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MERRE TOVÁBB, VILÁG?
Tóth Gergely most megjelenő könyve, a Gazdasággép: a fenntart-
ható fejlődés közgazdaságtanának kettős története egy különösen 
érdekes, a közgazdaságtan művelőinek többsége számára talán 
szokatlan, helyenként akár zavarba ejtő munka, de mindenképpen 
hiánypotló mű a nemzetközi szakirodalomban.

Propozíciója nem ismeretlen a több évezredes emberi kultúrákban: 
Mammon hatalma nem szükségszerű. Lehet(ne) olyan világrendet 
és gazdálkodási modellt találni, amely az embert, az egész emberi-
séget szolgálja – egy szűk, egyre szűkülő és látszólag öncélú (cél-
talan?), talán lelketlen réteggel szemben.  A szerző az ember által 
kialakított gazdaság(ok) folyamatainak a társadalmi rendszerek 
igényeivel való összefüggését vizsgálja, emezt pedig a mindenség, 
a természet, az ökológia és egy felsőbb értékrend keretrendsze-
rében.  Két és fél évezred nagy gondolkodóit, a társadalomfi lozófi a 
jeles képviselőit, ókori bölcseket, keresztény szenteket és pápákat, 
ismert egykori közgazdászokat elemez Smithtől, Malthuson és Mar-
xon keresztül Schumpeterig és Porterig. Mindeközben olyan erős és 
nem mindennapi fogalmakat vet fel, mint a növekedés határai és a 
nemnövekedés, az értékmentes, a jóléti, iszlám és buddhista köz-
gazdaságtanok, az erény- és haszonökonómia, az ökonomizmus 
mint vallás, a tudományos paradigmák esendőségei. Vizsgálja továb-
bá az egyes közgazdaságtani irányzatok felkent prédikátorait és az 
irányzatok közötti szakadékokat. 

A Gazdasággép rámutat arra, hogy  mechanisztikus világkép és az 
erre épülő elképzelések nem adtak igazi megoldást a problémákra, 
ideje tehát újragondolni a társadalomról, a gazdaságról és a kultúrá-
ról alkotott képünket. Meglehet, sokan sokféleképpen tudnak és fog-
nak vitatkozni a szerző álláspontjával. Ugyanakkor masszívan helyt-
állónak látszik a felismerés, hogy korunk meghatározó gazdasági 
modelljéből, a globalizálódott laissez-faire kapitalizmusból kifogyott 
a szufl a. Sőt mi több, a modell követése rossz irányba visz minket.
Az érdemi viták generálása, az alapvetéseknek tekintett fi lozófi ai 
irányzatok és a változó időhorizontokon valóságként elfogadott, tu-
dományosan megalapozottnak kezelt állítások kritikus szemlélete 
önmagában erénye a könyvnek.  Ami pedig minden közgazdaságtan 

és gazdaságtörténet iránt érdeklődőnek kincs lehet, a szerző által 
felépített történelem a fenntarthatóság szemüvegén keresztül.

Érdemes szemügyre venni a közel 340 oldalas könyv végén találha-
tó táblázatokat. A szerző több mint negyven jelentős közgazdászt 
és főbb tételeiket, irányzatokhoz való kapcsolódásukat mutatja be. 
Ezután következik az 1969-től napjainkig közgazdasági Nobel-díjjal 
elismert tudósok táblázata fi gyelemre méltó teljesítményük indok-
lásával. Majd azon fi lozófus-tudósokat is felsorolja a szerző – Ma-
chiavellitől és Descartes-tól Voltaire-ren és Rousseau-n keresztül 
Darwinig és Einsteinig –, akik hatással voltak a könyv gondolatme-
netére. A szerző listája mindazonáltal hosszabb és színesebb legtöb-
bünkénél.  

Ezután következnek a fő csapásírányú szakirodalomban elvétve idé-
zett, múlt századi jelentős keresztény tanítók és tanításaik. Ezek kö-
zül is kiemelkedik Ferenc pápa Assisi Szent Ferencet idéző Áldott légy, 
Uram! című, 2015-ben kiadott enciklikája, amelyet minden magát ke-
reszténynek és kulturáltnak tekintő embernek illendő lenne elolvasnia 
és átgondolnia. Szintén ebben a táblázatban olvashatunk a 18. és 19. 
század kevésbé ismert keresztényszocialista irányzatának francia és 
angol képviselőiről, valamint fő műveikről.  Az utolsó táblázatban a szer-
ző által kiválasztott több mint harminc modern és kortárs alternatív 
szerepel, Ehrlichtől és Lovelocktól Costanzán és Max-Neefen keresztül 
Ayresig és Latouche-ig. Egy közel négyszáz forrást magában foglaló iro-
dalomjegyzék zárja a művet. Az információk ezen tárháza önmagában 
megéri a könyv forgatását.  Az érthetőséget számos színes ábra, grafi -
kon és táblázat segíti.  A könyv címlapján szereplő grafi ka ugyancsak fi -
gyelemre méltó. A szürke és szomorú valóságot egy színes és élvezhető 
jövőképinverz uralja, kifejezve Tóth Gergely álláspontját a jövőről.

Bárcsak igaza lenne a szerzőnek, és egy ilyen pozitív szcenárió tel-
jesülne be gyermekeink, unokáink és az őket követő nemzedékek ko-
rában!  A jövőt azonban nem látjuk előre, és ahhoz, hogy elkerüljük a 
most sokkal valószinűbbnek látszó negatív szcenáriók egyikét, érde-
mes követni Tóth Gergely és ihletői gondolatait, és mielőbb kifejlesz-
teni egy józanabb, új (világ)gazdaságot!

SZERZŐ: Nemeskéri Robert / KÖVET Egyesület

Tanulmányaimat a Budapesti Corvinus Egyetemen 
végeztem nemzetközi tanulmányok szakon. Ezt 
követően egy alapítványnál helyezkedtem el, ahol 
fenntartható fejlődéssel foglalkoztam. Elsősorban 
konferenciákat, előadás-sorozatokat szerveztem 
szakértőknek, diákoknak és mindazoknak, akik ér-

deklődnek a téma iránt. Itt kerültem kapcsolatba elő-
ször a KÖVET Egyesülettel. 2016 júniusától irodave-
zetőként, főállásban segítem az egyesület munkáját. 
Remélem, sok hasznos tapasztalatot szerezhetek az 
itt töltött idő alatt.

Új munkatársunk – Pittner Anna


