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A görbék hatalma
 (folytatás a 3. oldalról) Kulcsszavak: post-coronanomics, reziliencia, önbeteljesítő és öncáfoló jóslatok

1. Poszt-pandémiás 
forgatókönyvek

A koronavírus rövid idő alatt gazdasági világvál-
ságot okozott. Becslések szerint az idei évben 
10-30 százalékkal csökken a globális gazdasági 
kibocsátás. Ráadásul a közeljövő is bizonytalan, 
a járvány talán csak egyszeri hullám, mások 
több hullámról vagy néhány év múltán ismét-
lődő jelenségről beszélnek. Rövid távon nagy a 
jelentősége a gazdasági mentőcsomagoknak. 
Ám van, amit nem lehet és/vagy nem érdemes 
megmenteni. Miért tartunk fenn olyan gazdasági 
tevékenységeket a fejlett országokban, melyek 
már nem boldogítják az embereket, fokozzák az 
egyenlőtlenséget, s néha kifejezetten károsak? 
A válasz a piac immorális természete, ahol a jó 
és rossz kategóriái másodlagosak a fizetőképes 
kereslet mögött.
A válságnak most nagyjából a mélypontján vagy 
kicsivel az előtt/után vagyunk5,  a piros görbe 
minimumánál. A BAU forgatókönyv szerint 
minden marad a régiben, a kiesést akár túl is 
lehet kompenzálni, mint az történt a 2008-as 
gazdasági világválságot követően. Esetleg 
nem minden pótolható, de a növekedési trend 
megmarad (piros görbék). A tartós recesszió 
forgatókönyve szerint pont az ellenkező tör-
ténik, a válságból sosem épül fel a világgaz-
daság, a termelési-fogyasztási csúcsról már 
csak lefelé vezet az út (sárga görbe). A köztes 
forgatókönyv a szelíd fejlődésé, mely a jelen-
legi szint megtartását, esetleg enyhe növeke-
dést vagy csökkenést vizionál, mindenesetre 
az erőltetett növekedési trend lassulását (zöld 
görbe). Több lesz a helyi termék, visszaesik a 
nemzetközi személy- és áruforgalom. A Föld 
és az érte felelősséget érző emberek számára 
mindenképpen ez a „glokalizációnak” vagy az 
angol lassulás és globalizáció szóból képzett 

„slowbalisation”-nek nevezett forgatókönyv 
az, amiért küzdeni érdemes.

2. Kasszandrák és Jónások

A tudományelmélet és a pedagógia jól ismeri 
az önbeteljesítő jóslat fogalmát. Ha egy diákot 
dicsérek, bátorítok és magamban is sokra 
tartom, ceteris paribus jobban fog teljesíteni, 
mint egyébként. Ám vannak öncáfoló jós-
latok is. Ezt Kasszandra mitológiai példájával 
szemléltetjük. Az 1. ábrán a Kasszandra-for-
gatókönyv a sárga görbe: hiszek és hittel haj-
togatom, hogy minden rendben, hamarosan 
visszaállunk a gyorsuló növekedési pályára, 
és pont ennek rövid távú „beigazoládósától” 
(=erőltetett megvalósulásától) omlik össze 
az ökológiai rendszer. Vírus, az ökoszisztéma 
szolgáltatások leállása (ld. méhek), vagy 
mondjuk a tengeráramlások felborulása (ld. 
globális klímaváltozás) miatt.
Néha nem lehet, de még többször „nem éri 
meg” kimondani az igazságot. Erre számtalan 
történelmi példát is láthatunk. Hát még ha a 
„kellemetlen igazság” (Al Gore) kimondása 
némi vizionárius beütéssel párosul… A ma kul-
túrája isteníti a korát megelőző gondolkodót, 
művészt, zsenit. Persze csak utólag, mint azt 
tették az ókori zsidók a prófétákkal, az oszt-
rákok Mozarttal, s a trójaiak Laokoónnal és 
Kasszandrával. A három példa lényegi különb-
sége, hogy míg ma a Mozart-golyó igen hosszú 
ideje igen jó üzlet, a trójaiaknak egészen rövid 
perceik maradtak belátni vétküket. Behur-
colták a falovat, nem hallgattak Kasszandrára. 
De hogyan lesz ez a modern Kasszandrákkal, 
akik a teremtett világ potenciális pusztulására 
figyelmeztetnek?
Nézzük először röviden, mi is volt a „kasz-
szandrai jóslat” névadójának szomorú törté-

nete. Kasszandra, Priamosz és Hekabé lánya, 
Hektór és Parisz húga, a legszebb trójai király-
lány (legalább 15 testvére közül). Megtetszik 
a halhatatlan Apollónnak is, akinek nem volt 
nagy szerencséje a nőkkel. (Apró logikai buk-
fenc, hogy jósistenként ezt igazán tudhatná 
előre, s megkímélhetné magát a csalódásoktól, 
reménytelen szerelmeit kegyetlen bosszújától. 
Ám Apolló az Olümposzon is párját ritkító, szám-
talan jó tulajdonsága dacára bosszúálló isten.) 
A múzsák atyját Kasszandra először látszólag 
kellemmel fogadja, majd mégis kelletlenül visz-
szautasítja. Az első szakaszban tévedhetetlen 
jóstehetséget kér és kap Zeusz kedvenc fiától, 
a másodikban azonban átkot is: sose higgyenek 
neki az emberek. Hiába óvja a népét, hogy a faló 
maradjon csak extra muros (=a falakon kívül), 
kinevetik. A hasonlóan ellenzéki Laokoón papot 
fiaival tengeri kígyó falja fel, Kasszandrát kine-
vetik. Később, Trója feldúlásakor rabszolgasorba 
kényszerítik, majd megölik. 
A festőnő Evelyn de Morgan a leginkább 
szimbólummá vált pillanatban örökíti meg a 
szegény lányt: a feldúlt város láttán tehetet-
lenségében haját tépi. Gondoljunk csak bele: 
milyen érzés egy szeretett embert látni például 
drogfüggőként, tehetetlenül figyelmeztetve 
az önpusztításra, s meg nem hallgatott-
ként végignézni halálát. Most „szorozzuk be” 
mindezt legalább tízezerrel, hiszen Trója szép 
hercegnője testvérei, szülei, népe halálát nézi 
végig. Elpusztul a büszke város, s benne szinte 
mindenki, lángok és vért közt semmivé enyé-
szik a „lovak szelídítője”.
De mi köze Kasszandrának a mai korhoz? Ha 
csak egy-egy bekezdésben írnánk le mindazokat, 
akik nyilvánosan figyelmeztettek a mo dern idők 
fenntarthatatlan fejlődésére, a do kumentum 
több száz oldalasra rúgna. A tét szorzása pedig 
milliószoros: a kockán a Föld, mint otthonunk 
megsemmisítése, az emberek bűnei és embe-
riség önpusztító kollektív cselekedetei miatt.  
A párhuzamot nem kell magyarázni.
Ám álljunk meg egy pillanatra! Kasszandrára 
nem hallgattak a trójaiak, de a fenntarthatat-
lanságra figyelmeztető tudósok szava talán 
megfogan. A jövő nem egyértelmű, egyszerre 
látszanak a romlás és megmenekülés csírái. 

1. ábra: A gazdasági növekedés Covid19-világválság utáni elméleti forgatókönyvei
Forrás: saját szerkesztés

Hivatkozások

5.  Ez nagymértékben függ a hosszú távú egészségi 
statisztikáktól és ezek közvetett gazdasági hatásaitól. 
A pontos görbéket csak 5-10 év múlva fogjuk tudni 
megrajzolni.
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2. ábra: Az öncáfoló jóslat mitológiai példaképének, Kasszandrának ábrázolása két preraffaelita festményen
A modern Kasszandrák talán Jónássá válnak, 
akinek szavára megtért Babilon. A keresztény 
remény alapvetően tér el a görög fatalizmustól. 
Az ember természete a keresztény kultúrán 
alapuló európai értékrend szerint, habár bűntől 
fertőzött, ám alapvetően jó. Az Ószövetségben 
Isten egyértelműen megnyugtat: Noé után 
nem lesz több totális katasztrófa. Ez meg-
könnyebbítőleg hathat ránk ma, amikor a klí-
maváltozás miatt az emelkedő óceánok egyre 
több tengerparti várost, sőt országot fenye-
getnek. (Kiribati az első nagyobb sziget, ahol 
a 100 ezret meghaladó lakosságot teljesen ki 
kellett telepíteni.)
Trója történetében a hősök versenyesdit ját-
szottak a világ legszebb asszonyáért (Heléna), 
Trója kincseiért, a legkívánatosabb szűzért 
(Briszéisz), de főleg az örökre szóló dicső-
ségért. Támadásban vagy hazaszeretetben 
(ahogy a Trója c. film mutatja be), aljas rab-
lásban és igazságos büntetésben (ahogy az 
Iliász énekli meg), nem számít. Az erkölcs 
mellékes, a teljesítmény mindent igazol. Aga-
memnón játéka a hatalom volt, Akhilleuszé a 
világtörténelem legnagyobb hősének címe.  
A görögök még a csata szüneteiben is ját-
szot tak, összemérték erejüket lándzsave-
tés ben, birkózásban, kocsihajtásban. Ebből 
lett az olimpia. Ám az olimpia és a háború 
között van egy lényegi különbség: az utóbbinak 
nagyon sok vesztese van, akiket ráadásul meg 
sem kérdeztek, akarnak-e játszani.
A bibliai Jónás esete logikailag azonos, ám 
következményeiben pontosan fordított, mint 
Kasszandráé. Ez is öncáfoló jóslat, ám itt az 
eredmény az ellenkező. Kasszandra óvatos-
ságra figyelmeztet a végzet elkerülése végett, 
de rá sem hederítenek. Ezért az eredmény 
totális katasztrófa. Jónás ellenben az Úr 
haragjára és a Bűnös Város végzetére figyel-
meztet, s figyelő fülekre talál, ami megté-
rést eredményez. Persze nem ment könnyen, 
ahogy Babits Mihály csodálatosan megírta: 
Jónás Ninivében harmadnapra a királyi házba 
jutott. Ott nem hallgattak rá, csak egy volt 
az attrakciók közül: „hol arany teríték mellett 
hevertek a Hatalmasok, nyüzsgvén köröttük 
szép rabszolga sok, és meztelen táncoltak ott 
a szolgák vagy karddal egymást ölték, kasza-
bolták játékul. Jónást meg egy cifra oszlop 
tetejébe tették hogy szónokoljon és jöven-
dölje végét a világnak.” Kiszaladt hát Ninivéből, 
elátkozva azt, majd a pusztában várta a város 
végét. Ám az nem jött el, mivel „Mert látá az Ur, 
hogy ott egyik-másik szivben még Jónás szava 
kicsirázik mint a jó mag ha termőföldre hullott, 
s pislog mint a tüz mely titkon kigyulladt.”

Ha csak a környezeti fenntarthatóságot vesz-
szük is tekintetbe, 2021-ben legalább a 
Jónások harmadik generációjánál tartunk. Az 
1960-as évek vége óta vannak világszinten 
is hangos figyelmeztetéseknek az ökológiai 
fenntarthatatlanságra. Először voltak ipari 
balesetek és atomkatasztrófák, majd az elszi-
getelt, helyi jelenségeket globálisak követték. 
Klímaváltozás, a 2008-as gazdasági világ-
válság, majd a 2020-as pandémia. James 
Lovelock és Greta Thumberg. Ma már lehet 
alternatív ökomítoszunk – mondjuk Daniel 
Quinn Izmealjéből vagy Ernest Callenbach 
Ökotópiájából; olvashatunk Meadows-t (ha 
szeretünk megijedni); Jared Diamondot (ha 
érdekel bennünket a történelmi háttér), Paul 
Hawkent (ha a globális és kidolgozott, egy kis 
techno-optimizmussal fűszerezett megoldá-
sokért lelkesedünk); ám mindenekelőtt Mathis 
Wackernagelt érdemes olvasni! És persze 
szépirodalmat, némi mitológiát is.
Ezektől a tudományos jelentésektől, sokkoló 
regényektől és disztópiáktól azt vártuk, mi 

Jónások, hogy most talán észre tér a világ. 
Hiszen a vírus gyors széthordása a globalizáció 
mellékterméke volt, de egyes kutatások szerint 
a légszennyezők is hordozták a vírust. Ninive 
megrettent. Néhány hónapig élvezhettük azt, 
amit a környezetgazdaságtan ajándék ha-
tás nak hív. Csendes nagyvárosok, a nemzetközi 
személy és áruforgalom drasztikus csökke-
nése, más fajok óvatos előmerészkedése. Ám 
Ninive hatalmasai – ökonomizmus vallásuknál 
fogva, azaz jószándékból, habár kissé vakon 
– mindent elkövetnek, hogy mindent vissza-
állítsanak a régibe. Pedig a Covid-előidézte 
gazdasági lassulás egyedülálló lehetőség lett 
volna, hogy csak a fenntartható, helyi gaz-
dasági tevékenységeket állítsuk vissza. Még 
eladósodni sem kellett volna hozzá.
De ne legyünk cinikus Jónások, hintsük tovább 
a jó magot! Mert „Eljön az ideje még, születni 
fognak ujabb Ninivék és jönnek uj Jónások”!

Evelyn De Morgan (1898): Kasszandra. The Athenaeum
Evelyn De Morgan (1855-1919) – nem keverendő össze férjével, 
a szintén festő Frederick Morgannal – angol preraffaelita festőnő, 
rendkívül termékeny¬nek bizonyult a szimbolikus, főleg ógörög és 
bibliai témájú alkotások terén. Szülei ellenkezését leküzdve mű-
vészeti iskolába iratkozott be, ám ezt otthagyta, mivel nem kívánt 
aktot rajzolni. Stílusára a preraffaeliták voltak nagy hatással, kü-
lönösen Edward Burne-Jones. Az I. világháború és a búr háború 
rémét 15 festményen dolgozta fel.  

S. J. Solomon: Aiasz és Kasszandra (1886). The Athenaeum
Solomon Joseph Solomon (1860-1927) angol akadémista 
festő, a New English Art Club alapítója. Londonban, Párizsban 
és Münchenben folytatott tanulmányokat. Húga, Lily Delissa 
Joseph szintén festő. Solomon megfestette sok ismert és ke-
vésbé ismert kortársát, többek között Lord James Stevensont. 
Az I. világháborúban kidolgozta, sőt az állami szerveken „át is 
lobbizta” az álcafestés technikáját. Legismertebb képe a fenti, 
és az 1887-ben elkészült Sámson.

A CIKK MÁSODIK RÉSZE A LÉPÉSEK KÖVETKEZŐ 
LAPSZÁMÁBAN JELENIK MEG.


