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Gyors összeomlás

Kétféle gyors összeomlás képzelhető el. Lehetséges, ahogyan erősödik a nagyhatalmi vetélke-
dés, egyre inkább sarokba szorul a hatalma elvesztésétől tartó Egyesült Államok. Mielőtt végleg má-
sodrendű hatalommá válna, vetélytársait, elsősorban Kínát katonai fenyegetéssel kísérli meg vissza-
szorítani. Elszabadul a háborús erőszak, az atom, biológiai és egyéb fegyverekkel vívott háborúk el-
pusztítják az emberiség túlnyomó részét.

Gyors összeomlásra vezethet a villamos hálózatok rövidlátó magánosítása is. Nyereségük növe-
lésének kedvéért a tulajdonosok leépítik a tartalékokat illetve nem képeznek újabbakat a szükséges 
mértékben. Emiatt már mostanában is egyre több a nagyobb áramszünet, amelyek hatalmas területek-
re terjedhetnek ki. Rendkívüli időjárási viszonyok, erőforrások ellátási zavarai, ezeknek együtthatásá-
ra előfordulhat, hogy a hálózatokat már nem tudják újra üzembe helyezni. Tekintve, hogy szinte min-
den - víz és csatornahálózat is – a villamosenergia hálózat függvénye, a hálózat végleges összeomlása 
végzetes csapás. Nemcsak a városok tömbházai válnak lakhatatlanná egy-két napon belül, hanem a tár-
sadalom egésze megbénul. Az a része népességnek, amelyik nem tud elmenekülni falura vagy kertes 
házba, víz-, élelem-, és gyógyszerhiány valamint a kitörő járványok miatt eleve pusztulásra van ítélve.

Hogy milyen állapotba kerülhet a világ egy fejlett munkamegosztáson alapuló világrendszer 
összeomlása után, jól érzékeltethetik a Római Birodalom bukását követő állapotok. Ezt tanulmányozva 
felfogható, mit jelentene a nemzetközi nagyvállalatok termékeivel ellátott, a kínai áruk tömegét árusí-
tó világkereskedelem összeomlása. Példának nézzük meg a fazekasárukkal történteket. Hatalmas tel-
jesítőképességű, termelékeny nagyüzemek látták el a birodalmat jó minőségű konyhai és étkezési esz-
közökkel, tárolóedényekkel, tetőfedő cseréppel és más égetett agyagtermékkel. A régészeknek ma is 
hatalmas feladatot jelent a nagy mennyiségben talált cserépdarabok összeillesztése. Egy dél-francia 
területen működő üzem termékei nemcsak a birodalom nyugati területein voltak kelendőek, hanem 
azon kívül a mai Dánia és Kelet-Németország területeire is eljutottak. Olcsók voltak ezek a szép áruk, 
még a vidéken élő családok is megengedhették maguknak az ízléses étkészletek, a sütéshez-főzéshez 
használatos tálak megvételét és a tetők cserepekkel való fedését.

Róma bukása végét vetett mindennek. Amikor a régészek Kelet-Angliában egy, a 6. században 
élt király sírját feltárták, abban a hanyatlás megdöbbentő jeleit mutató fazekasmunkákat találtak. 
Ilyen otromba edényeket a 4. századi Britannia római tartományban egy vidéki gazdálkodó sem tett 
volna fel az asztalára, ám kétszáz évvel később király evett belőlük. Ráadásul, ezek többségét külföld-
ről kellett behozni. Róma bukása után Britanniában a fazekaskorongot sem használták, a fokozatos 
összeomlás Britannia társadalmi-gazdasági viszonyait nem a római hódítás, hanem ezer évnél is koráb-
bi szintre vetette vissza. Mindez Róma iparának fejlettségével, erős szakosodásával magyarázható. 
Róma fazekasüzemei kifinomult eljárásokkal jó minőségű, hatalmas mennyiségű árut gyártottak és 
ezek az üzemek azzal váltak gazdaságossá, hogy a teljes birodalomban szétterítették a tömeggyártás 
miatt olcsó termékeiket. Ezzel viszont mindenütt tönkretették a hagyományos kézműves fazekasságot 
és ez a foglalkozás kihalt, eszközei és a szaktudás mind elvesztek. Így tűntek el a britanniai fazeka-
sok is, és a birodalmi összeomlás, a távolsági kereskedelem megszűnése után az utódok fazekasáruk 
nélkül maradtak, nem tudtak tálhoz, edényekhez, cseréphez jutni.

12.1. ábra Az összeomlás forgatókönyvei közül a legjobban kidolgozott ún. Olduvai-elmélet. Az olajter-
melés tetőzését jósoló Hubbert kutatásai nagy érdeklődést váltottak ki, és 1970 után több más ter-
mészettudós és közgazdász is elkezdte kutatni a világ olaj- és más energiaforrásainak készleteit, ter-
melését. R. C. Duncan 2000-ben kibővítette a tanulmányt az egy főre eső energia-felhasználás fogal-
mának bevezetésével, majd ennek segítségével kimutatta, hogy bár a világ energiatermelése 1979-től 
1999-ig emelkedett, a világ népessége is kb. ugyanilyen mértékben nőtt. Ezek után felbecsülte az 
1999-et követő évek termelését. Duncan 1979-et jelölte meg csúcsévként, és egy termelési „fennsí-
kot” jósolt 1999-ig. Ezután 1999-től egy meredek csúszást, majd 2012-től egy hirtelen esést képzelt 
el a világ energiatermelésében, amit Olduvai-szakadéknak nevezett el, mert szerinte ugyanolyan kőkor 
követi az ipari társadalmat, mint amilyen az Olduvai-lelet idején létezett. Az Olduvai-lelet a Homo 
erectus idejéből való, azaz mintregy 2 millió éves. Feltételezése szerint 2008-ban az OPEC-országok 
kitermelése újra felül fogja múlni a nem-OPEC országokét. Duncan az ipari társadalom kezdetét abban 
az évben jelöli meg, amikor az olajegyenértékű energia hordó/fő-ben eléri a csúcsérték 30 százalékát 
(1930), míg a végét abban az évben látja, amikor a csökkenő érték ismét 30 százalékra süllyed (kb. 
2030-ra). A megjósolt lejtő és csúszás nem valósult meg, helyette egy hosszan elnyúló plató látszik 
1979-től máig. Duncan legújabb cikkeiben előrehozta az egy főre jutó erőforrások csökkenésének 
kezdetét 2012-ről 2008-ra. Mindez lényegében már be is következett, az erőforrások emelkedő ára is 
ezt jelzi. Az OPEC fölénye az olajkitermelésben kb. 2010-től kezdődik.

Lassú szétesés

2009 őszén megindul a világgazdasági rendszer szétesése, bár az tehetetlenségénél fogva min-
denképpen igyekszik fenntartani arculatát. Az USA erőforrásainak java része a Közel-Keleten és Kö-
zép-Ázsiában folyó tartós háborúskodásban emésztődik fel. Az iszlám és a nyugati életfelfogás kö-
zötti szakadék mélyül, a két világ közötti súrlódások, összecsapások ereje egyre hevesebb. Elérik cél-
jaikat a szélsőséges iszlám erők, bizonytalanná teszik a fejlett világ olaj- és gázellátását. Felerősöd-
nek az egyetemesítés (globalizáció) nemkívánatos mellékhatásai, ugrásszerűen növekszik a nemzetközi 
bűnözés szerepe, amely a világgazdaságba és az államéletbe beépülve annak meghatározó tényezőjévé 
válik. 

A fogyasztói társadalom ragaszkodik a lényegéhez, a folytonos gazdasági növekedéshez. Még 
erőszakosabbakká válnak a hirdetések, emiatt a még jobban hajszolt emberek élete évről évre re-
ménytelenebb lesz. Erősödik az egyetemesítés hatása és az azonossá gyúrt emberek társadalma hal-
latlan veszélyek hordozójává válik. Éppen azt jelenti az ugyanolyanná válás, ugyanúgy gondolkodás, 
hogy az emberek az állatokhoz hasonlóan kezdenek viselkedni. Ebben az ember számára természetel-
lenes helyzetben kiszámíthatatlan, hogy változások esetén mi fog történni. Mivel az emberekből kilú-
gozták az emberre jellemző erkölcsi gondolkodást, a személyes felelősség érzetét, a válsághelyzetben 
összeverődött tömegek bármire képesek. 

Tekintet nélkül a környezeti válság fenyegetéseire, minél többet kicsikarva kiaknázzák a bolygó 
olaj, földgáz, szén, lignit, olajpala és olajhomok készleteit. Ám az energiaárak ugrásszerű emelkedése 
így sem kerülhető el. A pazarló rendszer így fennmarad, még jobban pusztítva az embert éltető ter-
mészetes környezetet. Még kirívóbbá válik a szegények és a gazdagok közötti ellentét, és a csökkenő 
népességű gazdag országokba való bevándorlás ellenőrizhetetlenné fajul. 

Elsősorban a szegényebb, nagy népsűrűségű országokat sújtja az erőforráshiány . Csökken a kő-
olaj és földgáz hiánya miatt a mezőgazdasági termelés és a ma Észak-Koreában tapasztalható éhínség 
általánossá válik. Mivel számos ilyen helyzetbe kerülő ország atomfegyverrel is rendelkezik, világszer-
te elképzelhetetlenül súlyos összeütközések alakulnak ki. 

Újabb és egyre pusztítóbb betegségek sokaságának megjelenéséhez vezet a természet fokozó-
dó szennyezettsége és a természetes környezet romlása. Az emberi immunrendszer nem tud alkal-
mazkodni a mérgezett környezet okozta végzetes változásokhoz. Az orvostudomány képtelen kezelni 
az újabb fertőző kórokat, az immunrendszer újabb és újabb betegségeit. Az egészségügy rendszere 
összeomlik.

Nyilvánvalóvá válik a kaotikus folyamatok kezelhetetlensége. Az egyenként még talán megoldha-
tó kérdések hatalmas mértékben felerősítik egymás káros hatásait. A pénzügyi és gazdasági világ-
rendszer szétesik, a világrend összeroppan és a végítélethez hasonlító viszonyok alakulnak ki. A vál-
ságba zuhanó fogyasztói társadalmak tömegei az ugyanolyanná gyúrt gondolkodásuk miatt képtelenek 
alkalmazkodni. Bénulttá válik a csupán a kocsivezetésre, távirányítók, maroktelefonok kezelésére ki-
képzett, csak a szűk szakmájához értő emberek társadalma. A rájuk zúdult balsors miatt a felbőszült 
emberek bűnbakokat keresnek. A tömegek azokra a hirtelen kiemelkedő hangadókra hallgatnak, akik 
leginkább megérzik az akaratlanul is állatias viselkedésre beállított emberek lelke mélyén kavargó 
torz indulatokat. A tömegek azok ellen fordulnak, akik vezették őket és amint a 20. században is 
annyiszor, utólag felfoghatatlan és értelmezhetetlen borzalmakat követnek el. A legsúlyosabb zavar-
gások a fejlettnek nevezett országokat sújtják.

Fenntartható jövő

A politikai-gazdasági hatalmat birtokló gazdag országok polgáraiban tudatosodik a fenyegető vi-
lágméretű válság veszélye. Felismerve a fenyegetettséget, az emberek takarékoskodni kezdenek és 
gondolnak nemcsak maguk, hanem gyermekeik jövőjére is. Rájönnek arra, hogy a gátlástalan fogyasz-
tás, az igazából szükségtelen javak halmozása nemcsak az életterünket pusztító tevékenység, a ter-
mészetes környezet, így a jövőnk elleni vétek, hanem az ő életük minőségét is rontja. Tudatosabban 
tervezik vásárlásaikat, csupán azzal, hogy elhalasztják például a kocsicseréket, mert takarékosabb ko-
csikra várnak, elérik a kulcsiparágnak számító járműipar gyökeres átalakulását. Mivel a katonai jellegű 
megoldások sorra kudarcot vallanak, a hadipar és a nemzetközi fegyverkereskedelem veszít súlyából. 
A szélerőművek egyre jobban elterjednek. Az olajárak ugyan jelentősen emelkednek, de csak fokoza-
tosan, mert a gyorsan terjedő többfeladatos termelési rendszerek egyre kevesebb erőforrást hasz-
nálnak fel. A mezőgazdaság, ipar, kereskedelem olyan rendszerekbe szerveződik, amelyek a helyi 
adottságokhoz alkalmazkodva lehetőleg kevés erőforrással tartják fenn magukat. Az emberek fehér-
jeszükségletüket elsősorban növényi fehérje fogyasztásával fedezik.

Az olajár emelkedése miatt számos, csupán cuccnak nevezhető árucikk ára annyira felszökik, 
hogy eltűnik a piacról. A tudatosabb vásárlások részarányának növekedése magával vonja a hirdetések 
visszaszorulását. Eltűnnek a hirdetésből élő kereskedelmi hang- és képcsatornák és a ponyvasajtó na-
gyobbik része. Ezzel megszűnik az emberek idegeinek naponta több órán át történő borzolása, feszí-
tése, a tájékoztatási szemét termelése és terjesztése. Kezdetben ez a nagy többség számára szokat-
lan lesz, nem tudnak majd mit tenni a rengeteg sok szabad idővel, erővel, de fokozatosan rájönnek 
arra, mit kezdjenek magukkal. Sokkal több idejük lesz egymásra, olvasásra, sétálásra, a gyermekekre, 
a tudományra, művészetekre, mozgásra. Fel fogják fedezni, mennyivel tartalmasabb így az életük. 
Megszabadulva a pazarló fogyasztás kényszerétől az emberek oldottabbak lesznek. Természetüknek 
megfelelően egyre többet foglalkoznak a szellemi értékeik gyarapításával. Visszatér az emberek élet-
kedve, a társadalmak gyermekbaráttá válnak, a népesség elöregedésének folyamata megszakad, a 
bolygó népessége egy adott szinten állandósul. 

A mezőgazdaság gyorsított ütemben tér át a szerves módszerek használatára. A megtermelt 
élelmiszer mennyisége nem csökken annyira gyorsan, hogy nagyméretű éhínségek alakuljanak ki. A né-
pesség növekedése a szegényebb országokban is megáll és a túlnépesedett országok lélekszáma na-
gyobb megrázkódtatások nélkül csökken arra a szintre, amit a térség magától, külső erőforrások bevo-
nása nélkül is el tud tartani. 

Sikerül megállítani az erdőterületek csökkenését, sőt világszerte hatalmas területeket adhat-
nak vissza a természetnek. Nem csökken tovább a fajok száma, a természetes környezet növekvő ará-
nya csökkenti az éghajlatváltozások okozta csapások erejét. A 20. század során felhalmozott mérge-
ző, pusztító anyagokat lassan feldolgozzák, ártalmatlanítják és ezzel fokozatosan csökkentik a termé-
szet szennyeződését. Ezzel az emberiség egészségi állapota is fokozatosan javul, az egészségügy fő 
feladatává az egészség megőrzése, a megelőzés válik. 

Az egyetemesítés ezredvégi rendszere lassan átalakul. Vívmányaiból elsősorban a világot behá-
lózó informatikai rendszer válik maradandóvá. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy az emberek az őket 
érdeklő ismeretekhez gyorsan hozzájussanak, a legfontosabb egyetemes ágazattá a szellemi javak 
terjesztése válik. A látványosan kibontakozó tudományos-műszaki forradalom mindenkinek teret nyit 
arra, hogy képességeinek megfelelő módon tevékenykedjen. A rendkívüli helyzet kivételes alkalmat kí-
nál az emberek szellemi megújulásához, a fogyasztói társadalom lelkileg megalázott és megnyomorí-
tott polgárai emberibb módon kezdenek élni. Gyermekeik már igazi személyiségekké válhatnak. A fel-
szabaduló hatalmas emberi erőforrások akkora lendületet adnak az átalakulási folyamatnak, hogy 
száz-kétszáz éven belül az emberiség életrendjét fenntartható pályára sikerül állítanunk.

A közepesen sikeres forgatókönyv

Van egy közepesen sikeres forgatókönyv is, ahol a tudásközpontokban őrzik és lehetőleg gyara-
pítják is az emberiség felhalmozott tudását, ám a túlnyomórészt vidéken élő népesség az 1930-as 
évek szintjén él. Jóval nagyobb a mezőgazdasággal foglalkozók száma, nincs légiforgalom de működik a 
vasút. Itt az előbb említett kombinált erőművek és szélkerekek és biomasszás erőművek adják az ára-
mot és a hőt. Az éjszakai áram hidrogént bont, amivel mennek a buszok, és az alapvető feladatot ellá-
tó személykocsik. Nagyobb áramhiány nincs, a fogyasztás a fénykorbelinek fele. Van korlátozott szá-
mítógép-hálózat, vezetékes telefon, tömegközlekedés, bioüzemanyaggal magát ellátó mezőgazdaság, 
szervezett ellátás. 

Itt is igaz, hogy csökken a károsanyag-kibocsátás, átértékelődik a valódi munka szerepe, megnő 
a szabadidő, a közösségi élet ideje; eltűnik a lélekölő munka és hirdetés, az előbbi forgatókönyv vívmá-
nyai jórészt itt is igazak. Ha csak ez sikerül, már elégedettek leszünk.
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