Ketten egy könyvr l:
éghajlat – kultúrák – konfliktusok
Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. A jégkorszaktól a globális felmelegedésig.
Fordította Tarnói Judit. Corvina, Budapest, 2010. 343 oldal

Egy józan hang a klímazajban,
avagy a jelenbe hatoló kultúrtörténet perspektívái
Bízvást állítható, hogy az új évtized egyik
legizgalm asabb kultúrtörténeti könyvújdonságának Wolfgang Behringer eredetileg
20 0 7-ben, a m üncheni Beck Verlag gondozásában m egjelent nagyszabású áttekintésének m agyar nyelvű kiadása tekinthet . A
Corvina Kiadó szokatlanul gyors reakciója
m ár csak azért is érthet , m ivel a kötet feltűn sikert aratott Ném etországban, ahol a
m agyar nyelvű m egjelenés évében m ár az
ötödik (aktualizált) kiadás látott napvilágot.
Az aktualizálás ténye ez esetben nem els sorban a történeti vizsgálatok felfrissítését
jelentette, hanem – m int látni fogjuk – azokat a kiegészítéseket, am elyeket a szerz az
utóbbi három év esem énytörténetével kapcsolatban tett hozzá a könyv jelenkorra vonatkozó, eléggé er teljes megállapításaihoz.
Behringer könyve nagy hangsúllyal veti fel
azt az izgalm as kérdést, lehet-e egyáltalán,
és ha igen, m ilyen szerepe a kultúrtörténésznek a manapság „éget en” fontos, globális problémák értékelésében, kezelésében,
esetleg a jöv kép m egform álásában.
Miel tt még bárki azt az elham arkodott
ítéletet alkotná, hogy a ném et történész bizonyára jó érzékkel tapintott rá a klím aváltozás témakörét övez felfokozott érdekl désre, és könyvének alapötlete csupán a kétezres évek extrém id járásának és m eleg
nyarainak hatására fogalmazódott m eg
benne, vessünk egy pillantást a szerz korábbi m unkásságára. Az 1956-ban született
Behringer m üncheni tanulm ányait befejezve a ’80 -as években a kora újkori bajororAETAS 26. évf. 20 11. 3. szám

szági boszorkányüldözések kutatójaként
tűnt föl. A m ára m ár sok kiadást m egért,
klasszikusnak szám ító els m onográfiája is
ebben a témakörben íródott.1 Behringer ett l kezdve állhatatosan kitartott választott
korszaka, a kora újkor m ellett. A boszorkányüldözés és általában a 16– 18. századi
krim inalizáció európai elism ertségű kutatójaként többek között Magyarországra is eljutott, egyik konferencia-el adása pedig a
hazai vezet néprajzi folyóiratban látott
napvilágot.2 Em ellett különféle olyan vállalkozástörténeti folyam atok érdekelték, m int
a bajor sörf zés története, különösen pedig
a posta története. Az utóbbi tém akör (gigantikus m éretű) m onografikus feldolgozása (habilitációs m unkája keretében) a kora
újkori kom m unikációtörténet egyik csúcsteljesítm ényét jelenti.3 Korai m unkahelyei
nagyobbrészt bajorországi egyetem ekhez
köt dtek, rövid ideig a göttingeni MaxPlanck-Institut für Geschichte m unkatársaként is tevékenykedett, m íg végül 1999-ben
Angliában kapta m eg els professzori ka-
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tedráját (University of York). Négy év után
innen tért haza Saarbrückenbe, ahol 20 0 3
óta a Richard van Dülm en halála után megüresedett tanszéket vezeti. Ett l kezdve figyelhet m eg tudom ányos érdekl désének
id beli és térbeli kiterjesztése. Miután m egírta a boszorkányság és boszorkányüldözés
„globális történetét”,4 am elyet két évvel kés bb Pekingben kínai nyelven is kiadtak,
néhány év m úlva újabb tág látókörű áttekintéssel jelentkezett, im m ár a klím atörténet tárgykörében.
Bár a tárgyalt kötet nem tartalm azza az
ilyenkor szokásos tiszteletköröket, a „hogyan jutottam el e m onográfia m egírásának
gondolatához”-jellegű bevezet eligazításokat, s t az elmaradhatatlan köszönetnyilvánításokat sem , Behringerr l teljes bizonyossággal állítható, hogy m ár évtizedek óta foglalkoztatják a klím a és a kultúra összefüggései. A boszorkányüldözés kutatásának
kulcskérdését jelent „m iért”-re született
m egalapozott válaszok között m ár a nyolcvanas években vetette fel a leghangsúlyosabban a kora újkori klím aváltozás hatásának jelent ségét. Nagyrészt err l szólt a
m agyarul m egjelent, fent em lített tanulm ánya is. A „kis jégkorszak” kulturális hatásáról Göttingenben konferenciát is szervezett,
am elynek gondolatébreszt el adásai azután kétnyelvű (ném et, angol) gyűjtem ényes
kötetben láttak napvilágot.5 Ezek jelentik
tehát A klíma kultúrtörténetéhez vezet út
sarokköveit.
Az áttekintés nem kisebb feladatra vállalkozik, m int arra, hogy a földtörténet kezdeteit l m áig tartó hatalm as id távlatban
m egkeresse azokat a csom ópontokat, am elyek keretében a klím aváltozás kulturális
vonatkozásai valam ilyen mértékben m egsejthet k, kitapinthatók. A végletekig kitágított id beli keretek m ellett a szerz m inden igyekezetével azon van, hogy a térbeli
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perspektívát is világm éretűvé tegye. A kötet
összességében – a lehet ségekhez m érten –
teljesíti is ezt a vállalt feladatot. Habár a
vizsgálat végig Európára összpontosít,
Behringer az érvelés legváratlanabb pillanataiban képes távoli földrészek analógiáinak
frappáns felvillantására. Azt a körülm ényt
pedig nehezen írhatnánk a szerz rovására,
hogy a leginkább felhasználható és hiteles
adatsorok igen gyakran éppen a ném et területek vonatkozásában állnak a kutatók rendelkezésére.
Behringer érezhet en m inden igyekezetével el akarta kerülni azt a látszatot, hogy
könyve csupán a kora újkorra vonatkozó
korábbi elm életeinek gondolatjáték-szerű
kib vítése lenne. Merthogy a végeredm ény
korántsem az. A szerz – egy történészt l
talán – váratlan m élységben ásta bele m agát a klím atörténet term észettudom ányi indíttatású szakirodalm ába. Már a kötet els
fejezeteiben részletesen, ugyanakkor közérthet en tárgyalja a klím atörténet forrásbázisának rétegeit, a klím aváltozás lehetséges tényez it, valam int a Föld keletkezéstörténetének klim atikus szakaszairól alkotott vélekedéseket. „A jégkorszak gyerm ekeinek” szám ító Homo sapiens sapiens fejl dése a holocén globális felm elegedésében
csúcsosodott ki és terem tette m eg az újk kor (neolitikum ) civilizációit. A bibliai m éretű özönvizekt l a „neolitikus forradalm on” át a nagy ókori civilizációk virágzásáig
és bukásáig rengeteg történeti tény foglalja
el e fejezetekben a m aga klím atörténeti helyét. Bár számos esetben csábító lehet ség
adódna a klím aváltozásnak a nagy történelm i fordulópontokban játszott szerepének
valószínűsítésére,
Behringer
általában
m egm arad azon az állásponton, hogy a korábban szinte kizárólagosan hangoztatott
politikai, társadalm i és gazdasági okok m ellett a klím a meghatározó szerepére is oda
kell figyelni. Hasonló tanulságokkal jár a
róm ai kori klím aoptim um tól a középkori
m eleg periódusig tartó korszak áttekintése.
Az utóbbi id szakot (10 0 0 – 130 0 ) szokás a
fejlett középkornak, a középkori európai ci-
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vilizáció aranykorának tartani. A tartósan
m eleg id járás tette lehet vé az északeurópai állam alapításokat, Izland és Grönland benépesítését. Ugyanakkor a term észetes növénykultúra jelent s átalakulását, a
m ez gazdaság és az ipar jelent s technikai
újításait is ekkor adatolhatjuk.
Különösen e korszakhoz viszonyítva
fontos jelenség a Föld klím atörténetének
újabban felfedezett, hosszú szakasza, a 14.
és 19. század között érzékelhet „kis jégkorszak” periódusa. A kötet ezzel foglalkozó
törzsfejezete éppen akkora terjedelm ű, m int
a korábbi korszakokról szóló áttekintések
összesen. Behringer bem utatja a globális
lehűlés m élyreható term észeti, társadalm i
és gazdasági hatásait. A 14. század nem csak
rossz term ést, éhínséget hozott, hanem a
„fekete halál” pusztításait is. A pestis m ellett az elégtelen és egyoldalú táplálkozás az
európai em berek nagy többségét hajlam osabbá tette a betegségekre. A „szezonális
hangulati zavar”-ként definiált téli rosszkedv bizonyos pszichés krízisreakciók, leginkább a m elankólia széles körű elterjedésével m agyarázható. A 16. századi közgondolkodás a term észeti csapásokért általában
az evilági bűnök felhalm ozódását tette felel ssé. Ez a „bűnösszegz dés” a kora újkori
m entalitásváltozás egyik legfontosabb el idéz je lett, és egyaránt hatott a szexualitással kapcsolatos rigorózus nézetek uralkodóvá válása, valam int a bűnbakkeresés m egm egújuló form áinak m eger södése és pogrom m á alakulása terén. A kés középkori
eretnek- és zsidóüldözések után Európában
egyértelm űen a boszorkányság vált a csapásokra m agyarázatot adni kívánó vádaskodás
els szám ú célpontjává. A boszorkányüldözések legnagyobb európai hullám ai a 16– 17.
században (keletebbre m ég a 18. század els
felében is) éppen abban az id szakban jelentkeztek, amikor egy csapásra m egszaporodtak a szokatlan, kedvez tlen, változékony, széls séges és kiszám íthatatlan id járásról szóló beszám olók. E rendkívül borús
képet fest hangulatjelentések egyértelm űen azt m utatják, hogy a társadalom azon lo-

kális közösségei körében, am elyekben az általában uralkodó hiedelm ek alapján a term észeti csapásokat bizonyos helyben él ,
gyanús szem élyek károkozó m agatartásával,
rontásával (maleficium) m agyarázták, ekkoriban er södött fel a boszorkányvád szerepe. A töm eges m éretű üldözések, a „boszorkányhisztéria” kialakulásához persze ez
m ég önm agában kevés lett volna. Kellett
m ég hozzá a társadalom írástudó, hatalm i
pozíciókat betölt világi és egyházi rétegeinek „felülr l” történ beavatkozása is.
Behringer a „kis jégkorszak” kulturális
következm ényeit a m indennapi élet és a
m űvel déstörténet egyes szektorain belül is
igyekszik érzékeltetni. A lakóházak küls és
bels átalakulása m ellett els sorban a ruházat jellemz változásait emeli ki. Önálló fejezetet szentel a globális lehűlés és a festészet, valam int az irodalom és a zene összefüggéseinek. „Az ész hűvös napja” cím m el
íródott áttekintése az abszolutista állam rendszerek kialakulása, a racionalizm us
m eger södése, a m odern tudom ány kialakulása, a vallási fanatizm us visszaszorulása
és a felvilágosodás hatalm as tematikus
csom ópontjainak kényszerűen rövid érintésével egészen a forradalm ak koráig jut el.
A 19. század m ásodik felébe átlépve
egyúttal az iparosodással fém jelzett m odern
kor klim atikus szempontból felm elegedést
hozó periódusába jutunk. A szerz itt m ár
jobbára csupán összefoglal, és tárgyilagos
hangnem ben közli az újkori ipari forradalom nyom án m egindult fejl dés legfontosabb szám beli m utatóit és azok környezeti
hatásait a fosszilis nyersanyagok egyre töm egesebbé váló kiterm elését l a népességrobbanás közism ert tényeiig bezárólag. E
rövid(re zárt) fejezeteken érezhet , hogy
Behringer nem ezek m iatt írta m eg könyvét.
Sokkal inkább el készítést jelentenek az
utolsó félszáz oldalhoz, am ely a „globális
felm elegedés” m ai problem atikájával foglalkozik.
Már a könyv – eddig szándékosan em lítés nélkül hagyott, néhány oldalas – bevezetésében feltűnik, hogy a szerz tudatosan
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törekedett aktuálissá tenni m űvét. Ott az
ezredforduló körüli klím apolitikai jelentések bem utatására és (finom ) kritikájára el reutalva kísérelt m eg „kedvet csinálni” a
könyv lényegét jelent történeti áttekintéshez. A kötet záró fejezeteiben pedig m eglehet sen hosszan és érdekfeszít en m utatja
be a klím aváltozás jelenkori, s t jöv beli
kulturális hozadékait. Az olvasók valóban
rendkívül fontos kérdésfeltevésekkel szem besülhetnek. Bizonyára sokan akadnak,
akik csupán e jelenhez kapcsolódó, egyben
jöv be tekint fejezetek m iatt veszik kézbe a
kötetet.
Napjaink problém áit tárgyalva azonban
Wolfgang Behringer veszélyes vizekre tévedt. A harm adik évezred els évtizedében a
klím aváltozás kapcsán m ár nagyon nehéz
sem leges álláspontot kialakítani. A közelg
világkatasztrófáról szóló, fülsüketít m ódon
hangoztatott víziók, illetve az ugyanezek
m ögött összeesküvéseket látó és azokat leleplez szkeptikus legyintések között igencsak szűk terep m arad a történeti tapasztalaton alapuló józanság számára. Noha a történész szerz m inden igyekezetével el kívánta kerülni az egyértelm ű állásfoglalást,
kívülállóként azt sem hallgatta el, hogy nem
egészen egyértelm ű a kapcsolat a széndioxid kibocsátás megnövekedése és a globális felmelegedés között. Ironizálva m utatja be például a 20 . század drám ai h m érsékletem elkedését hangsúlyozó, úgynevezett „hokiüt elm élet” képvisel inek azon
igyekezetét, am ely a középkori m eleg periódus jelent ségének degradálására irányul.
Behringer, egyesek szám ára talán zavaró
m ódon, többször visszatér arra a m anapság
m ár ritkán em legetett tényre is, hogy az
1960 -as években a politikai szerepl vé el lép klím akutatók m ég a globális lehűlés
veszélyeire figyelm eztették a világot és annak vezet hatalm ait, és m ai szem m el elképeszt akcióterveket dolgoztak ki a szintén
antropogén okokkal m agyarázott h m érsékletcsökkenés m egakadályozására. A klím akutatás m ár ekkoriban politikai jöv tudom ánnyá kezdett válni, de ez a fajta sze-

repköre leginkább az utóbbi húsz évben,
im m ár a globális felm elegedéssel kapcsolatban szilárdult m eg igazán. A szerz az
1990 -es évek óta zajló világpolitikai esem ényeket egészen új m egvilágításba helyezi
azáltal, hogy azokat is kultúrtörténeti keretben értelm ezi. Mi több, az Epilógus „Klím aértelm ezés m int új vallás” cím ű alfejezetében a m ai klím akérdéssel kapcsolatban a
vallási dim enziók m egjelenését is érzékelteti. Ezzel hozza összefüggésbe a „környezet
ellen elkövetett bűnök” korábban ism eretlen fogalm ának m egjelenését és széleskörű
elterjedését. Az a körülm ény, hogy
Behringer m egkísérli felülr l láttatni a jelenkori esem ényeket és m entalitásform áló
változásokat, korántsem jelenti azt, hogy
tagadná vagy kisebbíteni akarná a globális
felm elegedés és a környezetszennyezés következtében bekövetkez , drám ai gyorsaságú term észeti változások vagy akár az ezekkel és a legújabb kori népességrobbanással
egyaránt összefügg m igrációs vonulatok
problém áját. Am ikor könyve történeti fejezeteiben többször (például a középkorra
vonatkoztatva) a term észet „eredeti” vagy
„ si” form ájának em beri kéz által történt jelent s, esetenként gyökeres átalakításáról
értekezett, azt nem azért tette, hogy csökkentse a jelenkori hasonló behatások jelent ségét. Nem tagadja azt sem , hogy a növény- és állatvilág klím aváltozás által kiváltott term észetes alkalm azkodásának (például a felm elegedés okozta délr l északra
húzódásának) – a korábbi hasonló ilyen
vagy ellentétes irányú m ozgásokhoz képest
– az épített környezet uralkodóvá válása
m iatt m ára m ár m esterséges akadályai vannak. Az a reménykelt gondolat tehát, hogy
a jegesm edvék életterének beszűkülése
egyúttal a barnam edvék m egszaporodásához és populációjának terjeszkedéséhez vezet, éppen ezen a ponton kezd el egy kicsit
sántítani. A szerz nem azt m ondja tehát,
hogy nincs baj vagy tennivaló, hanem arra
utal, hogy bizonyos változások törvényszerűek, elengedhetetlenek, történeti értelem ben determ ináltak.
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Behringer konklúziója az apokaliptikusok és a szkeptikusok között a kultúrtörténész higgadt hangját szólaltatja m eg. „A
klím a változik. A klím a m indig is változott.
A kultúra kérdése, hogy hogyan reagálunk
rá. Ebben a történelem ismerete segíthet
nekünk. Az em berek sokszor fenyeget nek
érezték a klím aváltozásokat. Ham is próféták és erkölcsi vállalkozók mindig is m egpróbáltak hasznot húzni ebb l. A klím aváltozás interpretációját ne bízzuk a kultúrtörténetben járatlanokra. Az emberek nem állatok, am elyek passzívan ki vannak szolgáltatva környezetük változásainak. Az újkori
történelem során a klím aváltozás pozitív
fejleményeket eredm ényezett. Ha a m ostani
klím aváltozás hosszú ideig tartana – am ivel
pillanatnyilag nagy valószínűséggel szám olhatunk – , csak a higgadt hozzáállást ajánlhatjuk. A világ nem fog összed lni. Ha m elegebb lesz – alkalm azkodni fogunk hozzá.
Em lékezzünk csak a klasszikus latin bölcsességre, am ely így hangzik: Tempora mutantur, et nos mutamur in illis. Változnak
az id k, és velük együtt m i is.” (282. old.)
A záró bekezdés bölcs m egállapításain
kívül bizonyára feltűn , hogy Behringer
„ham is próféták és erkölcsi vállalkozók”
m egjelenésére figyelm eztet, akik a „kultúrtörténetben járatlanok”-ként interpretálják
a klím aváltozás m últbéli, jelenkori és jöv beni kérdéseit. Nem ez az egyetlen pont,
ahol a történész szerz elég er teljesen
„odaszól” a term észettudom ányos klím akutatás bizonyos hangadó köreinek. Míg ugyanis a term észettudom ány váraiban m unkálkodók általában fels bbrendűségük tudatában lesajnálással szem lélik a hum án- és
társadalom tudom ányokat művel k próbálkozásait, a klím akutatásban – tisztelet a kivételnek – éppen a m érések m egbízhatatlansága, pontatlansága, valam int a politikai
értelem ben m egfigyelhet korrum pálódás
jellemzi ket. Milyen alapon, m ilyen tapasztalatokra építve válhatott a klím akutatás
„jöv tudom ánnyá”? „A jöv t nehéz megjósolni. Kom oly tudósoknak óvakodniuk kellene attól, hogy Nostradamus szerepét

játsszák” – m ondja a szerz , aki szerint a
„term észettudom ányok története egyszersm ind a ham is elm életek és a hibás prognózisok története.” (281. old.) „A szellemtudom ányokkal foglalkozó tudósok […] nem
szoktak hozzá ilyen m értékű pontatlansághoz. Olyan id tartam okat, am elyeket a term észettudósok +/ – 10 0 évvel szám olnak, a
történészek napra, órára vagy percre kiszám ítva datálnak. A term észettudom ányok
egzaktságát illet en nem kell illúziókat táplálnunk.” (281. old.) Azok tehát, akik nem
ism erik a klím aváltozással kapcsolatos kulturális és társadalm i reakciók történelm i
tényeit és összefüggéseit, s t gyakorlatilag
az ezek vizsgálatához nélkülözhetetlen m ódszertani elvekkel és alapvet eljárásm ódokkal sincsenek tisztában, jobb, ha távol tartják m agukat az efféle m egállapításoktól,
jóslatoktól. Ahogy a szerz szokatlanul kem ényen m egfogalm azza: „A klím akutatók
jól teszik, ha visszafogják m agukat, am ikor
a klím a kultúrtörténetér l beszélnek, és
óvatosak, am ikor kultúráról és társadalom ról van szó.” (282. old.)
A záró fejezet rendkívül kritikus tónusa,
a „m indenki maradjon a saját kaptafájánál”
elv hangoztatása és általában a szellem tudom ányok erényeinek és jogainak felem legetése egyaránt egy elveszített tudom ánypolitikai pozíció szim bolikus visszaszerzésére
irányul, am ely m essze túlm utat akár a történettudom ány, akár a klímakutatás határain. (Megjegyezzük, hogy ez a tágabb problem atika term észetesen nem csupán Ném etországban, hanem sokfelé, többek között
nálunk is felettébb aktuális.) Ha viszont
csak a kötet hátterében álló tudom ányág, a
könyv cím ében is hangoztatott kultúrtörténet szem szögéb l vizsgáljuk m eg ezeket a
kijelentéseket, akkor Behringer m onográfiája a f ként francia és angol dom inanciájú
m entalitástörténeti és történeti antropológiai iskola, m a leginkább „new cultural
history” összefoglaló néven szerepl irányzatának hasonló m egközelítésű m űveihez
kapcsolódik, am elyek általában nem tagadták annak lehet ségét, hogy az értelm ez
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történeti vizsgálatok eredm ényei jelenkori
perspektívában is felhasználhatók. A szerz
óvakodott attól, hogy ilyen értelem ben pozícionálja m unkáját. (S t, Em m anuel Le
Roy Ladurie 1967-ben L’histoire du climat
depuis l’an mil cím m el m egjelent m űve
kapcsán ironizál is az Annales-iskola kiem elked szem élyiségének érdekes pálfordulásán, aki a klím a kultúrtörténeti m egközelítésének lehet ségeit az 1950 -es években
m ég lesajnáló kritikával illette.) Ezzel együtt
Behringer könyve m éltán beilleszthet
(lenne) abba a bevallottan szubjektív válogatásba, am elyet az új kultúrtörténet vezéralakjának szám ító Peter Burke a What is
Cultural History? (20 0 4) cím ű kötetének
végén az 1860 és 20 0 3 közötti id szak szá-

m ára releváns szakirodalm i term éséb l öszszeállított, s am elyben jellemz m ódon csak
elvétve akadnak ném et szerz k. A saarbrückeni történészprofesszor fentiekben
bem utatott m unkája cím kékt l, történetírói
irányzatoktól és egyéni ízlésekt l függetlenül is lebilincsel és gondolatébreszt m unka, am ely az olvasók körében is nagy sikert
aratott. Ha pedig m anapság egy hiteles adatokon (és nem fantazm agóriákon) alapuló
kultúrtörténeti könyv széles körben hatást
tud gyakorolni, akkor szerz je m indenképpen elism erésre érdem es, jó m unkát végzett.
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