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A GÖRBÉK HATALMA
Nagyon szeretem a görbéket, grafikonokat. A Gauss-görbébe (harang-
görbe) egyenesen „beleszerelmesedtem”. Sok mindent megmagyaráz, 
az emberek IQ szerinti megoszlásától a fenntarthatóságig. Ugyanakkor 
megértem a középkori ember viszolygását is a görbéktől, ezen keresztül 
az elvont tudományoktól, elméletektől. Zsigeri érzés, nemcsak az egy-
szerű ember viszolygása azoktól a „semmire sem jó” tudományoktól, 
amelyekről csak „deákul” lehet értekezni. Hisz’ mire jó egy elmélet?

Én hiszek az elméletekben.1 Persze csak az igaziakban. Az elméletek 
hatalmas magyarázó erejűek, de meg is kötnek. Ha érthető elméletet, 
egyfajta trendvonalat tudunk illeszteni a valóság látszólag véletlenszerű 
tényei mögé, hajlamosak vagyunk az ebből kilógó tényeket, tapasztalati 
adatokat elhanyagolni, kivételnek, angol műszóval outlier-nek tekinteni. 
De még nagyobb veszély, ha olyan elméletet látunk a valóság mögé, 
amely teljességgel fals.2 

Lássuk hát, mit mondanak az elméleti görbék a vírus utáni gazdaságról! 
Sokan latolgatják e kérdést, laikusok, politikusok és makroökonómusok, 
az Economist c. lap3 már frappáns nevet is talált a pandémia elmúltával 
létrejövő gazdasági rendnek: post-coronanomics. A nagy kérdés, hogy 
visszaáll-e a gazdaság a II. világháború óta gyakorlatilag töretlen növe-
kedései pályára, avagy az exponenciálisnak látszó növekedési trend4 
folytatódik-e. Más szavakkal: rossz vagy jó értelemben reziliens a mai 
gazdasági rend? Ha visszanyeri régi alakját, az a legtöbb régi vágású 

hatalmi és szellemi vezető számára jó hír, a világ sorsáért aggódó, új 
gondolkodású többség számára rossz. Ezen tematikus számunkban a 
fenti témát járjuk körül. Olvashatunk interjút a karbonlábnyom-számí-
tásról, talán először találkozhatunk egy EU-határozattal, mely kiáll az 
otthonjavíthatóság joga mellett, megismerkedhetünk a KÖVET új mun-
katársaival.  Saját „görbe” gondolataim folytatása pedig a 15. oldalon.

Prof. Dr. Tóth Gergely / KÖVET Egyesület
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1   A Kurt Lewinnek tulajdonított mondás szerint „nincs gyakorlatiasabb egy jó elmé-
letnél!” (in: Tolman 1996)

2   Nem hittem, de nagy megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy napjainkban is vannak 
olyan honfitársaink, akik nemcsak hogy hisznek a világunkat a Föld alól irányító 
gyíkemberekben, vagy örök fiatalságuk zálogaként gyerekvért ivó amerikai hatalma-
sokban, hanem egyenesen ilyen összeesküvés-elméletek köré építik világnézetüket.

3  The Economist podcast: 2020-11-30. 

4  A hamar klasszikussá vált cikk címét idézve: The Great Acceleration (Steffen, 2015).
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