
TREMBECZKI ISTVÁN

Vissza a múltba? Előre a csillagokhoz? 
A klíma-fordulópont és a „multiplanetáris 
emberiség” kérdőjelei

2016 nyár végén, a Fokvárosban tartott Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson a 
Nemzetközi Rétegtani Bizottság egy új földtörténeti kor felvételét javasolta a geológiai 
idővonalra: az antropocént, vagyis az ember korát. Még el fog telni néhány év az új kor 
végleges hivatalossá válásához, de a döntés már megszületett, csak az antropocén kez-
detéről zajlik a vita.1

2017. június 28-án a Nature folyóiratban jelent meg klímakutatók egyik legkomo-
rabb figyelmeztetése, miszerint három évünk maradt a szén-dioxid-emisszió okozta klí-
maváltozás megfékezésére.2 A felhívás egy 2017. áprilisi, a Carbon Tracker, a Climate 
Action Tracker civil szervezetek, valamint a Potsdami Klímakutató Intézet és a Yale 
Egyetem közös kutatásán alapszik, amely a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének 
elmaradása esetén 2020-ra prognosztizálja a klíma-fordulópont elérését. Ezután már 
irreverzibilis változásokkal kell számolni az eddig már bekövetkezett, a klímaválto-
zás okozta jelenségek (a felmelegedés és a tengerszint emelkedése, a gleccserek, a 
grönlandi és antarktiszi tengeri jég tömegének csökkenése) mellett.3

A 2018-as nyár és ősz, valamint a januárt nem számítva enyhe tél mintegy alá-
húzta a fentebbi figyelmeztetés jogosságát. Sőt, a rendkívül forró, száraz és egyéb 
szélsőséges időjárási események sokaságával telített nyár végén, a meteorológusok 
– az északi féltekén tapasztalható jelenségek vonatkozásában – az északi futóáram-
lás mintázatában bekövetkezett változásról nyilatkoztak. Ami, ha állandósul, tartós 
hatást gyakorolhat jóval kiterjedtebb földrajzi területen, mint egyes regionális je-
lenségek.4

Majd októberben minden eddiginél sokkolóbb figyelmeztetés látott napvi-
lágot, most már a legnagyobb, klímaváltozással foglalkozó ENSZ-szervezet, az 
Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) kutatásai nyomán: már a 1,5 fokos 
felmelegedés esetében is katasztrofális következményekkel kell számolni.5 Vagyis nem 
lesz elég a 2 fokon belüli klímastratégia megvalósítása!

Emellett egy másik, akár az emberiség történetét tekintve is kiemelkedő, a köze-
lebbi és a távolabbi jövőnket szintén meghatározó eseményláncolat is kezd egyre 
határozottabb formát ölteni. 2017. október végén, a Nemzetközi Asztronautikai 
Kongresszuson, az űrkutatással foglalkozó magáncég, a SpaceX vezetője, a mára 
világhírűvé vált feltaláló és vállalkozó, Elon Musk alapos előadásban mutatja be a 
Mars elérésének és emberi kolonizációjának részletes tervezetét.6 Musk már koráb-
ban bejelentette, hogy 2025-re embert szándékozik a Marsra küldeni, melyet azután 
a többi expedíció is követne, egy önfenntartó, életképes emberi populációt létrehoz-
va a bolygón.7

Ezzel párhuzamosan, 2017 márciusában az USA kormányzati szintjén is megszületett 
a döntés arról, hogy a NASA 2033-ra embert juttat el a Marsra, sőt 2017. június 7-én be 
is mutatták a Marsra induló 12 űrhajóst!8 Majd december 11-én Donald Trump amerikai 
elnök aláírta azt a rendeletet, melynek értelmében az USA újra embert küld a Holdra.9 
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Az Egyesült Államok mellett más országok is bejelentették ilyen irányú szándékaikat: 
Kína, Japán, Oroszország, az Egyesült Arab Emirátusok, valamint India.10 Bár lehet, 
hogy a magáncégek – elsősorban a SpaceX – itt is gyorsabbak lesznek.

Az űrkutatás tehát újra felgyorsult. Csakhogy most a tudományos kutatás mellett 
kolonizációs törekvésekről és gazdasági célokról is hallunk, az űrkutatás költségeinek 
csökkentése, illetve a rentabilitás (és profit) elérése miatt, mely a Hold és a Mars ilyen 
irányultságú kutatása mellett kiterjed a Föld, illetve a Mars közelében lévő aszteroidák 
és kisbolygók bányászatára is. Ebben a projektben is egyre több magánbefektető, társa-
ság venne részt.

Ehhez kapcsolódnak az elmúlt bő félév olyan friss hírei, amelyek az űrkutatás, de 
talán az emberiség történetében is mérföldkőnek számítanak: a Japán Űrügynökség 
(JAXA) kutatószondái 2018. szeptember 22-én sikeresen landoltak a Ryugu aszteroi-
dán, a Földtől 280 millió kilométerre!11 Emellett idén, január elején egy kínai űrszonda 
leszállt a Hold sötét oldalára, majd – mintegy válaszként – az amerikai alelnök bejelen-
tette, hogy öt éven belül amerikai űrhajósokat küldenek szintén a Holdra.12

Egyszóval egy új történelmi kor kiformálódásának szemtanúi vagyunk, melynek elő-
szelei már évekkel ezelőtt érezhetők voltak, de most az események rendkívüli mértékben 
felgyorsultak. A két eseménysor ugyanis bátran összekapcsolható: egyszerre tükrözik 
az emberiség óriási mértékben megnövekedett, környezetre gyakorolt hatásának káros 
befolyását, ugyanakkor az emberiség által elért óriási mértékű tudományos-technológiai 
és gazdasági fejlődés hatását is az emberiség képességei és lehetőségei kiterjesztésének 
értelmében. Az alábbiakban ebből a kettős perspektívából gondolkodunk el az „ember 
kora” kezdetéről.

A Nemzetközi Rétegtani Bizottság kutatócsoportja indoklásában azért kell új föld-
történeti korról beszélni, mert az emberi tevékenység olyan mértékben beavatkozott a 
természetes folyamatokba, olyan új anyagokat hozott létre, illetve olyan típusú szeny-
nyeződéseket helyezett el a környezetben, amelyek már az üledékes kőzetekben is ki-
mutathatók, s földtörténeti értelemben is hosszú ideig jelen lesznek a geoszférában. A 
műanyag és az alumínium szemcsék felhalmozódása, a fossziliák elégetéséből keletkező 
égéstermékek, a kísérleti atomrobbantásokból visszamaradt izotópok, a szén, a nitrogén, 
és a foszforciklus megváltozása, az antropogén klímaváltozás, invazív fajok elterjedése, 
valamint a tömeges fajkihalás azok a jelenségek melyek egy alapvetően megváltozott 
világot írnak le.13

Ehhez környezettörténeti szempontból – hosszabb-rövidebb időintervallumot figye-
lembe véve – hozzátehetnénk még a megművelt földterületek növekedését, az erdők 
kiterjedésének csökkenését, az óceánok savasodását, a tengerszint emelkedését, a talaj-
eróziót és degradációt, a sivatagosodást, a jéggel fedett területek csökkenését, a bányá-
szati tevékenység nyomait, a vegyi szennyezéseket, a mesterséges anyagokkal lefedett 
földfelületek területének növekedését, a különféle típusú hulladék felhalmozódását, 
vagy az élővilág bizonyos szegmenseiben végbemenő, egyre számottevőbb genetikai 
beavatkozást, melyek a fentiekkel összefüggő, szintén hosszú távú jelenségek. Az em-
ber számára mindenképp. Egyértelmű: valóban az „ember korában”, vagyis az emberi 
tevékenység által meghatározott korban élünk.

De csak addig, amíg a klíma-fordulópont elérése be nem következik.
A korábban említett 2017-es tanulmány – 2020 The Climate Turning Point – az ún. „bil-

lenő elemek”, vagyis a Földrendszer biotikus és abiotikus makroentitásainak dinamikus 
egyensúlyi működését veszélyeztető szén-dioxid-emisszió függvényében tárgyalja a már 
kritikussá váló kibocsátott szén-dioxid-mennyiség problémáját. Ez a kb. 600 gigatonna 
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mennyiség az, amit a jelenlegi kibocsátási ütem – 39 GT – mellett 15 év alatt elérhetünk, 
s „attól kezdve a Földrendszer nagyobb és jórészt visszafordíthatatlan változásoknak lesz 
kitéve”. Ezért kell 2020-tól elkezdeni a fokozatos – és a gazdasági élet számára elviselhető 
mértékű – kibocsátáscsökkentést, hogy 2040-re elérjük a zéró emissziót.14

Ennek hiányában nem sikerülhet 1,5 vagy 2 celsius fok alatt tartani a felmelegedést, 
s így a párizsi klímaegyezményt sem sikerülhet betartani. Ekkor a következő billenő 
elemek kerülhetnek egyre kritikusabb állapotba: először körülbelül 2 és 4 fok között a 
nyugat-antarktiszi jégtakaró, a grönlandi jégtakaró, az arktikus nyári tengeri jég, az alpe-
si gleccserek és a korallzátonyok. Bár itt már lehet, hogy a párizsi egyezmény betartása 
esetén sem kerülhető el a kritikus állapot felé történő elmozdulás. A következő csoport 
a körülbelül 4 és 6 fok között kerülhet kritikus helyzetbe: az amazonasi esőerdők, a bo-
reális erdők, a Golf-áramlat, a Sahel-övezet, és az ENSO. További felmelegedés – körül-
belül 6 és 8 fok esetében veszélybe kerülhet a kelet-antarktiszi jégtakaró, a permafroszt, 
és az arktikus téli tengeri jég.15 Ugyanakkor a kritikus vonalak átlépése pozitív vissza-
csatolásokkal is jár, emellett a nagy rendszerek változásai egymást is felerősíthetik. A 
2020-as dátum azért választóvonal, mert a késlekedés egyre nehezebb és radikálisabb 
kibocsátáscsökkentést követel, az egyre jobban melegedő világban.

A legfrissebb IPCC-jelentés szintén nagyon komor: a 2020-as határvonalat ők is alá-
húzzák, valamint a számításaik szerint érdemi csökkentést kell elérni 2030-ig, mert már 
a 1,5 fokos hőmérséklet-emelkedés is pusztító változásokkal jár – húzzuk alá ismét.16

Ha a klíma-fordulópont ilyen következményekkel jár, biztosan visszaveti a világgaz-
daság fejlődését, sőt a globális ökoszisztéma összeomlása az emberi civilizáció fenn-
maradását is veszélyeztetheti. Mindezek kivédése és a kárenyhítés egyre komolyabb 
erőforrásokat vonhat el a különböző társadalmi alrendszerektől, a gazdaságon keresztül 
a politikáig bezárólag. A kényszerítő hatások pedig egyre kevesebb és kevesebb moz-
gásteret nyújtanak majd.

Társadalom-lélektani oldalról nézve pedig a megmaradt erőforrásokért zajló mind 
kíméletlenebb küzdelemmel, a fanatizmus és az agresszió növekedésével, s egyúttal az 
apátia és a cinizmus elharapózásával számolhatunk, sőt akár még a fatalizmusból eredő 
túlfogyasztás átmeneti erősödésével is. A politikában vagy más döntéshozatali szinten 
pedig tovább erősödhetnek a rövid távú gondolkodás és/vagy a kognitív disszonancia 
mára már nyilvánvalóan káros mechanizmusai, melyek már eddig is tevőlegesen hoz-
zájárultak a valós idejű környezeti problémák kitárgyalatlanságához és elfedéséhez. 
Vagyis: hozzájárultak a környezeti krízis kialakulásához. Ezek a tünetek – amelyek sok 
esetben már tapasztalhatók – visszavethetik a megfontolt, gyakorlatias döntéseket és az 
innováció lehetőségeit is.

Itt is pozitív visszacsatolások indulhatnak be, hasonlóan, mint a természeti folya-
matokban, egészen a társadalom összeomlásáig. Egy hosszú idő után a természetben 
bizonyosan kialakulhat egy alacsonyabb szintű egyensúlyi állapot, amint ez a korábbi 
tömegkihalásoknál és rezsimváltásoknál is megtörtént, a földtörténet korábbi szakasza-
iban. De az emberiség számára ez nem lesz pozitív kimenetel, inkább egy utazás vissza 
a múltba, a civilizáció szintén alacsonyabb szintű, roncsolt állapotáig, vagy a civilizáció 
előtti szintig, ahol a puszta fennmaradás a tét. Vagy még visszább, az ember előtti korba, 
mely kimenetel – környezeti katasztrófák különféle formáiban – a tudományos kutatá-
sok számára sem teljesen valószínűtlen.17

Ha most a másik, fentebb említett eseménysorra fókuszálunk, akkor elképzelhető, 
hogy a tudományos áttörések mellett a Hold és a Mars kolonizációja, a kisbolygók és 
az aszteroidák nyersanyagforrásainak bányászata, s egyben az űr meghódítása mintha 
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megoldást jelentenének a világtársadalom ökológiai válságára, gazdasági lehetőségeire. 
Hiszen új erőforrások megszerzését, valamint tudományos felfedezések és technikai 
fejlesztések lehetőségeit villantják föl.

S ebből a szempontból, mintha megismétlődne a történelem egy hasonlóan válságos, 
szintén világtörténelmi fordulópontot jelentő szakasza: a modern, kapitalista világ-
gazdaság – vagy Immanuel Wallerstein koncepciója szerint a modern világgazdasági 
rendszer – kialakulásának időszaka a 16. századtól kezdve. Hiszen az is a földrajzi 
felfedezésekkel és gyarmatosítással kezdődött, majd az így megszerzett ismeretek, to-
vábbá a kereskedelmi utak és a nyersanyagforrások feletti ellenőrzés megszerzése adott 
lehetőséget a nyugati civilizációnak – az „európai világgazdaságnak” –, hogy kilábaljon 
a késő középkori strukturális válságból, és létrehozzon egy új, egyre terebélyesedő vi-
lággazdasági rendszert.18

 S ez egyúttal a többi térségben és társadalomban is olyan változást indukált, mely 
révén sikerült a korábbi rurális társadalmi-gazdasági struktúra gyökeres átalakítása, 
annak társadalmi-gazdasági-intézményi korlátait ledöntve a mai piaci kapitalizmus 
megjelenését előkészítve. Vagyis az expanzió – a nyugati társadalmak belső, gazdasági, 
intézményi, jogi, politikai feltételeit nem feledve – volt az a „kulcstényező”, amely a 
döntő, minden társadalmi alrendszer és struktúra transzformációjának katalizátora volt, 
a különböző kimenetelektől eltekintve.19

Tehát feltehetjük a kérdést, a közeljövőben nagy valószínűséggel kibontakozó űrgazda-
ság kiutat jelenhet a környezeti-társadalmi krízisből? Vagy megismétlődik a történelem, s a 
korábbi gyarmati rendszer összes negatív jelensége, új köntösben ugyan, de visszatér?

A jelenkor egyik vezető fizikusa, Michio Kaku szerint az űrkutatás alapvető kihí-
vása a költségtényezők csökkentése, hiszen a Földről a világűrbe kijutás drága: egy 
adott tömeg kiszakítása a gravitációs mezőből rengeteg energiába kerül. Így, amed-
dig ezt az akadályt nem sikerül hatékonyan legyőzni, a költségek lassítani fogják a 
felfedezéseket. Ez a dilemma mind a bányászati tevékenységnél, mind az emberes 
űrutazásnál is jelentkezik, sőt az esetlegesen létrehozott kolóniák első időszaka 
biztosan csak földi erőforrásokra támaszkodhat. Így ő, a 2011-ben írt könyvében, 
melyben sok más témakör mellett az űrkutatás 21. századi jövőjéről is töpreng, az 
általa prognosztizált technológiai fejlődés második szakaszára, 2030 és 2070 közé 
datálja a tényleges áttörést.20

Az űrgazdaság pionírjai optimistábban látják a költségtényezők szerepét: a Föld 
körüli kisbolygók bányászata milliárd dolláros üzlet lehet – állítja például Peter 
Diamandis, a Planetary Resources nevű űrbányászatra szakosodott új cég társala-
pítója és alelnöke.21 Így a cég már a 2022 körüli időszakra tervezi a termelés meg-
kezdését. Elon Musk, a Mars kolonizációjának legelhivatottabb vállalkozója szintén 
megkerülhetetlennek, de nem áthidalhatatlannak látja a költségtényezőket. Mindkét 
területen a robotok alkalmazása, a kisbolygókon fellelt erőforrások, a többször fel-
használható űrhajók és a további innovációk is segíthetnek.22

A két prognózis azért nincs annyira messze egymástól. Ennyi időbeli különbség az 
újkori gyarmatok létrehozásakor is jelentkezett, még ha sokszor könnyebb volt az 
azonnali siker elérése. De – meglátásunk szerint – az űrgazdaság jövőjében is 
lejátszódhat egy, a korábbi esetben már lejátszódott mechanizmus: a kezdeti ne-
hézségeket a gyarmatok kiaknázásának beindulása után a profitképződés révén 
pozitív visszacsatolási folyamatok váltották fel. Melyek lehetőségeket adtak az 
akkori technológia és társadalmi szerveződés szintjén jelentkező technikai, logisztikai 
és finanszírozási problémák minél hatékonyabb megoldására. Majd megkezdődött a 
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versenyfutás az új területekért. Ma a helyzet teljesen hasonló: globális és nagyhatalmak, 
gazdag országok, cégek és magánbefektetők jelentik a kezdeti lépések elindítóit, s bár 
még sok a kérdőjel, a szándékok és tervek egyre határozottabbak.

Egy korábbi tanulmányunkban – ahol az űrgazdaság és az új típusú kolonizáció kez-
deti lépéseinek történelmi párhuzamáról és lehetséges kimeneteleiről töprengtünk – már 
felvetettük, hogy az antropocén kor egyre erősödő környezeti válságának szempontjából 
az űrgazdaság kialakulása pozitív hatást gyakorolhat, a nyersanyag-források bővülése, 
valamint a tudományos fejlesztések következtében.23

Továbbgondolva ezt a lehetőséget, az aszteroida-bányászat még további pozitívu-
mokkal is járhat. Egyrészt csökkentheti a földi kitermelő ipar környezeti terhelését, a 
kitermeléstől kezdve a nyersanyagok szállításáig, s esetlen egészen a feldolgozásáig. 
S ezzel elősegítheti a földterületek bányászati célú hasznosításának csökkentését is. 
Másrészt a kisbolygók és aszteroidák erőforrásai egy részének ott helyben, az űrbányá-
szatban történő felhasználása energiamegtakarítással is járhat, szintén csökkentve a földi 
erőforrásokra támasztott igényt. A kolóniák esetében ez természetesen csak később – az 
önfenntartóvá válásuk után – lehetséges. Harmadrészt az űrbányászat és a kolonizáció 
által várhatóan katalizált tudományos és technikai fejlődés eredményei kamatoztathatók 
lehetnek a Föld környezeti problémáinak megoldásában is, inspirációt adva vagy tech-
nikai fejlesztéseket nyújtva.

De, ami a legfontosabb: a földi erőforrások korlátossága sürgetően hat az űrgazdaság 
létrehozásának irányába: vannak olyan előrejelzések, amelyek szerint a modern világ-
gazdaság számára nélkülözhetetlen ásványi anyagok és fémek közül több is elfogyhat 
a következő száz évben.24 Tehát szükség lesz új erőforrásokat szerezni, bármilyen tech-
nológiai fejlődéssel, anyagtakarékossággal és helyettesítési képességgel számolunk is. 
Még nagyobb távlatokban, ökológiai-ontológiai értelemben megfogalmazva: más plané-
ták erőforrásainak kiaknázása révén átléphetővé válhat egy eddig meghatározó alapfel-
tétel, a Föld bolygó, mint véges és a Napból érkező napenergiát és a világűrbe leadott 
hőenergiát kivéve zárt rendszer25 geofizikai meghatározottsága! Ennek a korlátnak a 
meghaladása akár az emberi civilizáció egy új korszakát is jelentheti majd.

Vagyis a felfedezők kalandvágya, az új tudományos áttörések lehetősége kéz a kézben 
járhat a gazdasági megfontolásokkal, sőt, segíthet a környezeti krízis megoldásában. Ami 
környezetetikai szempontból azt jelenti, hogy ki kell terjeszteni az emberi létezés határait a 
Földön túl, talán a Marsig, hogy annak eredményeképpen létre tudjuk hozni a fenntartható 
életmódot itt, a Földön. Vagy legalább időt nyerjünk a túllövés – egy adott rendszer gyors 
növekedése távlatait meghatározó korlátok késői vagy téves felismeréséből következő ál-
lapot26 – jelenlegi helyzetének komplex kríziskezelési lehetőségei számára.

Természetesen az aszteroida-bányászat is lehet kétélű fegyver, hiszen a sikere esetén a 
földi erőforráskészletbe beáramló anyagmennyiség tovább növelheti a helyben keletkezett 
hulladék mennyiségét, azon az úton, hogy a mára uralkodóvá vált fogyasztói attitűd továb-
bi ösztönzésével egyszerűen nem ösztönöz takarékosságra és az életmódunk megváltozta-
tására. Ez még akkor is bekövetkezhet, ha már az aszteroidákon feldolgozzák a kitermelt 
ásványokat, mivel azok felhasználása itt fog történni. Ez esetben a megoldást a keletke-
zett hulladék elszállítása jelenthetné, talán éppen vissza, a kitermelt nyersanyag helyére. 
Továbbá, még ha sikerülne is a gazdaság anyagáramlásának új forrásokra szert tennie az 
aszteroidákon, s a kitermeléshez helyben találni energiát, a Földre szállított részben fel-
dolgozott nyersanyagok további megmunkálásához és a gazdaság további működtetéséhez 
még nagyobb mennyiségű energiára lesz szükség. Tehát új energiaforrásokat is keresni 
kell a világűrben, mert ezen a területen is ökológiai-geofizikai korlátokba fog ütközni az 
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emberiség, különösen egy tovább növekedett fogyasztásorientált gazdaság esetében. S ek-
kor még élesebben vetődhetnek fel a fosszilis és a megújuló energiaforrások felhasználása 
körüli dilemmák. Vagyis az űrgazdaság időt nyerhet a fenntartható fejlődés problémájának 
megválaszolásához, de a válaszokat önmagában aligha adhatja meg.

De az aszteroida-bányászat legkomolyabb problémája talán nem is ebből az irányból 
fenyeget, hanem a történelmi párhuzam esetleges újbóli feltűnéséből. Vagyis: a koopera-
tív megoldás csak addig fog működni, amíg az űr meghódításának folyamata nem válik 
politikai kockázattá. Ahogy ez már a múltbeli felfedezések és gyarmatosítás esetében 
történt. Ez a helyzet a költségtényezők nem megkerülhető problémájából is kibontakoz-
hat: mivel a pioníroknak kell állniuk a tetemes költségek egészét (és a kockázatokat), 
ezért inkább a rentábilis vállalkozások lesznek preferálva. Ami különösen a tartós koló-
niák létrehozásával kapcsolatosan lehet döntő tényező – amíg nem lesznek önfenntartók. 
Ez a tudományos felfedezések helyett a profitot termelő bányászat irányába terelheti az 
intenciókat. Ami viszont a kitermelhető források megszerzéséért folytatott versenyt nö-
velheti. Ez a fordulat könnyen átírhatja a most még békés kooperációt és tudományos 
versenyt. Természetesen, ha a technikai fejlődés és a kitermelhető források bősége lehe-
tővé teszi, ez a probléma nem jelentkezik olyan korán, sőt, talán olyan formában sem, 
mint a korlátos forrásokkal rendelkező Földön. A körülbelül 16 000 Föld-közeli asztero-
ida erőforrásait egyelőre még megbecsülni is nehéz.27

Erre azt mondhatjuk, hogy a politikai kockázat egy újabb kontextusban is felbukkan-
hat az űrgazdaság működtetése során, s ugyanúgy visszahathat a földi viszonyokra is, 
ahogyan az a múltban történt. Ez pedig a mai gazdasági valóság egyenlőtlen fejlődésé-
nek következtében fellépő feszültségek keltette problémák.

Wallerstein világrendszer-elméletének központi gondolata az, hogy a modern világ-
gazdasági rendszer inherens tulajdonsága az egyenlőtlen csere, ami a kezdeti fölénnyel 
rendelkezőknek helyzeti előnyt biztosított. Ez az enyhe fölény vált később hatalmas 
mértékű külnöbséggé.28 Ami ebben az új kontextusban azt is jelentheti, hogy az űrgazda-
ság pionírjai bebetonozhatják a pozícióikat, s az újak számára csak lassú konvergencia, 
vagy – a körülmények szerencsés összjátéka folytán – az agresszívabb terjeszkedés ma-
rad. Ez leginkább azért következhet be, mert eleve csak bizonyos limitált számú szereplő 
vesz részt az űrgazdaság létrehozásában. Azok, akiknek a tőkeerő, a technikai és tudo-
mányos szakmai háttér, valamint szakképzett munkaerő tekintetében van lehetősége be-
kapcsolódni a versengésbe. Így lehet, hogy egész régiók és országok maradhatnak ki az 
űrgazdaság és űrtechnológia nyújtotta újabb lehetőségekből. A bekezdésben már említett 
szereplők közé nem tartozók a komoly siker esetén tartós divergencia veszélyével néz-
hetnek szembe. Ahogyan ez a gyarmati múlt esetében is lejátszódott: a haszon túlnyomó 
többsége a gyarmatokat létrehozni képes államokhoz és egyéb aktorokhoz áramlott.

De maguk a gyarmattartók sem maradtak intaktak a verseny negatív következményei-
től. A gyarmati múlt történetéből már tudjuk, hogy az újabb és újabb területek megszerzé-
séért, vagy találóbban a világ felosztásáért és újrafelosztásáért vívott harc időről időre akár 
tényleges politikai konfliktusokba is torkollt. Erre az első világháborút megelőző néhány 
évtized a legadekvátabb példa. Sőt, a felfedezések és gyarmatosítások egész kontextusa 
meghatározó eleme volt az elmúlt fél évezred történelmének, ezenfelül a jelen világunk 
számos konfliktusa is a dekolonizációs folyamat jellegének köszönheti létét – jegyzi meg 
találóan Ormos Mária a földrajzi felfedezésekről és gyarmatosításról szóló könyvében.29

Ha az űrgazdaság „nyertesei” maximálisan kihasználják az egyenlőtlen verseny adta stratégiai-
gazdasági előnyüket, az a kimaradókkal szembeni már meglévő „fejlődési szakadékot” tovább 
növelheti, ami ismét csak megterheli a nemzetközi kapcsolatok amúgy is anarchisztikus állapotát.
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Nemzetközi egyezmények, továbbá tudományos-technikai, beruházási és fejlesztési 
értelemben vett globális visszacsatolás, vagyis „globális kormányzás” hiányában tehát 
újabb rendszerszintű kockázattal lehet számolni. Jacques Attali megfogalmazásának 
alapján tehát a pénzügyi válságok, a háborúk, a népességnövekedés, valamint a nyers-
anyaghiány és a természetpusztítás, valamint kisbolygóbecsapódás, mint világméretű 
rendszerkockázatok vagy rendszerszintű kockázatok30 mellé felsorakozhat a Földről 
kilépő emberiség versengő történelméből már ismert egyenlőtlenség, csak most már 
végletekig kiélezett formában. És a főszereplők már a 21. századi űrtechnológia esz-
közeivel fognak rendelkezni.

A lehetséges gazdasági és politikai kockázatok mellett a tartós kolóniák eredmé-
nyes létrehozása szintén felvet olyan dilemmákat, amelyek a legnagyobb távlatokig 
elvezethetnek, s egyúttal átírhatják az emberiség jövőjét. Ezek a távlatok abból az ag-
godalomból és sürgetésből származnak, miszerint az emberiségnek a túlélése érdeké-
ben kellene másutt tartós telepeket létrehozni, s ezért kijutni a világűrbe. Ha ez a terv 
is sikerül, akkor az egész emberi történelem egy újabb mérföldkőhöz fog elérkezni. 
Érdemes ezzel a kimenettel is foglalkozni ontológiai és környezetetikai perspektívából.

Természetesen nincs szándékunkban negligálni az űrutazás és a Marsra érkezés kü-
lönleges nehézségeit, csak a végső intenciókat átgondolva szeretnénk a konklúzióinkat 
megfogalmazni, így ezeket az amúgy rendkívül érdekes részleteket most mellőzzük. A 
tartós megtelepedés ugyanis olyan logikailag koherens opciókat követel meg, amelyek – 
véleményünk szerint – kihathatnak az egész vállalkozás sikerére és jövőjére. Hosszabb 
távon mindenképp.

Stephen L. Petranek, tudományos újságíró, az Életünk a Marson című könyvében 
arra a logikus következtetésre jut, hogy a kezdeti sikeres megérkezés után a hosszú 
távú megtelepedésnek szembe kell majd néznie a marsi környezet követelményeivel, 
amelyek öt megoldandó feladatot jelentenek: a víz, az élelem, a szállás, a ruházat és az 
oxigén biztosításának kérdéseit.31

Ezeket a körülményeket csak zárt, mesterséges környezetben, szintén zárt 
ellátóegységekkel, a maximális biztonsági szabályok betartásával és az állomásokon 
kívül állandóan viselt szkafanderekben lehet túlélni. Csakhogy az emberi szerve-
zet feltehetőleg csak limitált ideig képes tolerálni a zárt, mesterséges környezetet, 
amely bizonyíthatóan komoly megterhelést jelent az emberi fizikumra és pszichi-
kumra egyaránt. Bár vannak ilyen irányú tapasztalatok (tengeralattjárók) és folynak 
erre a helyzetre felkészítő kutatások és tréningek, de itt egyszerre jelentkeznek majd 
a sugárzás, az alacsony hőmérséklet, a légköri nyomás hiánya az oxigén és az el-
látási problémák mellett.32 Egyszóval: a nem-földi környezet alapvető kihívást jelent 
majd a kolonizáció számára.

Ez a dilemma elvezet az emberi létezéshez nélkülözhetetlen biofizikai és biokémiai 
feltételeihez. A belélegezhető levegő, az iható víz, az élelmiszer, a sugárzástól és a 
hőmérséklet-különbségtől való védelem és a megfelelő gravitáció sajátos kondíciói itt, 
a Földön alakultak ki, az emberi faj evolúciójának háttereként, ezek jelentik az ember 
világban-való-létének ontológiai feltételeit.

Petranek végül is ennek fényében a tartós letelepedés végső megoldásaként az ún. 
terraformálást javasolja, vagyis a Mars környezeti adottságainak a Földhöz hasonló 
transzformációját. Vagyis a földi légkör, víz, talaj és növénytakaró kialakítását, amely 
lehetővé teszi, hogy ne kelljen hosszú ideig hermetikusan lezárt lakóházakban élni, s 
a terepen csak szkafanderben munkálkodni. Ugyanakkor a siker esetén a víz, a légkör, 
a talaj és a növénytakaró kölcsönhatásai és visszacsatolási folyamatai elősegíthetik egy 
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önfenntartó marsi környezet létezését, mely így már nem függene a Föld erőforrásaitól. 
Ekkor – mondja Petranek – az emberiség „multiplanetáris fajjá” változhatna, történelmi 
léptékben is biztosítva az emberiség fennmaradását.33

De ezzel – az amúgy logikus opcióval – nemcsak az a probléma, hogy létre kell 
hozni a földiéhez hasonló természeti körülményeket egy másik bolygón, hanem azo-
kat fenntarthatóan is kell működtetni. S ekkor az a paradoxon merül fel, hogy egy 
„terraformálást” már majdnem teljes mértékben véghezvitt az emberiség: a saját boly-
gójának litoszféráját és bioszféráját alakította át az életmódjának megfelelő paraméterek 
mentén, s egyúttal a hidroszférára és az atmoszférára is hatást gyakorolt. Ezért beszélhe-
tünk ma az antropocén korról. Csakhogy ez a transzformáció nem a fenntarthatóság irá-
nyába mutat, ahogy fentebb említettük, a környezetátalakítás és a környezetszennyezés 
nem várt negatív hatásai – a klímaváltozás, az erdőterületek csökkenése, az óceánok sa-
vasodása, a talajdegradáció- és erózió, az elsivatagosodás, a gleccserek és a jéggel fedett 
területek csökkenése, talajvízszint csökkenése, a vegyi szennyezés, a lakossági- és ipari 
hulladék felhalmozódása, az invazív fajok elterjedése és a hatodik tömegkihalás – mára 
már a Földrendszer legnagyobb egységeit fenyegetik. Az emberi tevékenység globális 
környezeti krízist okozott.

Tehát úgy kellene létrehozni fenntartható Mars-kolóniákat és a Földhöz hasonlóvá 
formálni a Mars arculatát, hogy közben nem tudtuk fenntarthatóvá tenni az életünket, 
itt, a Földön! Ráadásul a Mars terraformálása a szerző szerint is hosszú időt és rengeteg 
energiát igényel, a nem várt következményekről nem is beszélve. És a klíma-forduló-
pont rohamosan közeleg…

Ugyanakkor, a fent említett krízisjelenségeken túl már konkrét tapasztalatunk is van a 
mesterségesen létrehozott és elszigetelt „bioszféra” fenntartásának, s a benne élő emberi 
közösség túlélésének nehézségeiről. Ez volt a híres Bioszféra II. kísérlet a 90-es évek 
elején az Egyesült Államokban. Itt a kezdetben teljesen hermetikusan elzárt környezet-
ben – amely medencényi vizével, művelhető földjével, apró erdőjével és sivatagjával ki-
csiben a földi bioszféra alapvető ökoszisztémáit próbálta működtetni – végül is a légkör 
megnövekedett szén-dioxid-tartalma tette lehetetlenné a beköltözött emberek számára 
az életet, akik már korábban is ellátási – élelemtermelési – problémákkal küszködtek.34

De a jelen helyzetben még egy további paradoxon is található. A 2020 The Climate 
Turning Point című jelentés egy hatpontos ajánlást is megfogalmaz a szén-dioxid-kibo-
csátás azonnali csökkentése érdekében. Ezek röviden a következők: a megújulók szorít-
sák ki a fosszilis üzemanyagokat az áramtermelésben; az áruszállításban a zéró kibocsá-
tás legyen elsődleges a világ nagyvárosai és fő szállítási útvonalai között; az erdőírtást 
nagymértékű talajjavítás váltsa fel, s a mezőgazdaság Föld-barát művelésre álljon át; a 
nehézipar, benne a vas- és acélgyártás, a cementipar, a vegyipar, az olajipar és gázipar 
kötelezze el magát a Párizsi Klímaegyezményben foglaltak betartása mellett; a városok 
és az államok alkalmazzanak olyan szakpolitikákat és szabályzókat, amelyek megfe-
lelnek az épületek és az infrastruktúra 2050-re megvalósítható teljes dekarbonizálása 
feladatának; a klímaváltozás elleni fellépésbe fektetett összeg haladja meg az évi egy 
milliárd amerikai dollárt, s az összes befektetési intézmény rendelkezzen az átalakulásra 
vonatkozó közzétett stratégiával.35

És mit ajánl az IPCC-jelentés? Az 1,5°C-os határ lehetséges átlépésének veszélye 
gyors és messzemenő átalakulást követel az energiaszektorban, a földhasználatban, a 
városi rendszerekben és infrastruktúrákban a közlekedést és az épületeket is beleértve, 
valamint a ipari rendszerekben.36 Vagy másutt: a globális felmelegedés 1,5°C-on belül 
tartásához szükséges csökkentés és alkalmazkodás a feltételek alkalmassá tételében 
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rejlik, geofizikai, környezeti-ökológiai, technológiai, gazdasági, szociokulturális, és in-
tézményi alkalmazhatóság dimenzióiban. A rendszer átalakulásához még más feltételek 
alkalmassá tételét is hozzáteszik: a kormányzás, az intézményi kapacitás, a politikai 
eszközök, a technológiai innovációk, a tőketranszfer és mobilitás, valamint a humán 
magatartás és életstílus változása terén.37

Ha a környezet rendbetételéhez ilyen mélységben kell megváltoztatni a jelenlegi gya-
korlatot, s a számos kondíciót alkalmassá tenni, átalakítani a változások befogadásához, 
hogy a klímaváltozást kordában lehessen tartani, akkor tulajdonképpen egy terraformálást 
kell végrehajtanunk, csak a már létrehozott technokulturális közegből kiindulva. Vagyis 
nem a környezetet kell adaptálni a mesterséges környezethez, hanem majdnem fordítva, 
az utóbbit az „eredeti” környezethez. Azért csak majdnem, mert nyilvánvalóan nem lehet 
visszatérni az iparosodás előtti állapotokhoz. Amelyek már amúgy is magukon viselték 
az emberi behatás nyomait. De a gazdasági-társadalmi-kulturális rendszereink szükséges 
átalakítása végül is gravitáció és a sugárzás kivételével azokra az alapvető feltételekre 
fog hatni – víz, élelem, lakókörülmények, életmód, hőmérséklet, még az oxigén is, ha a 
levegő minőségére gondolunk –, amelyek megteremtése a Mars terraformálását követeli. 
S itt kapcsolódhat össze a két átalakításhoz szükséges tudás és akarat, ha lesz elég idő rá.

Csakhogy a Mars esetében létezik még egy olyan súlyos, az emberi létezés élettani-
fiziológiai adottságából fakadó probléma, amelyről Petranek két rövidebb említésen túl 
érdemben nem beszél, de ami – a véleményünk szerint – alááshatja az egész koncepció 
sikerét, illetve eltérítheti az eredeti szándékától. Ez a dilemma a következő: a marsi 
gravitáció mintegy 38%-a a földinek.38 A gravitáció az egyik legmeghatározóbb élet-
feltétel az élő szervezetek számára a Földön, és biztosak lehetünk benne, hogy hosszú 
távon nemcsak egészséges életfunkciók működése szempontjából jelent megterhelést, 
hanem akár biofizikai elváltozásokat is okozhat. Azt már tudjuk, hogy a Nemzetközi 
Űrállomáson eltöltött idő bizonyos transzformációkat már okozott, amit rehabilitációval 
kellett megfordítani.39 Természetesen, a marsi gravitáció nem a teljes súlytalanság, de a 
kolonizáció hosszú távú ott tartózkodást jelent, esetleg a Marson megszületett új gene-
rációkat is. Mi történhet hosszú távon? Milyen változásokra lehet számítani a többi nem 
emberi élő szervezet esetében?

Mert a Mars gravitációját – tudomásunk szerint – nem lehet terraformálni, mert a 
gravitáció az adott bolygó tömegének függvénye. Alkalmazkodni lehet hozzá, lehetsé-
ges mesterséges körülményeket teremtve a hatását csökkenteni, de megszüntetni nem.

S ekkor Stephen P. Petranek továbblép egy olyan megoldás irányába, amely a nehéz-
ségek fényében logikusnak tűnik, de még messzebb mutató bizonytalanságokat okoz-
hat. Vagyis szerinte nemcsak a marsi körülményeket kellene megváltoztatni, hanem az 
emberi kondíciókat is, mely így jobban tudna adaptálódni a Mars megváltozott arcula-
tához. Ez azt jelenti, hogy végeredményben a marsi emberek genetikai állományát kell 
adaptálni az „újvilághoz”.40

Azonban ez a legmerészebb és legtávlatibb perspektíva kissé ellentétes Petranek alap-
koncepciójával, miszerint az emberiségnek a további fennmaradása és fejlődése érdekében 
multiplanetáris fajjá kell válnia. Ez a lehetőség különösen a földi ökológiai és szociális ki-
hívások fényében tűnhet egyfajta „megoldásnak”. De a genetikai változtatások – a beavat-
kozás mélységétől függve – lehet, hogy egy új homo faj kialakulását fogják eredményezni. 
Vagyis a sikeres marsi adaptáció esetén nem biztos, hogy már nem „egybolygós faj”41 
leszünk, hanem „két bolygón élő emberi fajokról” fogunk beszélni. A genetikai transzfor-
mációkkal együtt járó generációkon átívelő kolonizáció megnyithatja ezt a lehetőséget is. 
A kisebb gravitáció jelentette kihívás pedig csak katalizálhatja ezt a kimenetelt.
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Ez persze egy új kozmikus perspektívát is jelenthet – Petranek ekkor már kilencszáz 
vagy ezeréves távlatban gondolkodik42 – de mi lesz a kolóniák lakosaival? Hogyan tud-
nak majd visszatérni ezek után a Földre? Nem fog a genetikai adaptáció egyúttal egy 
határvonalat is jelenteni a földi és a marsi emberek között? Vagy ez azt jelenti, hogy mi-
közben az emberiség kitágítva az életlehetőségei határát egy másik bolygóra, annak gaz-
dasági, technológiai és politikai perspektíváival és lehetséges új konfliktusaival együtt, 
szembenézhet egy még súlyosabbal: az emberiség genetikai kettészakadásával? A szerző 
is megemlíti a könyv bevezetésében egy új fajjá vált kolonizáló népesség gondolatát, 
mely „terjeszkedésbe kezd”, s egyben hátra hagyja a lakhatatlan Földet. De a könyv 
végén a földi ökológiai katasztrófát megelőző tudás- és forrásbővülésről, valamint a két 
bolygón való egyidejű létezésről beszél.43 Vagyis a Mars kolonizációja ténylegesen az 
emberiség eddig megtett útjának végére tehet pontot.

Érdemes eddig elmenni? Érdemes addig menni, ahonnan már sokak számára nincs 
visszaút? Természetesen tovább kell „menni” és keresni a megoldásokat a Föld öko-
lógiai és az emberiség szociális problémáira. Ehhez segítséget nyújthat az űr kutatása, 
növelve a tudásunkat. De amíg a homo sapiens fajhoz tartozunk, nemcsak a történelmi 
örökségünket, de a Föld biológiai örökségét is magunkkal visszük. Akár a múltunkba 
zuhanunk vissza, akár eljutunk a csillagokig. Navigare necesse est mondja a latin szó-
lás, nagyon helyesen. Csak közben ki ne nyissuk Pandora szelencéjét az aggodalom, a 
remény és az „új aranyláz”44 miatt.
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