tömegesen kihalnak.”30
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De az élet teljességébQl kiinduló szemlélete alapján a bioszféra nemlineáris vál-
tozásai, lavinái esetén bekövetkezQ klímakatasztrófa amúgy sem hagyhat kétséget 
afelQl, hogy maga az élet került veszélybe. Semmi biztosíték nincs arra, hogy a permi 
összeomláskor túlélQ 6% mindig fennmarad. A kontingencia a teljesség része. Vagyis 
a bioszféra krízise a hatodik nagy tömegkihalás veszélyét rejti magában!31

Andreas Malm figyelmeztetését, következtetéseit a Világbank 2012. novemberi 
jelentése, a World Bank Report: Turn Down the Heat. Why a 4 °C Warmer World 
Must be Avoided – melyet a Világbank felkérésére a Potsdami Klímakutató és ElemzQ 
Intézet írt a Világbank saját elemzQ- és kutatócsoportjával és egy globális ellenQrzQ 
testülettel együtt – sokkolóan igazolja.32

Egyrészt az utóbbi évtizedekben már megfigyelt jelenségek bemutatásával: nö-

vekvQ szén-dioxid-koncentráció és -emisszió, emelkedQ átlaghQmérséklet, növekvQ 
tengerszint, a grönlandi és antarktiszi jégtömeg elvesztésének növekvQ üteme, az 
óceánok savasodása, az arktiszi tengeri jég elvesztése, hQhullámok és rendkívüli hQ-

mérsékleti értékek, aszályok és szárazságok, a mezQgazdaság kárai és a gazdasági 
növekedés ütemében okozott nehézségek.33

Másrészt a 21. századra vonatkozó projekciókkal, melyek egy 4 °C-os hQmérsék-

let-emelkedés esetén következhetnek be 2100-ig: az óceánok savasodása, aszályok, a 
csapadékeloszlás extremitásokat növelQ változásai, a trópusi ciklonok gyakoriságá-

nak növekedése, a tengerszint-emelkedés és annak regionális eltérései, a hQmérsék-

leti extremitások alapvetQ növekedése, regionális hQmérsékleti eltérések, alapvetQen 
melegebb hónapok, még gyakoribb hQhullámok, a mezQgazdasági károk, vízellátási 
problémák, az ökoszisztémákat (erdQk), a biodiverzitást és az emberi egészséget sújtó 
erQsödQ hatások.

Most ne legyen megtévesztQ a 2100-as dátum: a jelentés azt is írja, hogy a cancuni és a 
koppenhágai klímakonferenciák vállalásainak betartása esetén 20% esélye van ekkora emel-
kedésnek 2100-ig, de ha a vállalások nem teljesülnek, akkor már 40%-os. Az utóbbi esetben 
már 10%-os a valószín_sége annak, hogy a 4 fokos emelkedést a 2070-es évekre elérjük egy 
közepes szén-dioxid-emisszióval számolva – vagyis, Malm szavaival, ha minden marad a 
régiben (business-as-usual)…34

Még ennél is lényegesebb, hogy a jelentés utolsó fejezete már 2 °C-os felmelegedés 
esetén is a földrendszer nemlineáris válaszainak erQsödQ lehetQségére és elQre nem megjó-

solható klímarezsimekbe történQ átmenetre figyelmeztet. Ezek az amazonasi esQerdQk, az 
óceáni ökoszisztémák, a nyugat-antarktiszi és a grönlandi jégtakaró összeomlásakor követ-
kezhet be.

A jelentés az emberi világot érQ hatások elemzésekor a nemlineáris változások kétféle 
forrását és megvalósulását is bemutatja. Vagyis a nemlineáris változások, a lavinák egyes 
kisebb események összeadódó hatásából – például a csapadékeloszlás változása kihat a 
mezQgazdasági termelésre, az a népesség ellátására és egészségi állapotára, majd a megnö-

vekedett emberi szükségletek a természeti környezetre, s ez vissza a gazdasági növekedésre 
– is, valamint egy eseménynek az adott térség hiányosságainak súlyosbító körülményei által 
bekövetkezett hatásából – például, ha az ellátórendszerek összeomlanak – is eredhetnek.35

A jelentés tömören fogalmaz: „És ami a legfontosabb, egy 4 fokkal melegebb Föld olyan 
mértékben különbözik a maitól, hogy az azzal együtt járó nagyfokú bizonytalanság és új 
kockázatok fenyegetést jelentenek az elQrejelzQ képességünkre és arra, hogy terveket készít-
sünk a jövQben szükséges alkalmazkodáshoz.”36

Ez azt jelenti, hogy az önszervezQdQ kritikusság az emberi társadalmak, mint struk-

túrák inherens tulajdonsága is, nem csak a Föld biotikus és abiotikus rendszereinek 
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jellemzQje. A globalizált világ komplexitása és interdependenciája ezt a tulajdonságot 
még jobban kiélezi. Tim Flannery és Andreas Malm figyelmeztetése beigazolódott…

James Hanzen klímakutató – akire Malm sokszor hivatkozik és akit a Világbank 
jelentése is idéz – a hidrológiai ciklus (vízkörforgás) megváltozásában látja a klíma-

változás emberi világra mért leggyorsabb nagy kiterjedés_ hatását. A hQmérsékleti 
anomáliák, az aszályok, az áradások, a súlyos esQzések lesznek a legszembet_nQbb 
jelenségei a klímaváltozásnak.37 Ugyanakkor – jegyezzük meg – Hanzen számára is 
az arktiszi jég állapota jelenti a klímaváltozás globális hatásainak legfontosabb indi-
kátorát.38

Andreas Malm arra figyelmeztet, hogy a lavinák – a kritikus vonalak átlépése nem-

csak a legnagyobb rendszerekben jelenik meg, hanem különbözQ, kisebb-nagyobb 
jelenségekben, extremitásokban egyaránt. Vagyis a hQhullámok, aszályok, erdQtüzek, 
áradások, özönvízszer_ esQzések, jégesQk, sárlavinák, viharok már a lavinák korának 
eseményeit jelentik.39

Ha elolvad a jeges-tengeri jég, a Föld látványa – elQször nyaranként – úgy vál-
tozik meg, mint a holocén korszakban, az emberi civilizáció korában még soha. 
Ekkor mindenki számára tagadhatatlanná és világossá válik, hogy egy új történel-
mi korszakba érkeztünk.

Az ember világban-való-léte egyben a történetiségben való létezés is, annak 
eseményeibQl maga alkotja meg a történelmet, történetiségének struktúráját. A 
természet történetét is az ember alkotta meg tQle független, természeti jelensé-

gekre reflektálva. Eddig.
Most, Tim Flannery szavaival idQjárás-csinálók lettünk. Andreas Malm sza-

vaival pedig mindez azt jelenti, hogy a bioszféra kritikus állapotát az emberiség 
okozta, egyszer_en megfogalmazva azzal, hogy a szénciklus során a litoszférában 
elraktározott szenet (kQolajat és földgázt) a modern gazdaság kitermeli, elégeti 
és így hatalmas mennyiség_ szén-dioxiddal terheli meg a légkört. Beavatkozás 
történik az élet alapját jelentQ szénciklusba.40

A modern civilizáció felQl nézve ez a gazdasági növekedés követelményének, a 
modern világgazdasági rendszer planetárissá tágulásának, s a nyugati és az ázsiai 
gazdaságok konvergenciájának következménye.

1986-ban az emberiség ökológiai lábnyoma – az életszínvonalának fenntartásá-

hoz és az általa okozott szennyezés elnyeléséhez szükséges biokapacitás földte-

rületre vetítve – elQször haladta meg a Föld egész területét.41

2013-ban már augusztus 20-án volt az a nap, a túllövés napja (World Overshoot 
Day), amikor az adott évben az emberiség által felhasznált természeti erQ-

források és az okozott szennyezések ökológiai lábnyoma meghaladta a Föld 
biokapacitását.42

Andreas Malm 2025-öt jelölte meg végsQ dátumként, amikor a nulla kibocsátást 
el kellene érni, vagy ha minden megy az eddigiek szerint (business-as-usual), már 
nem fogjuk tudni a kritikus vonalak vagy a lavinák korának eseményeit befolyá-

solni.43

Ha elolvad az északi sarki jég, egyértelm_vé válik, hogy az emberi és a termé-

szettörténet soha nem látott módon együvé forrt, hogy egy új, az emberi civilizá-

ció és a bioszféra mai állapota számára tragikus és rövid történelmi-földtörténeti 
korszak veszi kezdetét. Gyökerei a túllövés kezdetéig nyúlnak vissza, a vége, ha 
nem sikerül a fenntarthatóságot megvalósítani, a klímakáosz44 bekövetkezte. Ez 
lesz a pollucén, a szennyezés kora.
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