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FEHÉR PESTIS 


Bár nem kétséges, hogy a demográfiai probléma 
lényege még hosszú időn át a fejlődő világ je- 
lenleg közel 3,2 milliárd főnyi népességének a 
kedvezőnél jóval gyorsabb iramú, súlyos gon- 
dokat és feszültségeket támasztó gyarapodása 
marad, van a népesedési kérdésnek egy másik 
arculata is, amellyel – mint általában ismere- 
tes – az iparilag fejlett országok több mint 
egymilliárd főnyi népességének többsége kény- 
szerül már jó néhány év óta szembenézni. 


Alfréd Sauvy írta volt egyszer, hogy egy fej- 
lett ipari országban a népesség nyers számának 
önmagában véve tulajdonképpen nincs is je- 
lentősége. Zavarokat legfeljebb a népesség 
előnytelen kormegoszlása és a változások mér- 
téke okozhat.1 Igaza van-e a francia demográfia 
nagy öregének a népesség számát illetően? Po- 
zitív értelemben igazsága aligha vitatható: az 
ipari országokban ez idáig sohasem okozott még 
megoldhatatlan gondot a népesség nagy száma 
és viszonylag gyors gyarapodása; ami ellenben 
a fogyó népességet illeti – és Sauvy kétség- 
telenül erre gondolt –, erről már csak azért 
is nehéz véleményt mondani, mert mindmáig, 
szerencsére egyetlen iparilag fejlett állam sem 
kényszerült még szembenézni a népességszám 
tényleges (és nagyobb méretű) fogyásának gya- 
korlati problémájával. Újabban azonban a szinte 
zérussal egyenlő növekedés vagy az egyelőre 
még csekély méretű fogyás már sokfelé tény- 
valóság, távlatilag pedig mintegy másfél tucat- 
nyi országot és számlálhatatlan országrészt, te- 
rületet, népcsoportot, kisebb nagyobb etnikai 
közösséget fenyeget egyre határozottabban a 
népességapadás veszélye. 


Mit is értünk pontosan ezen a távlati veszé- 
lyen? Valamely népesség egyszerű utánpótlá- 
sához – mint tudjuk – az szükséges, hogy 
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minden 100 családra* átlagosan legkevesebb 214 
gyermek essék, vagy pontosabban, hogy minden 
nő termékeny kora kezdetétől annak lezárulá- 
sáig átlagban legkevesebb egy, a termékeny 
kort ugyancsak megérő leánygyermeket hozzon 
világra. Számos európai országban a születések 
évi nyers arányszáma az elmúlt esztendőkben 
– ismeretesen – 11 és 15 ezrelék között moz- 
gott, a halálozásoké nem haladta meg a 9–10 
ezreléket, az évről évre kimutatható tényleges 
létszámnövekedés tehát 0,2–0,5 százalékos volt. 
Ha azonban az említett országokban a fenti fel- 
tétel nem teljesül – ha a családonkénti átlagos 
gyermekszám csak kettő vagy annál is keve- 
sebb –, akkor jóllehet az egymást váltó kor- 
osztályok eltérő nagysága és az esetleg még 
hosszabbodó élettartam – a korösszetételben 
felhalmozott energia – akár egy-két emberöl- 
tőn át is elleplezheti az apadás fenyegető ve- 
szélyét, hosszabb távon az érintett népesség 
kérlelhetetlenül elöregszik, és előbb csak lassan, 
majd egyre rohamosabb ütemben fogyni kezd. 


A távlati népességelöregedés és népességapa- 
dás olyan új problémákat vethet fel, melyeknek 
valóságos súlyát és hatóerejét ma még jófor- 
mán fel sem tudjuk mérni. Aligha van okunk 
kételkedni abban, hogy az eljövő évtizedekben 
újabb jelentős eredmények születhetnek a szív- 
betegségek és az idős kori érelmeszesedés, a rák 
és a velünk született, örökletes rendellenességek 
elleni küzdelemben; ez a várható élettartam 
további – talán jelentős – meghosszabbodását 
vonhatja maga után, A hosszú élet az embe- 
riség egyik ősrégi, évezredeken át dédelgetett 
ábrándja volt. Ma az iparilag fejlett szocialista 
és tőkés országokban egyaránt szinte-valóság: 
a születéskor várható átlagos életkor csaknem 
 
* Családon minden ilyen esetben egy nőt és gyer- 
mekeit értem, függetlenül attól, hogy a családhoz tar- 
tozik-e férfi vagy sem. 
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mindenütt eléri, sok helyütt meg is haladja a 
70 esztendőt. De mivé lesz a megvalósult álom, 
ha a várható életkort sikerül teszem azt 80 vagy 
akár 90 évre is megnyújtani, ellenben a 100 
családra jutó átlagos gyermekszám – mint sok 
helyt az elmúlt 8–10 esztendőben – továbbra 
is 140 és 190 között váltakozik vagy még ala- 
csonyabbra süllyed, és a nyugdíjra, társadalmi 
gondozásra szoruló öregek száma nemsokára ta- 
lán többszörösen is meghaladja a serdülőko- 
rúakét? S hogyan gondoskodhat munkában 
megrokkant nyugdíjasainak egyre növekvő tá- 
boráról egy olyan társadalom, amelyben a mun- 
kából visszavonuók pótlására nem áll majd 
egy nap feleannyi vagy talán negyedannyi fia- 
tal sem rendelkezésre? 


Aligha szorul bizonyításra, hogy az ilyen 
állapot – rövid ideig tartó, inkább látszólagos, 
mint valóságos jólét és kényelem után – elvi- 
selhetetlenül súlyos terheket róna a munka- 
képes 20–60 (vagy 65) évesek vállára, és a 
növekvő terhek – melyeket egy számaránya- 
ban egyre zsugorodó rétegnek kellene visel- 
nie – bomlasztóan hatnának a veszélyezte- 
tett társadalmak gazdasági struktúráira, ke- 
rékkötői lennének kultúrája fejlődésének, meg- 
kérdőjeleznék azt az egész erkölcsi hierarchiát, 
jogi- és eszmerendszert, melyet az iparilag fej- 
lett társadalmak az elmúlt évszázadokban és 
különösen az utóbbi néhány évtizedben magu- 
kénak vallottak. 


Nem kell különös jóstehetség annak előrelá- 
tásához sem, hogy az érintett népcsoportokat, 
etnikumokat végül is részleges vagy teljes pusz- 
tulás veszélye fenyegetné. 


Nem ritkák azok a társadalmak, amelyek még 
a közelmúltban is óriási – többé-kevésbé ön- 
kéntes – áldozatot hoztak jövőjük érdekében. 
De elképzelhető-e vajon olyan társadalom, 
amely ennél is nagyobb áldozatra volna kap- 
ható pusztán múltja iránti tiszteletből? E kér- 
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désre közvetett, ám korántsem kitérő formában 
az a névtelen demográfus vagy publicista vá- 
laszolt, aki a népesség elöregedését és számbeli 
apadását a XIV. században pusztító és az euró- 
pai gazdasági életet és kultúrát évszázadokkal 
visszavető nagy pestisjárvány analógiájára fe- 
hér pestisnek nevezte el. 


EGYIDEJŰSÉG ÉS SOKFÉLESÉG 


A XIX. század demográfiai gyorsulása – mint 
általában ismeretes – a gyarapodás új jelleg- 
zetességét állította előtérbe: az egyenlőtlen nö- 
vekedését, melyet bízvást népesedési verseny- 
futásnak is nevezhetnénk. Nem mintha azelőtt 
szükségszerűen azonos ütemben gyarapodott 
volna a világ valamennyi országának, térségé- 
nek népessége. Történelmük során háborús dú- 
lások, járványok számtalanszor megtizedelték a 
különböző területek lakosait; de a gyakori ha- 
nyatlásokat megelőző és követő időszakokban 
mind a születések, mind a halálozások átlagos 
gyakorisága – ritka kivételektől eltekintve – 
nagyjából azonos és változatlanul magas értékű 
maradt; a kettő közötti csekély rés csak igen 
lassú gyarapodást biztosított. Ezért, ha eltekin- 
tünk a népvándorlásoktól és a különböző ko- 
rokban és térségekben igen különböző okokból 
végbement kényszerű vagy önkéntes települé- 
sektől, lényeges nagyságrendi különbségek az 
egyes térségek, országok vagy etnikumok között 
csak hosszú évszázadok, sőt évezredek fejlődése 
eredményeként támadhattak. Ez a helyzet a 
múlt század elejétől kezdve gyökeresen meg- 
változott. Jól példázza ezt Franciaország demog- 
ráfiai fejlődése. A gallok országának szapora 
népe már a népvándorlás korában (de minden 
bizonnyal már Caesar idejében is) többszörösen 
meghaladta akár a brit szigetország vagy a ké- 
sőbbi német fejedelemségek, akár annak a sík- 
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ságnak a népességszámát is, ahol az újabb kor- 
ban az orosz cárok alapították meg birodalmu- 
kat. A lassú kiegyenlítődéshez egy évezred sem 
volt elegendő. Az 1815. évi Bécsi Kongresszus 
idején még mindig mintegy 30 millió franciát 
számláltak nem egészen 20 millió brittel, 25 mil- 
lió némettel és legfeljebb 45 millió orosz ho- 
nossal szemben. A következő 85 esztendőben 
Nagy-Britannia (sokmillió főnyi kivándorlási 
vesztesége ellenére) kiegyenlítette a különbö- 
zetet, Németország lakossága pedig már több 
mint 40 százalékkal, Oroszországé két és félsze- 
résen meghaladta Franciaországét.2 Mindez a 
születésszámban és halandóságban bekövetke- 
zett igen lényeges eltolódásokat, a népesedési 
átmenet egyes szakaszai közötti fáziskülönbsé- 
geket tükrözte. 


Mit is jelent voltaképpen a fáziskülönbség? 
A népesedési átmenet első szakaszát a változat- 
lanul magas (néhol éppenséggel emelkedő) szü- 
letésszámmal szemben a halandóság csökkenése 
és a gyors gyarapodás jellemzi; a második sza- 
kaszban a születésszám – mint ismeretes – 
mérséklődni kezd, de minthogy a halandóság, 
még mindig apad, a gyarapodás továbbra is 
jelentékeny. Az utolsó szakaszban a két mutató 
– elméletben – hozzávetőleg ismét kiegyenlíti 
egymást, de természetesen a tranzíció beköszön- 
tése előtti értékeknél sokkal alacsonyabb szin- 
ten. 


A tapasztalat egyértelműen azt bizonyítja, 
hogy az ősi, patriarkális életmódról a modern 
ipari életformára való fokozatos áttérés során 
előbb-utóbb minden népcsoport, minden ország 
minden földrajzi térség népe eljut a népesedési 
átmenet korába, és végigjárja annak összes sza- 
kaszait. De a különböző országok és etnikumok 
között keletkező lényeges nagyságrendi eltoló- 
dások éppen abból fakadhatnak, hogy egyrészt 
nem egyidőben érik el a modern ipari fejlődés- 
nek megfelelő népesedési átmenet egymást-kö- 
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vető szakaszait, másrészt, hogy a fejlődés sok 
helyütt nem engedelmeskedik az elméleti mo- 
dell elvárásainak. 


Klasszikus formájában a népesedési tranzíció 
elméleti modellje – mint már az előbbiekben 
is említettem – Angliában, Svédországban, to- 
vábbá Hollandiában és Németországban érvé- 
nyesült. Ezekben az országokban a nagy gyara- 
podás egybeesett az iparosodás kezdeteivel, és 
a termékenység valóban csak akkor kezdett el 
jelentősen apadni, amikor a népességnek már 
körülbelül 70 százaléka városlakó volt, a férfi 
munkaerő mintegy négyötödét a nem mező- 
gazdasági termelőágak foglalkoztatták, és a fia- 
talabb (a családnagyságot ténylegesen megha- 
tározó) évjáratokhoz tartozók már szinte kivétel 
nélkül tudtak legalább írni-olvasni. A második 
világháborút megelőző 100 esztendőben Anglia, 
Németország, Svédország és Hollandia népmoz- 
galma így alakult: 


Ország Év Születések 


1000


Halálo- 
zások 
főre 


Természe- 
tes sza- 
porodás 
100 főre


Anglia 
és Wales 


1840 
1890 
1939


32,6
29,9 
15,1


22,4 
18,2 
12,0


1,02
1,17 
0,31


Németország 1840 
1890 
1939


36,1 
36,1 
18,0


26,8 
22,2 
11,5


0,93
1,39 
0,65


Svédország 1840
1890 
1939 


31,1
27,1 
14,5 


20,6 
16,4 
11,7 


1,05
1,07 
0,28 


Hollandia 1840
1890 
1939 


33,0
32,5 
20,6 


26,2
18,4 
8,9 


0,68 
1,41 
1,173 


Franciaország demográfiai fejlődése lényege- 
sen eltért az elméleti modelltől. A francia pa- 
rasztság és városi polgárság a Bourbon-ház fény- 
korában, a régi rend – az úgynevezett ancien 
régime – idején gyarapodott, a leggyorsabban. 
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A XVII. század végén bekövetkezett átmeneti 
visszaesés után a XVIII. század nagy népszapo- 
rulata – mellyel az ólomlábú merkantilista 
gazdasági fejlődés nem tudott lépést tartani – 
tekinthető számos történész véleménye szerint 
a forradalom egyik okának. A társadalmi és po- 


litikai struktúrákban a győztes forradalom nyo- 
mán végbement jelentős eltolódások – az új 
hitek és eszmeáramlatok és a belőlük kisarjadó 
vágyak, elképzelések, reménységek – gyöke- 
resen megváltoztatták a nagy többségükben 
még agrárius és írástudatlan francia néptöme- 
gek termékenységi magatartását. Ám a család- 
összetétel valóságos megváltozására, az egy nőre 
eső gyermekszám látványos lemorzsolódására 
csak azt követően került sor, hogy az egyesült 
európai reakció közös erővel visszaültette trón- 
jára a lefejezett Capet Lajos gyűlölt fivérét, 
XVIII. Lajost, akinek „fehér jakobinus” kor- 
mányzata mindent megtett, hogy örökre kiirtsa 
a francia nép tudatából a napóleoni idők óta 
már amúgy is csak ábrándokban élő forradalmi 
szellemet. A francia nők termékenységének idő 
előtti csökkenése – melyet a történészek, de- 
mográfusok, társadalomkutatók hosszú időn át 
visszafordíthatatlannak tekintettek – alapve- 
tően megváltoztatta nem csupán a nyugat-euró- 
pai demográfiai viszonyokat, hanem a gazdasági 
és politikai erőegyensúlyt is. 


FÁZISKÜLÖNBSÉGEK 


A XIX. század közepétől kezdve világszerte 
hatni kezdtek a népesedési fáziskülönbségek. 
Eltérő ütemben gyarapodott Nyugat- és Dél- 
Európa, Közép- és Kelet-Európa, s mintegy fél 
évszázadon át háromszor olyan gyors iramban 
szaporodott Európa népessége, mint a többi vi- 
lágrészeké. Egyes országokon belül is lényeges 
eltérések kezdtek mutatkozni a különböző táj- 
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egységek, etnikumok, népcsoportok gyarapodása 
között. És ezek az eltérések korántsem voltak 
ellentmondásmentesek: sok helyütt például az 
etnikai kisebbségeit elnyomó többség, másutt 
épp ellenkezőleg, a gazdaságilag elmaradt, ki- 
sebbségi sorban élő etnikumok bizonyultak ter- 
mékenyebbeknek. A jobb gazdasági helyzet, a 
magasabb kultúrfok általában mérsékelte a ter- 
mékenységet; de nem egyértelműen mindenütt. 
Az alábbi néhány példa egymással összevetve 
szinte paradoxálisnak tetszhet: az Egyesült Ál- 
lamok részben még rabszolgasorsban élő, rész- 
ben már felszabadult néger lakossága gyorsab- 
ban szaporodott, mint a tényleges államhatalmat 
birtokló, ekkortájt még elsősorban angolszász 
eredetű fehér bőrű réteg, odahaza viszont az an- 
golok szaporábbnak bizonyultak a skótoknál, a 
walesieknél s egy időben még az íreknél is 
(igaz, ez utóbbiaknál a fiatalabbak tömeges el- 
vándorlása csökkentette némileg a szaporula- 
tot); a nápolyiak gyorsabban gyarapodtak a pie- 
montiaknál, a poroszok a Rajna menti németek- 
nél, az oroszok a lengyeleknél, de az osztrák 
császárságban élő lengyelek, ukránok és romá- 
nok maguk mögött hagyták gyarapodás terén 
mind a német ajkú osztrákokat, mind a csehe- 
ket és szlovéneket; ugyanakkor a jogfosztott 
moldvai, ukrajnai és orosz-lengyelországi zsi- 
dók megelőzték gyarapodás terén a román és 
az orosz gazdanépet, valamint az ukránokat és 
lengyeleket. 


Századunkban a gyarapodás még változato- 
sabbá vált. Franciaországban a termékenység, 
idő előtti csökkenését még csak megmagyaráz- 
hatják valahogy a rendkívüli politikai és gazda- 
sági körülmények, az új eszmeáramlatok, ám 
hogyan magyarázható meg az, hogy például úgy 
1910-től kezdve – pravoszláv kultúrbefolyás 
alatt álló szomszédaitól eltérően – az ugyan- 
csak pravoszláv Bulgáriában is erősen mérsék- 
lődni kezdett a születésszám és családnagyság? 
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Pedig ebben az időben Bulgária – akárcsak a 
török uralom alól nemrég felszabadult szom- 
szédai – még színtiszta agrárország volt, a né- 
pesség négyötöde falun élt, több mint kéthar- 
madát a mezőgazdaság foglalkoztatta, a felnőttek 
háromötöde írástudatlan volt, és 1000 élveszü- 
letett csecsemő közül legalább 150 nem érte meg 
első születésnapját.4 


Egészen rendkívüli módon hullámzott a népe- 
sedés az egykori Osztrák–Magyar Monarchia 
különböző nemzetiségek lakta vidékein is. Az 
első ipari forradalomra jellemző népesedésrob- 
banás a Habsburg-birodalom java részében: 
Magyarországon, Galíciában, Horvátországban 
lényegében elmaradt. Amikor az utolsó nagy 
kolerajárvány visszahúzódása után, 1880-tól 
kezdve a halálozási arányszám végére ezeken a 
tájakon is csökkenni kezdett, sok helyütt ezzel 
szinte egyidőben beállt a születési árapály.5 A 
seregzászlót e tekintetben a jómódú bánsági pa- 
rasztság vitte, de felzárkózott mögéje az erdélyi 
szászság és a székelység egy része is. Így pél- 
dául az egykori Torontál megye (melynek na- 
gyobb része ma a jugoszláviai Vajdasághoz tar- 
tozik) szerb, német, magyar, román és szlovák 
nemzetiségű lakossága 1869 és 1910 között 
mindössze 8,8 százalékkal, Temes megye román 
német, szerb és magyar parasztsága 14,24 szá- 
zalékkal, Udvarhelyé 18,09 százalékkal gyara- 
podott. (Az alacsony gyarapodásban, különösen 
az előbbi két megye esetében, volt némi része 
az Amerikába irányuló kivándorlási hullámnak 
is, de elsősorban mégis az alacsony termékeny- 
ségnek és viszonylag magas halálozásnak tud- 
ható be a szokatlanul kicsi szaporulat.) Ezzel 
szemben Beszterce-Naszód megye román és né- 
met nemzetiségű földműves népe 32 százalék- 
kal, Csíké 35,51-gyel, a mai Kárpát-Ukrajna egy 
részét is magába foglaló egykori Máramaros 
megye ukrán, román és zsidó lakossága pedig 
62,2 százalékkal. A felsorolt megyékben re- 
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gisztrált legmagasabb és legalacsonyabb gyara- 
podási határértékek között 1:7 volt az arány.6 


Közvetlenül a századforduló után Európa ki- 
fulladt a többi világrésszel folytatott népesedési 
versenyfutásban, és nem sokkal utóbb a gyara- 
podás visszájára, fordult. Ugyanakkor a mai fej- 
lődő világban, az egykori gyarmati és félgyar- 
mati országokban is egyenlőtlenné kezdett válni 
a gyarapodási folyamat. Dél-Amerikában pél- 
dául már a húszas években apadt a halandóság, 
Afrikában mind a mai napig viszonylag igen 
magas; számos kisebb-nagyobb szigetországban 
(Sri Lanka, az egykori Ceylon, Puerto Rico, 
Mauritius és mások), továbbá néhány száraz- 
földi államban már az ötvenes: évektől kezdve 
csökkent a születésszám; Dél-Ázsiában ellenben 
még e pillanatban is igen magas a termékeny- 
ség. Ma a születési arányszámok a harmadik 
világ országaiban 20 és 55 ezrelék, a halálozá- 
soké 4,7 (!) és 26,5 ezrelék között váltakoznak. 
Az átlagos nyers gyarapodási arányszám a har- 
madik világban, mint ismeretes, évi 2–2,1 szá- 
zalék, de a határértékek 0,8-tól 4,5 százalékig 
terjednek. 


SZÜLŐANYÁK „KIHÍVÁSA” 


Több emberöltőn át a születések lemorzsolódó 
számát a csökkenő halálozási arányszám és a 
hosszabb életkor kiegyenlítette, a természetes 
gyarapodás még növekedett is. Később azonban, 
különösen az első világháborút követő évektől 
kezdve a gyermekek száma megcsappant; ezt 
már sem az egyre kisebb csecsemőhalandóság, 
sem a növekvő életkor nem ellensúlyozhatta. A 
természetes szaporodást ábrázoló görbe gyorsan 
süllyedt. A harmincas évek nagy gazdasági vál- 
ságának idején felmerült az európai és észak- 
amerikai népesség előbb csak lassú, majd foko- 
zatosan gyorsuló fogyásának és a korösszeté- 
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tel kóros megváltozásának – a demográfiai öre- 
gedésnek – a veszélye. Ezen tartósan még a 
hitlerista Németország durva – ám korántsem 
eredménytelen – népesedéspolitikája sem tu- 
dott változtatni. 


Néhány népesedéskutató a 30-as évek végén 
úgy vélte, hogy egyensúlyi állapot voltaképpen 
nem is jöhet létre: „Saját, az Egyesült Álla- 
mokban szerzett tapasztalatunk, valamint a Nyu- 
gat-Európában tapasztaltak alapján – írta R. K. 
Stix és F. W. Notestein amerikai demográfus 
1940-ben – arra a következtetésre jutottunk, 
hogy a szabályozott termékenység, (családterve- 
zés) – amennyiben új tényezők nem játszanak 
közre – a népesség fogyásához vezet.”7 


A második világháború után a szakemberek 
indokoltan borúlátó jóslatainak ellentmondva 
mind az észak-amerikai világrészen és a Szov- 
jetunióban, mind az európai országok több- 
ségében fordulat következett be. Újból di- 
vatba jött – ha szabad így mondani – a 3–4 
gyermekes család, s ugyanakkor még jobban 
csökkent a halandóság. Az Egyesült Államokban 
a tiszta reprodukciós együttható, mely a har- 
mincas években már mintegy 12 százalékkal 
az utánpótlási szint alá (0,880-ra) süllyedt, 1954- 
ben ismét elérte az 1,650-es értéket, ami mint- 
egy évi 1,7 százalékos nyers gyarapodásnak 
felel meg. A Szovjetunió a harmincas években 
átlag évi 1 százalékkal gyarapodott, 1940-ben 
1,32-vel, a győztes háború után az ötvenes 
években 1,8 százalékkal. Nagy-Britannia lakos- 
ságának – ha a századunk első négy évtizedében 
érvényesülő irányzatban nem következett volna 
be fordulat – 1950-től kezdve fogynia kellett 
volna, és ma már a brit szigetország népessé- 
gének száma alig érhetné el a 35–36 milliós lé- 
lekszámot. A valóságban, szemben az 1939. évi 
41 millióval, az Egyesült Királyságnak 1976-ban 
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56 millió lakosa volt. Igaz, e nagy gyarapodásból 
nem elhanyagolható rész jutott az egykori gyar- 
matokból a szigetországba betelepedett, és ott 
állampolgárságot nyert színes bőrűeknek is. 


Az „ösztönösen malthusiánus” Franciaor- 
szágban – ahogy szakkörökben régebben ne- 
vezték – a születések számának rohamos csök- 
kenése hosszú időn át megállíthatatlannak és 
visszafordíthatatlannak látszott. 1939-ben a 
megyék kétharmadában már fogyott a népes- 
ség, abszolút számokban évi 35 000 lélekkel. 
Bár a fogyás még viszonylag kicsi volt, az öre- 
gedés jelei már igen határozottan mutatkoztak: 
a mintegy 9 millió 15 éven alulival szemben a 
60 éven felüliek száma elérte a 6 milliót. Ez 
csúcsteljesítménynek számított az akkori világ- 
ban. A háború kitörésének évében az aktív ka- 
tonai szolgálat szempontjából elsősorban szá- 
mításba jövő mindkét nembeli 20 és 30 év kö- 
zötti fiatalok lélekszáma (az 1909–1919-es 
évjáratok) a 40 milliós Franciaországban mind- 
össze 2,6 millió volt, ezek közül is mintegy 
600 000 külföldön és a gyarmatokon született; 
ugyanez a korcsoport a 78 milliós Németor- 
szágban 6,5 millió főből, a 43 milliós Olaszor- 
szágban pedig 3,5 millió lélekből állt.8 Más 
szóval a francia fiataloknak az össznépességhez 
viszonyított számaránya mintegy 22 százalék- 
kal volt kisebb a hasonló korú németekénél és 
20 százalékkal az egyező korú olaszokénál. 


A demográfusok osztatlan meglepetésére 
Franciaországban már a német megszállás utol- 
só éveiben változni kezdett a házaspárok élet- 
szemlélete, és ez pozitívan hatott ki a születések 
számára. A demográfiai újjászületés meghalad- 
ta még a legvérmesebb reményeket is: az 50-es 
években Franciaország Nyugat-Európa egyik 
legtermékenyebb országa lett, és mintegy 30 
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éven át az is maradt. Egyetlen emberöltő elég 
volt ahhoz, hogy az ország népesedési szem- 
pontból már évtizedek óta stagnáló lakosságá- 
nak száma 40 százalékkal emelkedjék és elérje 
1976-ban az 53 millió lelket, miközben a szü- 
letési arányszám meghaladta az európai átlagot. 
Több demográfus egybehangzó véleménye sze- 
rint az 1940-ben elszenvedett rettenetes vere- 
ség után a partizánmítosz meghozta a maga 
gyümölcsét. Milliókra tehető az új gloire gyer- 
mekeinek száma. 


HAJTŰKANYAR 


A szocialista fejlődés útjára lépett közép- és 
délkelet-európai országok többségében már a 
két világháború között számottevően csökkent 
a korábban hagyományosan magas termékeny- 
ség; ugyanakkor mérséklődött a halálozás, nö- 
vekedett az élettartam is, így a természetes sza- 
porodás az akkori európai fogalmak között az 
alacsony és közepes szint között mozgott. 


A háború után, főként a társadalmi struk- 
túrákban végbement változásokat tükrözve 
megnövekedett a házasságot kötő párok száma 
és csökkent a házasságra lépők életkora; ez ál- 
talában kedvezően hatott a termékenységre. 
Ugyanakkor az új, hatásos egészségvédelmi in- 
tézkedések eredményeként és az antibiotiku- 
mok gyors elterjedésének köszönhetően, csök- 
kent a gyermekhalandóság, és ugrásszerűen 
megnőtt a születéskor várható átlagos életkor. 
A halandóság, amely például Romániában 
1946-ban még 18,8 ezrelékes volt, sőt 1947-ben, 
a nagy szárazság második évében 22 ezrelékre 
szökött fel, 1949-től kezdve gyorsan apadni 
kezdett, s az ötvenes évek elején már egyik 
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népi demokrata országban sem haladta meg a 
13 ezreléket. Néhány esztendővel később Len- 
gyelországban 7,9 Romániában 8,7, az idősebb 
korösszetételű Csehszlovákiában és Magyaror- 
szágon 9,3 illetve 10,5 ezrelékre mérséklődött 
a halálozási arányszám. Egyedül a Német De- 
mokratikus Köztársaságban maradt viszonylag 
magas. Ez a korpiramis háborús és háború 
utáni torzulásainak tudható be. 


Az ötvenes évek szovjet inspirációjú, hang- 
súlyozottan natalista népesedéspolitikája Len- 
gyelországban járt a leglátványosabb ered- 
ménnyel: itt a születésszám az ötvenes évek ele- 
jén meghaladta a 30 ezreléket, s az ország la- 
kossága 15 év alatt (1946–1960) mintegy 24 
millióról közel 30 millióra emelkedett; ez eu- 
rópai csúcsteljesítményt jelentett akkortájt. 
Ideiglenesen a születési arányszám növekedé- 
séhez vezetett a művi vetélések szigorú eltil- 
tása a korábban viszonylag alacsony termé- 
kenységű Csehszlovákiában és Magyarországon 
is. Romániában és Bulgáriában – minthogy 
ebben az időben az adminisztratív intézkedések 
még nem párosultak megfelelő családvédelmi 
törvénykezéssel és a rendelkezések kijátszása 
sem járt különös nehézséggel – a születésszám 
inkább hullámzott, mint emelkedett, de az öt- 
venes évek derekáig meghaladta a 25, illetve 
20 ezreléket. Egyedül az NDK-ban, ahol a há- 
borús vesztéségek és a nagyméretű áttelepülés 
kedvezőtlenül befolyásolták mind a tényleges 
termékenységét, mind a kívánt családnagy- 
ságot, nem hoztak eredményt az ötvenes évek- 
ben alkalmazott szigorú születéselőmozdító 
rendszabályok. Az NDK-t leszámítva a népi de- 
mokratikus országok gyarapodása 1946 és 1955 
között jelentősen meghaladta az európai átla- 
got. A születési arányszámban és a természetes 
gyarapodásban 1935 és 1955 között végbement 
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változásokat nyomon követhetjük az alábbi táb- 
lázaton:9 


Ország 


Születések száma 
1000 főre 


Természetes 
szaporodás 


100 főre 
1935–39 1951–55 1935–39 1951–55 


(évek átlagában) 
Románia 30,2 24,6 1,14 1,22 
Lengyelország 25,4 29,8 1,06 1,91 
Bulgária 24,2 20,6 1,03 1,07 
Magyarország 19,9 21,2 0,58 1,01 
NDK 18,3 16,5 0,61 0,46 
Csehszlovákia 17,1 21,4 0,39 1,09 


1955-től kezdve a művi vetéléseket – ugyan- 
csak a Szovjetunió példájára – jóformán tel- 
jesen szabaddá tették. Ennek hatására – ismét 
az NDK kivételével, ahol ez egyszer a javulás 
némi jelei mutatkoztak – a népi demokratikus 
köztársaságokban erősen megcsappant a termé- 
kenység. 1958-ban 1000 lakosra 


 


Romániában már csak 21,6 
Lengyelországban 26,2 
Bulgáriában 17,9 
Magyarországon 16,0 
NDK-ban 16,9
Csehszlovákiában 17,4 élveszületés esett. 


A szemmel látható visszaesés ellenére a há- 
ború óta eltelt 13 év folyamán a szocialista fej- 
lődés útjára lépett 6 ország együttesen közel 
10 millió lélekkel (mintegy 12 százalékkal) gya- 
rapodott, a következő 15 évben (1958–1972) 
pedig újabb 12 millióval. 1955-től kezdve 
azonban egyre hangsúlyozottabban jelentkez- 
tek a fáziskülönbségek. 


A vezető helyet a termékenységapadás terén 
– az alacsony szinten megállapodni látszó 
NDK-t ismét leszámítva – Magyarország fog- 
lalta el. Itt 1954-ben a születési arányszám 
még 23 ezrelékes volt, az újszülöttek száma 
223 ezer fő; 6 évvel később, 1960-ban 1000 la- 
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kosra már csak 14,7 élveszületés jutott, sőt a 
mélyponton, 1962-ben 12,9; az újszülöttek szá- 
ma 130 ezerre esett. Ennél kedvezőtlenebb szü- 
letési arányszámot sehol sem regisztráltak eb- 
ben az időben Európában. Később – annak 
ellenére, hogy 1965 és 1973 között hivatalos 
adatok szerint 1,69 millió művi terhességmeg- 
szakítást hajtottak végre, és minden 100 élve- 
születésre átlag 130 abortusz esett – a „gyes” 
néven népszerűvé vált több évre terjedő gyer- 
mekellátási segély, mely mentesíti az anyát a 
munkavállalástól, részben beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Az 1968-as 15,1 ezrelékes 
élveszületési arányszámmal szemben 1974-ben 
17,8, 1975-ben 18,4, 1976-ban pedig 17,5 ezre- 
léket regisztráltak, mely utóbbihoz, igaz, vi- 
szonylag magas: 12,5 ezrelékes halálozási 
arányszám járult (idősebb korösszetétel!). A 
tiszta utánpótlási együttható közel két évtize- 
den át nem biztosította a távlati népességnöve- 
kedést; a családonkénti átlagos gyermekszám 
2,5-ről 1,9-re apadt. 1975-ben a termékenységi 
arányszám ismét 72,8-ra emelkedett, meghalad- 
va a Szovjetunió (67,0), Lengyelország (69,3), 
Bulgária és Jugoszlávia (67,9) termékenységi 
mutatóját; ez 1000 befejezett termékenységű 
nőre számítva 1235 leánygyermeknek felel meg. 


Tartós lesz-e a javulás? Nem tudhatjuk. Az 
mindenesetre kedvezőtlen körülmény, hogy a 
most következő években érik el legterméke- 
nyebb életkorukat az ötvenes évek végén és a 
hatvanas évek elején született, legkevésbé né- 
pes évjáratok. 


A hat szocialista ország össznépességében 
Magyarország részaránya 30 esztendő alatt 
11,6 százalékról 9,9 százalékra esett vissza, mi- 
közben például Lengyelországé 28 százalékról 
32-re nőtt. 


Csehszlovákiában – némi időbeni eltéréssel 
– mintegy két és fél évtizeden át sok tekin- 
tetben Magyarországhoz hasonlóan alakult a 
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népesedési mérleg. Itt a termékenység erős 
csökkenésére a hatvanas években került sor, 
a mélypontot 1968 jelezte 15,1 ezrelékes élve- 
születési arányszámmal. Azóta hatékony tör- 
vényekkel és társadalmi-gazdasági családvédel- 
mi intézkedésekkel Szlovákiában nagyon jó, 
Csehországban jó közepes eredményeket értek 
el. Az élveszületések arányszáma 1974–1976- 
ban 19,2 és 19,8 ezrelék között váltakozott, az 
évi nyers gyarapodás 1976-ban: 0,78 százalékos 
volt. 


Romániában és Bulgáriában, miután a művi 
terhességmegszakítást 1955-ben gyakorlatilag 
szabaddá tették, 1966-ban süllyedt a mélypont- 
nak számító 15 ezrelék alá a születési mutató. 
Nálunk az ezt követő erélyes családvédelmi 
intézkedéseknek – mint ismeretes – sikerült 
gátat vetniük a hosszú ideje tartó árapálynak; 
1967-től kezdve ismét magas szintet ért el a 
termékenység. A hazai népesedési eredmények- 
re egyébként a későbbiekben majd még rész- 
letesebben is kitérek. Bulgáriában a kezdeti jó 
eredmények nem bizonyultak tartósnak. 1971- 
ben újból csak 15,9, 1972-ben 15,3 élveszületés 
esett 1000 főre, 1976-ban pedig 16,5. 


Ami a Német Demokratikus Köztársaságot 
illeti, itt 1973-ban 1000 lakosra mindössze 10,6 
élveszületés jutott (újabb negatív európai 
csúcs!), azóta némileg javult a helyzet: 1976- 
ban a születési arányszám elérte a 11,6 ezrelé- 
ket, csakhogy a halálozás is igen magas: 13,9 
ezrelék, s így az ország évi népesedési mérlege 
ismét 0,23 százalékos veszteséggel zárult 1970 
és 1976 között az NDK lakossága 17 060 000 
lélekről 16 790 000 lélekre esett-vissza. 


Jugoszláviában is elég magas volt az élve- 
születési arányszám a háború utáni években: 
1947-ben 26,7 ezrelék, 1950-ben 30,2 ezrelék. 
A termékenység növelésének irányában ható 
bizakodó tömeghangulat itt a jelek szerint még 
a lengyelországinál is nagyobb volt. Később az 
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árapály elsősorban a Vajdaságban, valamint a 
Horvát és Szlovén Köztársaságokban jelent- 
kezett; az országos születésszám az 1959. évi 
23,2 ezrelékről 1970-ben 17,8 ezrelékre esett, 
és 1976-ban sem emelkedett 18 ezrelék fölé. 
Egyedül Albániát nem érintette ez idáig az 
egész Európát bejáró egyke „kísértete”. A szki- 
petárok kicsiny országában 1000 főre továbbra 
is 35 élveszületés esik, és nagyon alacsony a 
halandóság. Albánia a harmadik világ legsza- 
porább országaihoz hasonló ütemben gyarap- 
szik. 


JÓLÉT ÉS FOGYATKOZÁS 
Az utóbbi esztendőben igen megnőtt a távlati- 
lag többé nem gyarapodó országok száma. Jean 
Bourgeois-Pichat francia demográfus kimuta- 
tása szerint 33 iparilag fejlett, magas életszintű 
európai és Európán kívüli ország közül 18-ban 
a jelenlegi születésszám és családnagyság hosz- 
szabb távon nem pótolja többé a meglévő né- 
pességállományt (1-nél kisebb tiszta termé- 
kenységi együttható). A szóban forgó 18 ország 
között – írja a francia népesedéskutató – 
vannak kapitalista és szocialista struktúrájú 
társadalmak, katolikus és protestáns kultúrbe- 
folyás alatt álló, latin, germán vagy szláv ha- 
gyományokat ápoló népek, vannak továbbá 
erősen urbanizált és még jelentős agrárius tar- 
talékkal rendelkező országok, vannak súlyos 
gazdasági zavarokkal küzdő államok, s olyanok, 
amelyekben az utóbbi évek gazdasági helyzetét 
viszonylag kiegyensúlyozottnak lehet nevezni; 
vannak végül olyan sűrűn lakott területek, 
mint az NSZK-é vagy Hollandiáé (248, illetve 
326 lakos/km2) és olyan aránylag ritka népes- 
ségűek, mint Franciaországé vagy Lengyelor- 
szágé (95, illetve 105 lakos/km2). A felsorolt 
kritériumok egyike sem alkalmas tehát – lega- 
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lábbis egymagában – ahhoz, hogy a termé- 
kenység csökkenését megmagyarázza.10 


Jóllehet az érdekelt országok termékenysége 
rohamosan apad, és ez a jelenség úgyszólván 
egyidejűleg ütötte fel a fejét a fejlett – vi- 
szonylagos jólétben élő – ipari államok egész 
sorában, ugyanakkor a különbségek is egyre 
jobban kidomborodnak. Sokatmondók az alábbi 
példák: 


Világrahozott gyermekek átlagos száma (egy termé- 
keny korú nőre számítva)11 


 


Ország 1964 1976 


Nyers gyarapodási 
arányszám 
100 főre 


1965                   1976 


NSZK 2,5 1,4 +0,62 –0,21 


Hollandia 3,2 1,7 +1,19 +0,46
Nagy-Britannia 2,9 1,8 +0,68 –0,21
Svédország 2,5 1,8 +0,58 +0,09
Franciaország 2,9 1,9 +0,67 +0,31 


Nemrég a világsajtóban, olyan merész előrejel- 
zés látott napvilágot, amely szerint a világné- 
pesség 1973. évi 2 százalékos gyarapodási üte- 
me – ez időközben mintegy ötödével mérsék- 
lődött – 1985 után 1 százalékra zuhanhat. De 
tekintettel a harmadik világ igen fiatal korösz- 
szetételére a 15 éven aluliak 40–48 százalékos 
aránya), a prognózis csakis abban az esetben 
válhat valóra, ha a fejlett ipari országokban 
(ahol a 15 éven aluliak arányszáma alig 20–25 
százalék) a gyarapodás továbbra is az elmúlt 
esztendőkben tapasztalt ütemben mérséklődik. 
Ez esetben a két világ negatív és pozitív gya- 
rapodása (a gyarapodás és fogyás) közötti kü- 
lönbözet tenné ki világátlagban az 1 százalékot. 
Hogy ez pontosabban mit jelent, nem nehéz 
kiszámítani. Gondoljuk csak meg, hogy a fej- 
lett országok lakossága a világnépességnek alig 
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valamivel több mint egy negyedét képviseli. 
Ahhoz tehát, hogy a Föld minden 100 lakosára 
átlagosan mindössze évi 1 főnyi szaporulat jus- 
son, a fejlett világ népességének ténylegesen – 
és nem csupán távlatilag – fogynia kell: a 
harmadik világ 1,5 százalékos gyarapodása eset- 
tén évi 0,5 százalékkal, 2 százalékos gyarapo- 
dása esetén pedig ugyancsak 2 százalékkal. 


A nyers gyarapodási arányszám évi félszá- 
zalékos általános apadását a zérus gazdasági- 
és népességnövekedés hívei talán nem is érzik 
tragikusnak. Úgyis túl sokan vagyunk! – han- 
goztatják ezekben a körökben úton-útfélen; 
igaz, a többes szám első személy ilyenkor álta- 
lában többes szám harmadik személyt jelent. 


De mi is történnék voltaképpen évi 0,5 vagy 
akár 2 százalékos apadás esetén? Elméletben az 
első esetben 138, a másodikban 35 éven belül 
a népesség felére csökkenne; a második felező- 
déshez újabb 138 vagy 35 évre volna szükség. 
Ez sem jelentené természetesen – belátható 
időn belül – a teljes kihalást. De nem ám a 
zenóni apória matematikai igazsága (Akhilleusz 
sosem éri utol a teknősbékát), hanem a korösz- 
szetételben felhalmozódó és a minimális gyer- 
mekszámmal is újratermelődő gyarapodási 
energia miatt. Persze addig, amíg még futja 
ebből az energiából.* 


Félretéve az elméletet, az alábbi számítások 
szemléletesen igazolják, hogy a jelenlegi ne- 
gatív népesedési irányzat milyen mértékű va- 
lóságos fogyáshoz vezethet egyes országokban: 


A Német Szövetségi Köztársaság lakossága 
1965-ben megközelítette az 57 milliót. Ekkor – 
bár a születési arányszám már igen alacsony 
 


* Ha az egy nőre eső gyermekek száma tartósan 
kettőnél kevesebb, a népesség bizonyos időn belül 
szükségszerűen felére csökken; ám a felnövekvő 
leánygyermekek, ha kevesebben vannak is, megvál- 
toztathatják termékenységi magatartásukat, és így vé- 
get vethetnek az apadásnak. 
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volt (alig 12–13 ezrelék),– még úgy hitték, 
hogy 2000-ig az ország lakosságának száma el- 
érheti a 73 milliót. Időközben azonban a termé- 
kenység szüntelenül csökkent, és ezért az elő- 
rejelzéseket többször módosítani kellett lefelé. 
1975-ben az akkor 11,5 ezrelékes születésszám 
alapján az 1985-re szóló prognózis 62,3 millió 
fő volt. 1976–77-ben a születések száma már 
nem haladta meg a 9,8 ezreléket (ennél kisebb 
születési arányszámot eddig sehol sem regiszt- 
ráltak a modern időkben!), a halálozás elérte a 
11,9-et (1970: 12,1), a fogyás tehát, akárcsak 
az NDK esetében, már nem csupán távoli fe- 
nyegetés volt, hanem valóságosan is kezdetét 
vette. 1976-ban 0,21 százalékkal – mintegy 
125 000 lélekkel! – csökkent a szövetségi köz- 
társaság népessége. Az irányzat továbbra is 
süllyedő. Ezért, ha csak valamilyen kedvező 
fordulat nem jön közbe, az NSZK jelenlegi, kö- 
zel 60 millió főnyi lakosságának száma a követ- 
kező két évtizedben legkevesebb 4, de esetleg 
12–20 százalékkal apadhat. 


A várható csökkenés mértéke 2000-ig, 
amennyiben:12 


Csökkenés     Népességszám 
millió fő


– az egy nőre eső átlagos
gyermekszám 1,4 marad 4,3 57,7 


– a gyermekszám 1,3-ra apad. 9,8 52,7 
– a gyermekszám 1,l-re apad 12,8 49,2 


A népesség lehetséges fogyásának aggodalma 
természetesen nem csupán az NSZK-ban, ha- 
nem több más iparilag fejlett országban is je- 
lentkezik. Nagy-Britanniában 1976-ban ugyan- 
csak 0,21 százalékkal (118 000 lélekkel), Auszt- 
riában 0,1 százalékkal (7,5 ezer lélek) apadt a 
lakosság. A jelenleg 53 milliós Franciaország- 
ban is tartanak attól, hogy a rövid néhány év 
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alatt előbb 2,6-ra, majd 2,2-re, végül (1978-ban) 
1,84-re apadt családonkénti gyermekszám a kö- 
zeljövőben 1,8-ra, később talán 1,4-re zuhanhat. 
A várható változás mértékét és ennek népese- 
dési következményeit alábbi táblázatunkon lát- 
hatjuk13: 


Franciaország népességének alakulása, amennyiben 
 


egy nőre eső gyermekszám 
Év 1,4-re 1,8-ra 2,2-re 2,6-ra 


mérséklődik emelkedik
(lakosság millió fő) 


2000 53 55 58 61


2025 46 54 62 73
2050 34 48 64 86
2100 17 36 69 131


Ha mind Franciaországban, mind a Német 
Szövetségi Köztársaságban továbbra is a jelen- 
legi 1,84, illetve 1,40-es irányzat érvényesülne, 
akkor Franciaországnak 2030-ban 55, az NSZK- 
nak ellenben már csak 39,4 millió lakosa lenne. 


Általános 0,5 százalékos negatív gyarapodás 
– vagyis fogyás – mellett a fejlett világ je- 
lenleg mintegy 1100 milliós népessége 2000-ig 
nem a legutóbbi (1978-as) ENSZ-előrejelzésnek 
megfelelő mintegy 17 százalékkal gyarapodna, 
elérve az ezredfordulókor a körülbelül 1300 
milliós lélekszámot (a Föld akkori össznépessé- 
gének mintegy 22 százalékát), hanem vissza- 
esne 1000 millió alá, az össznépesség mintegy 
16 százalékára. Globálisan vizsgálva, az efféle 
szélsőséges prognózisok – tekintettel arra, 
hogy figyelmen kívül hagynak egy sereg olyan 
tényezőt, amelyek legalábbis ideiglenesen mó- 
dosíthatják és valószínűleg módosítani is fogják 
a jelenleg érvényes irányzatot – minden bi- 
zonnyal a régebbi szélsőséges jóslatok sorsára 
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jutnak: feledésbe merülnek. Egyes országokban 
és egyes etnikumok esetében azonban határo- 
zottan fennáll mind az elöregedés, mind a vi- 
szonylagos elnéptelenedés veszélye. Emellett 
könnyen lehetséges, hogy a közeljövőben a 
gyarapodásban tapasztalható heterogenitás még 
fokozódik; s ha a valamivel távolabbi jövőben 
a gyarapodási mutatók közötti különbségek ki 
is egyenlítődhetnek – ami valószínűnek lát- 
szik –, ahhoz már a viszonylag rövid távú né- 
pesedési egyenlőtlenség is elegendő, hogy lé- 
nyeges eltolódások keletkezzenek, amelyek az- 
után az élet legkülönbözőbb vonatkozásaiban 
éreztetnék hatásukat. 


GERONTOKRÁCIA 


1977-ben az ENSZ Genfben székelő Gazdasági 
Bizottsága jelentést tett közzé az elmúlt 50 esz- 
tendő európai népesedési fejlődéséről. A jelen- 
téshez fűzött „elméleti előrejelzés” szerint Eu- 
rópa négy földrajzi tájának demográfiai fejlő- 
dése a következő évtizedekben kiegyenlítődik, 
és 2000 után az alábbiak jellemzik majd: 


1) a születéskor várható átlagos életkor fér- 
fiaknál eléri a 72,3, nőknél a 77,5 évet; 


2) 100 befejezett termékenységű nőre szá- 
mítva a születésgyakoriság (legalacsonyabb hi- 
potézis) 153 gyermekre apad. 


Hogyan alakul a lakosság korösszetétele, ha 
ez valóban bekövetkezik? Ezt kutatta az a nem- 
zetközi tanácskozás, mely a vichy-i Élettani 
Intézet kezdeményezésére 1977-ben ült össze. 
A tanácskozáson részt vevő nyugatnémet de- 
mográfusok számításából kiderült, hogy az 
NSZK 50 esztendőn belül esetleg 40 millióra 
apadó népessége mintegy 10 millió (25 száza- 
lék) 65 éven felüliből és csupán 5 millió (12,5 
százalék) 15 éven aluliból fog állni. Az ilyen- 
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szerű korösszetétel a legkülönbözőbb fajtájú 
gazdasági és társadalmi feszültségek mellett 
már a további fogyás elkerülhetetlen fenyege- 
tését is magában hordja. A várható gazdasági 
kihatásokat jól jellemzi az alábbi példa: a szö- 
vetségi köztársaságnak távlati útépítési tervei 
készítésénél már most figyelembe kell vennie 
a változó demográfiai helyzetet; amennyiben 
a népesség csökkenéséről szóló jóslatok valóra 
válnak, és a korösszetételben is az előrejelzé- 
seknek megfelelő torzulások mennek végbe, ez 
oly mértékben csökkenti majd a lakosság mo- 
bilitását, hogy további autópályák építésére lé- 
nyegében nincs is szükség. 


Az 1970. évi francia korfából és a genfi Gaz- 
dasági Bizottság elméleti előrejelzéséből kiin- 
dúlva J. Bourgeois-Pichat megpróbálta kiszá- 
mítani a francia nép lehetséges korösszetételét 
az elkövetkező évtizedekben. Az alábbi ered- 
menyre jutott:14 


A francia nép elméletileg lehetséges korösszetétele 
(1000 főre) 1970 és 2050 között 


Életkor 
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0–4 éves 83 } 24,9 54 } 16,5 32 } 10,1 
5–14 éves 166 111 69 
15–19 éves 79}  


63,7 
60 }  


68,0 
37 }  


46,4 20–44 éves 340 365 213 
45–64 éves 218 255 214 
65–84 éves 106 } 11,4 145 } 15,5 257 } 43,5 
85-nél idősebb 8 10 178 


Talán még szemléletesebb a kép, ha az elő- 
rejelzés valóra válása esetén az aktív népesség 
számarányát hasonlítjuk össze egyfelől a ta- 
nuló, másfelől a nyugdíjas korúak számará- 
nyával: 
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Életkor 1970 2000 2050
1000 főre


  0–19 éves 328 225 138 
20–64 éves 558 620 427 
65 éves és idősebb 114 155 435 


A munkaképes korúak száma tehát közel 
egynegyeddel, a tanuló korúaké pedig közel 
60 százalékkal csökkenne, a nyugdíjasoké ellen- 
ben szinte négyszeresére nőne. 


Ami az 1000 főre eső termékeny korú népes- 
séget illeti, ez így viszonyul majd a nem ter- 
mékeny korúhoz 


Életkor 1970 2000 2050 


  0–14 éves 249 165 102 
15–49 éves 483 498 302 
50 éves és idősebb 268 337 596 


Ugyanakkor a születések száma az 1970. évi 
17 ezrelékről 2000-ben 10 ezrelékre, 2050-ben 
8 ezrelékre apad, a halálozásoké előbb 11, majd 
12 ezrelékre nő, később 9 ezrelékre mérséklő- 
dik. 


Bár a 20 és 64 év közöttiek számarányában 
egyelőre még nem következnék be akkora elto- 
lódás, mint az egész fiatalokéban és a nyug- 
díjasokéban, a 2000 és 2050 közötti visszaesés 
azt jelentené, hogy minden munkaképes korú 
emberre elméletben 45 százalékkal nagyobb 
munkafeladat várna, mint egy vagy két em- 
beröltővel korábban. Ezt persze a műszaki ha- 
ladás ellensúlyozhatná. De a fő probléma, nem 
is ez, hanem magának az aktív népességnek a 
viszonylagos elöregedése. Mind ez ideig ugyanis 
a 20–44 évesek nagy számbeli fölényben vol- 
tak a 45–64 évesekkel szemben; fölényüket 
még 2000-ben is megőrzik. Ellenben 2050-től 
kezdve kisebbségbe kerülnek: Ekkor elmélet- 
ben a munkából öreg kora miatt visszavonuló 
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minden 100 nyugdíjas pótlására már 40 fiatal 
sem áll rendelkezésre. Ha lehet, ennél is sú- 
lyosabb problémát jelentenek majd a 85 éven 
felüliek, akiknek számaránya a következő 70 
esztendőben több mint huszonhétszeresére nő- 
het! 


Nem célunk itt azoknak a társadalmi-gazda- 
sági változásoknak az aprólékos vizsgálata, me- 
lyeket a gerontokrácia diadala vonhatna maga 
után. Pusztán csak fogalomalkotás végett, egy- 
két példa talán mégis hasznos lehet, Tételez- 
zük fel, hogy jelen pillanatban a háztartások 
és lakások száma hozzávetőleg egyenlő a mind- 
két nembeli aktív népesség felének számával, 
és emellett minden nyugdíjas házaspár is le- 
kötve tart élete végéig egy-egy lakást; ez eset- 
ben az aktív és a nyugdíjas népesség lakásainak, 
számaránya így alakul: 


1970 280:57
2000 310:78
2050 214:217 (!)


Tanítót, tanárt keveset fog a gerontokrácia 
világa foglalkoztatni. Ha feltételezzük, hogy 
minden 20 (5–14 esztendős) tanuló oktatására 
egy-egy tanszemélyzet szükséges, akkor a tan- 
erők számaránya az 1970. évi 8,5 ezrelékről 
3,4 ezrelékre (kétötödére) mérséklődhet. Az is- 
kolák nagy része bezárható vagy esetleg kór- 
házzá alakítható át; mert az orvosok és az ápo- 
ló- meg magatehetetlen öregeket gondozó se- 
gédszemélyzet számának hihetetlenül meg kell 
növekednie. Az egészségügyben foglalkoztatot- 
tak munkájának jelentős hányadát már ma is 
a lakosság alig 8 ezrelékét kitevő nagyon idős 
réteg köti le. Könnyen elképzelhető, mekkora 
egészségügyi hálózatra, hány orvosra, ápolóra, 
kórházi ágyra és felszerelésre, milyen mennyi- 
ségű orvosságra lenne szükség abban az eset- 
ben, ha minden dolgozóra több mint egy nyug- 
díjas jutna, és a 85 évnél idősebbek számará- 
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nya másfélszeresen meghaladná a jelenlegi 
összes nyugdíjasokét. Az össztársadalmat ter- 
helő egészségügyi költségek, a nyugdíjakon kí- 
vül minden más költséget többszörösen felül- 
múlnának. 


Nem vitás – írja Bourgeois-Pichat –, hogy 
a fogyó népesség világa teljesen megváltozott 
világ lenne. Gondoljuk csak meg: 1800-tól nap- 
jainkig a gyermekek száma máris 40 százalék- 
kal csökkent, az öregeké háromszorosára nőtt; 
2000-ben harmadannyi gyermek sem lesz, mint 
1800-ban, 2050-ben feleannyi sem, mint manap- 
ság. 


Ha ma 100 munkanap közül – elméletben – 
33-at gyermekeinkért, 56-ot önmagunkért, 11-et 
pedig öreg szüleinkért, nagyszüleinkért dolgo- 
zunk, akkor 2050-ben gyermekeinkért már csak 
14 napot kellene dolgoznunk, magunkért se 
többet, mint 43-at, ellenben nyugdíjas öregeink 
eltartása ugyancsak 43 munkanapunkba ke- 
rülne! Hogy ez jelenlegi erkölcsi értékrendsze- 
rünkben milyen változásokat vonhatna maga 
után, azt fel sem lehet még jóformán mérni. 
Egy régi közmondás azonban, mely szerint egy 
szülő el tud tartani 12 gyermeket, de 12 gyer- 
meknek nehezére esik egyetlen szülő eltartása 
is – némileg rávilágít arra, hogy szélsőséges 
esetben milyen ősi, premorális értékhierarchia 
feltámadására számíthatunk! 


De erkölcsi felfogásunk megváltozásától elte- 
kintve, egy olyan társadalomból, amelynek tag- 
jai nagy többségükben idős, gyönge és beteg 
emberek, hiányzik a dinamizmus, az életerő, a 
kezdeményező képesség, a bátorság, az újítás 
szelleme, a változó körülményekhez való alkal- 
mazkodni tudás; az öregek világa inkább biz- 
tonságra, a meglévő értékek megőrzésére, mint 
haladásra törekvő világ lenne – véli Alfréd 
Sauvy, az idős francia népesedési szakember.15 


És a mindenáron biztonságra (és békességre) tö- 
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rekvés – hányszor bebizonyította ezt már a 
történelem! – szolgálja legkevésbé az igazi 
biztonságot. 


* 


Persze – ismét csak elméletben – a fehér pes- 
tis ragályával küzdő országok „könnyen” felül- 
kerekedhetnének a vészen évi néhány százezer 
dél-ázsiai vagy afrikai „vendégmunkás” vég- 
leges letelepítésével, amire van is már példa 
Hollandiában, Angliában, Franciaországban. Az 
ilyenszerű demográfiai politika azonban olyan 
új feszültségeket rejthet magában, amelyek 
elemzésére ennek az írásnak a keretei között 
nem vállalkozhatom. 








UTÓSZÓ 


Az ENSZ legutóbbi népesség-statisztikai kiad- 
ványa szerint a Földön 4 milliárd 415 millió 
lélek el; azon a nagypontosságú elektronikus 
jelzőkeszüléken pedig, amelyet Washington 
egyik forgalmas terén állítottak fel, pénteken, 
1980. március 14-en, greenwich-i idő szerint 
19 óra 42 perckor kerek szám jelent meg: Föl- 
dünk elérte a 4,5 milliárdos lélekszámot. 


Az elmúlt 4 esztendő (1976–1980) alatt, ezek 
szerint, a világ népessége kerek fél milliárd 
lélekkel gyarapodott volna, ami élesen ellent- 
mond a népesedésrobbanás mérséklődéséről e 
könyvben is szereplő tényadatoknak. 


Az ellentmondás részleges feloldását abban a 
hivatalos jelentésben találhatjuk meg, melyet 
a Kínai Népköztársaság Központi Statisztikai 
Hivatala tett közzé 1979 nyárutóján, kevéssel e 
könyv kéziratának elkészülte után. E szerint a 
Kínai NK-nak 1978 végén nem az ENSZ sta- 
tisztikákban szereplő mintegy 865 millió lakosa 
volt, hanem Tájván szigetével együtt 975 mil- 
lió, melyből Tájván népessége 17 millió főt 
tett ki. 


Ami a világnépesség számában ez után is 
fennmaradó különbözetet illeti, annak pontos 
magyarázatát nem ismerjük. Igaz, a népesedési 
szakértők minduntalan megismétlik azt a fi- 
gyelmeztetésüket, hogy a harmadik világ leg- 
népesebb országainak lakosságszámát és gyara- 
podását jelző abszolút- és viszonyszámok érté- 
kelésénél – az adatgyűjtés páratlan nehézségei 
miatt – nem árt úgynevezett bizonytalansági 
tényezőket figyelembe venni. Azt azonban alig- 
ha hitte volna valaki is, hogy ezek a bizonyta- 
lansági tényezők százmilliós nagyságrendűek 
lehetnek. A legújabb ENSZ kimutatásban 
ugyanis India szemben az 1976. évi 620 440 000 
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főnyi és az 1977. évi 631 726 000 főnyi népes- 
ségével – 775 700 000 lakossal jelenik meg. 


Visszatérve a kínai népességszámot kimutató 
hivatalos adatokra, ezekből egyebek között ar- 
ról értesülünk, hogy a KNK-nak 1971 és 1978 
között sikerült az évi népszaporulatot 21,8 ez- 
relékről 12 ezrelékre csökkentenie. 1978-ban 
mintegy 17 millió születéssel szemben 6 millió 
halálozás állt. Az Országos Népi Gyűlés V. 
ülésszakán elfogadott program szerint a gyara- 
podási arányszámot 1980-ban 10 ezrelékre, 
1985-ig pedig 5 ezrelékre kívánják mérsékelni. 
Amennyiben a fenti előirányzatot, amelyhez 
hasonlót nem ismer a történelem, sikerül ma- 
radéktalanul megvalósítani, a Kínai NK lakos- 
ságszáma 2000-ben – ahelyett, hogy 1300 
millió főre emelkednék – 1100 millió alatt 
marad. 


 
* 


A bukaresti Népesedési Világkonferencia év- 
századunk végéig 2,0–2,1 százalékos általános 
növekedési ütemet jósolt, nevezetesen 2,4–2,5 
százalékosat a fejlődő és 1,0–1,1 százalékosat 
az iparilag fejlett országokban. A világ összné- 
pességének jelenlegi gyarapodási ütemét illető 
számításokban is érvényesül némiképp az ún. 
bizonytalansági tényező. Az ENSZ legutóbbi 
népesség-statisztikai kiadványa évi 1,8 százalé- 
kos átlagos gyarapodási ütemről beszél (38 esz- 
tendőnkénti megkétszereződés), míg a washing- 
toni elektronikus óra mutatói szerint az évi 
gyarapodási ráta elérné a 2 százalékot (34,5 
évenkénti megkétszereződés). Az utóbbi rátán 
belül a Harmadik Világ, a Kínai NK-t is ide- 
számítva, közel 2,4 százalékkal, az iparilag fej- 
lett országok népessége pedig mintegy 0,8–0,85 
százalékkal gyarapszik. Annak feltételezéséből 
kiindulva, hogy a hivatalos program értelmé- 
ben a KNK évi szaporodása már 1980-ban 1 
százalékra mérséklődik, felmerül a kérdés, hogy 
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milyen ütemben gyarapszik majd az idén a Kí- 
nán kívüli fejlődő világ mintegy 2,4 milliárd 
főnyi lakossága? Egyszerű számítással megálla- 
píthatjuk, hogy az emberiség nagyobbik felé- 
nek (több mint 53 százalékának) gyarapodási 
üteme – rendes körülmények között (vagyis 
éhínségek közbejötte nélkül!) – még mindig 
erősen megközelíti az évi 3 százalékot (23 éven- 
kénti megkétszereződés!). Ez a meglepően ma- 
gas ütem újólag alátámasztja a szakértőknek 
azt a sokszor hangoztatott – ismert demográ- 
fiai törvényszerűségeken alapuló – meggyő- 
ződését, hogy mivel az eljövő 20 esztendőben a 
szülőanyák száma szinte megkétszereződik, hiá- 
ba hoz majd minden anya kevesebb gyereket a 
világra, a születések abszolút száma és az össz- 
lakossághoz viszonyított arányszáma változat- 
lanul magas marad, sőt bizonyos ideig talán 
meg növekszik is. Persze döntő szerepet játszik 
a természetes szaporulat további alakulásában 
a halálozási arányszám. 1978-cal ellentétben az 
1979-es gazdasági év, szerencsénkre, viszonylag 
nyugodtabb volt. Mert ha történetesen megis- 
métlődik az 1978-as – 10 millió, zömmel 
5 éven aluli kisgyermek életét követelő – éh- 
ség-tragédia, ez egy csapásra ismét 2,5 száza- 
lékra csökkentené a szaporulatot. Mindent egy- 
bevetve, az elmondottakból ismét csak az kö- 
vetkezik, hogy Földünk lakossága – ha csak 
valamilyen iszonyatos katasztrófa nem történik 
– egy emberöltőn (mintegy 30 éven) belül 
óhatatlanul eléri a 7 milliárdos lélekszámot. 








ELŐSZÓ HELYETT 


E könyv megírásának gondolata már foglal- 
koztatott a bukaresti Népesedési Világkonferencia 
idején is, melyen azonban nem lehettem 
jelen. Valaki – aki tudott érdeklődésemről és 
aki számára e könyv témája sem volt idegen 
– gondosan összegyűjtötte számomra a tanács- 
kozás nyomtatásban megjelent vagy sokszoro- 
sított anyagát és egy csomagban elküldte mun- 
kahelyi címemre, az éppen költözés előtt álló 
kolozsvári Akadémiai könyvtárba. A véletlen 
különös szeszélye folytán a csomag elkallódott, 
és csak több esztendei késéssel, 1977 késő tava- 
szán került a kezembe. Feladója, Dankanits 
Ádám, A Hét egykori szerkesztője ekkor már 
nem volt az élők sorában. Március 4-én kisfiá- 
val és egy másik kisfiúval, Kobakkal* együtt 
maguk alá temették az összeomlott bukaresti 
Orosz pópa utcai bérpalota romjai. 


Dankanits Ádámnak az elkésett – ám még 
mindig igen jókor érkezett – könyvcsomagért 
nem tudok többé köszönetet mondani. Pedig ez 
a csomag sokkal több számomra, mint amennyit 
a benne foglalt anyag jelent: annak a szerep- 
nek, annak a biztatásnak, bátorításnak a jel- 
képe, melyet Dankanits Ádám, mint fiatalabb 
barát, ám már, „öreg” s gyakorlott szerkesztő 
valamennyi írásom megszületésében játszott. 


E soraimat sajnos már Dankanits Ádám öz- 
vegye, Varga Katalin sem olvashatja: életét, 
görög sorstragédiába illő kegyetlenséggel, autó- 
baleset oltotta ki 1979 nyarán. 


* Szilágyi Domokos és Hervay Gizella kisfia. 
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OMEGA PONT VAGY LASSULÓ 
GYARAPODÁS? 


GYARAPODÁSI MINIARITMETIKA 


Ha egy P népességet – tisztán matematikai 
szempontból vizsgálódva – önmagát növelő 
változónak tekintünk, és feltételezzük, hogy a 
környezet nem támaszt ellenállást, az időegy- 
ségenkénti 


dt
dP  növekedés arányos lehet a né- 


pesség számával; az ilyen népesség állandó r 
gyarapodási arányszámmal növekedhet. Ezt ma- 
tematikailag a 


dt
dP = r·P 


 
differenciálegyenlet fejezi ki, ahol P a népes- 
ség, t az idő, r a gyarapodási arányszám, a 


dt
dP  


kifejezés pedig a népesség időegységenkénti 
növekedése. Ilyen módon növekedhet megfelelő 
táptalajon egy baktériumtenyészet, így fiadzik 
a takarékba tett pénzbetét, hasonlóan sokaso- 
dott az élőlények fajainak száma a földön, és 
ez a biokémiai fejlődés iránya és üteme. Sok 
jel arra mutat, hogy a tudományos és műszaki 
ismeretek mennyisége ugyancsak eszerint nö- 
vekszik. 


A növekedésnek ezt a fajtáját kamatos ka- 
matnak, mértani haladvány szerint történő vagy 
exponenciális növekedésnek nevezik.1 Törvé- 
nyei igen egyszerűek: az exponenciálisan gya- 
rapodó népesség száma meghatározott időn be- 
lül megkétszereződik, függetlenül a népesség 
nagyságától és az előző megkétszereződések 
számától. A megduplázódási időt a növekedési 
arányszám határozza meg és az egyszerű 


r
69  


közelítő képlettel számítható ki, ahol r a szá- 
zalékban kifejezett időegységnyi növekedési 
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arányszám. A megháromszorozódási idő köze- 
lítő képlete 


r
110  a tízszeresre való növekedésé 


pedig 
r


230 . Évi 2 százalékos növekedési ütem 


esetén a megkétszereződés ideje 
2


69 = 34,5 év. 


Bár a fentiek alapján könnyen kiszámítható, 
milyen összefüggés van az emberi népesség 
gyarapodási mutatószáma, a megkétszereződési 
idő és az évszázadonkénti növekedés között, az 
egyszerűség kedvéért foglaljuk táblázatba az 
adatokat: 


Gyarapodási 
arányszám (%/év) 


Megkétszereződéshez
szükséges idő (évek) 


Évszázadonkénti 
növekedés (%) 


             0,01 6930
0,1 693
0,5 139
1,0 70 270
1,5 47
2,0 35 700
2,5 28
3,0 23 1900
3,5 20
4,0 17 6000


Egy 100 egységből álló népesség, amely évi 
2 százalékos állandó ütemmel nő, nem egészen 
35 év múlva már 200 egységből, 70 év múlva 
400-ból, 100 év múlva 700-ból... 350 év le- 
forgása után 100 ezerből, újabb 350 év után 
100 millióból, 1000 év elmúltával pedig 100 mil- 
liárd egységből áll. Az abszurdumig víve a 
számítást, könnyen bebizonyíthatjuk, hogy 
amennyiben a Föld népessége továbbra is a 
hetvenes évek elejének ütemében gyarapodna, 
egy évszázad múlva 30, újabb száz esztendő 
után 240, 2280 tájban pedig 2000 milliárd em- 
ber nyüzsögne a Földön, vagyis egyetlen négy- 
zetméternyi, sőt egyetlen négyzetcentiméternyi 
hely sem jutna egy embernek. 
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Pierre Teilhard de Chardin, a francia jezsuita 
filozófus és természetkutató mutatott rá né- 
hány évtizeddel ezelőtt, hogy a népesség növe- 
kedésének, az anyagi javak termelésének, az 
ismeretek bővülésének, a műszaki fejlődésnek 
egyre gyorsuló üteme végül is oda kell vezes- 
sen, hogy a fejlődést ábrázoló görbe – mely 
kilőtt nyílként egyenesen a magasba tart – 
„kifut az időből”, és eléri az Omegának neve- 
zett végső pontot. ,,A Világ Vége – olvashat- 
juk Az emberi jelenségben – egyensúly-átbil- 
lenés, amely a végre beteljesült szellemet ki- 
szakítja anyagi méhéből, és egész súlyával rá- 
helyezi az Isten-Omegára.”2 


Nincs itt helyünk arra, hogy Teilhard de 
Chardin misztikus kicsengésű, derűlátása elle- 
nére is hátborzongató elméletével vitába száll- 
junk. Annyi mindenesetre kétségtelen, hogy 
bármiféle exponenciális növekedésnek előbb- 
utóbb szükségszerűen és elkerülhetetlenül vé- 
get kell érnie. 


Gyarapodhat egy népesség pusztán csak külső 
tényezők hatására is, és ez esetben a gyarapo- 
dás függvénye a külső befolyásnak. Ha például 
egy zárt közösségben (teszem azt börtönben 
vagy rendházban) csak férfiak vagy csak nők 
élnek, akkor a gyarapodást egyedül a kívülről 
behozott személyek száma biztosíthatja. Ameny- 
nyiben a beérkezők száma állandó, a gyarapo- 
dás – a halálozásokat leszámítva – lineáris 
lesz, számtani haladvány szerint történik.3 Ez 
esetben a megkétszereződési idő többé nem füg- 
getlen a népesség számától, hanem arányos vele. 
Más szóval, minél nagyobb a népesség, annál 
hosszabb a megkétszereződéshez szükséges idő. 


Tételezzük fel, hogy a fentebb említett zárt 
közösség népessége 100 főből áll, és az újonnan 
betelepülők száma napi 10 személy. Az első 
megkétszereződéshez így 10 napra van szükség, 
a másodikhoz már 20 napra, a harmadikhoz 
40-re és így tovább. 
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LOGISZTIKA ÉS HOMEOSZTÁZIS 


Van egy harmadik növekedési lehetőség is, a- 
melynek grafikai ábrázolásához következtetés 
útján jutottak el, elméleti meggondolások alap- 
ján. Ha egy népességet ugyancsak önmagát nö- 
velő változónak tekintünk, amelyre kezdetben 
nem hat semmiféle természeti korlát, akkor a 
növekedés mértani haladványhoz hasonlóan 
exponenciálisan indul. Ám ha feltételezzük, 
hogy létezik valahol egy felső boltozat — a nö- 
vekedés határa —, akkor mihelyt a növekedés 
megközelíti ezt a boltozatot, lassulás (telítődés) 
következik be, majd a növekedés teljesen meg- 
áll. A gyakorlatban a növekedést ábrázoló görbe 
kisebb kilengésekkel aszimptotikusan érint egy 
felső határvonalat (lásd az 1. ábrát). 


 
1. ábra. A logisztikai növekedés általános formája.  
(Derek J. de Solla Price: Science since Babylon, New  
Haven, 1961 nyomán) 
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2. ábra. A népességgyarapodást leíró logisztikai görbe 
általános üteme és a fejlődés öt szakasza. (Mihai Tarcă: 
Introducere în prognoza demografică. Iaşi, 1974 nyo- 
mán). I. szakasz: a nagyon lassú (vagy zérus) növeke- 
dést gyorsuló ütem váltja fel. II. szakasz: a népesség 
exponenciálisan nő; a növekedést jelző mutatószám a 
tetőpont felé tart. III. szakasz: lineáris növekedés; a 
növekedési ütem maximális. IV. szakasz: a növekedés 
lanyhulni kezd. V. szakasz: a fejlődési ciklus befejező 
fázisa: a népesség gyarapodása a megállapodás felé 
tart, egyre csökkenő reprodukciós együtthatóval. 


Ilyen logisztikusnak nevezett növekedési gör- 
bével írható le általában az élő szervezetek 
fejlődése, a biológiai növekedés minden fajtája. 
A természettudományokban homeosztázisról be- 
szélnek, a természet homeosztatikus képessé- 
géről, és ezen metaforikusan az élő szervezet- 
nek vagy tágabb értelemben magának a termé- 
szetnek a „bölcsességét” értik, melynek ,,cél”-ja 
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3 ábra. Egy paszulyszár növekedése 
(D’Arcy W. Thompson: Growth and Form 
Cambridge, 1948 nyomán) 


az egyén és a faj fennmaradása. E „kitűzött 
cél” érdekében minden élő szervezet ellenőrző 
és szabályozó mechanizmusai révén optimális 
növekedési szint fenntartására „törekszik”. Igen 
jó példa a természet efféle programált akció- 
jára – melyben a termelés lassulása nyomban 
bekövetkezik, mihelyt „elegendő” termék áll 
rendelkezésre – a különböző speciális hormo 
nok vagy antitestek előállítása; vérsejtek, ter- 
melése vérveszteség után; vagy az új sejtszö- 
veteké mindaddig, amíg a seb teljesen be nem 
gyógyul. 


A logisztikai görbe matematikai képletéért 
két ismert nevű demográfushoz: Acsádi György 
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4 ábra. Zárt burában, meghatározott élelemmennyi- 
séggel tenyésztett drosopihila melanogaster (ecetlégy) 
népességnövekedése. 
(Jonas Salk: Le monde ou nous vivons. Paris, 1973 
nyomán 


höz és Theiss Edéhez fordulhatunk. Matemati- 
kailag – írják az idézett szerzők – az idő- 
egységre eső 


dt
dP  fejlődés mértékének két té- 


nyezője lehet: az egyik a már elért P nagyság- 
gal arányos: rP; a másik pedig arányos a végső 
N érték eléréséhez még szükséges N–P kü- 
lönbözettel. Ennek alapján 


dt
dP  = rP · (N – P). 


A differenciálegyenlet megoldása: 


N 
P = –— —–— 


1 + bNe – rt 
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ahol b egy integrációs állandó, e pedig = 2,71..., 
a természetes logaritmus alapszáma.4 


Az 1., 2., 3., 4. ábrán a logisztikus növekedés 
néhány változatát látjuk. Az 1. diagram, semati- 
kusan ábrázolja a logisztikus növekedés általá- 
nos formáját, a 2. görbe pedig egy népesség 
növekedésére általában jellemző öt (mások sze- 
rint négy vagy három) szakaszos fejlődést mu- 
tatja be. A 3. görbe egy olyan paszulyszár nö- 
vekedését írja le, melynek hossza naponta meg- 
kétszereződik és amelynél a telítődés (a növe- 
kedés vége), a hatodik, napon következik be; 
végül a 4. ábrán egy sokat vitatott és ezért 
általában ismert kísérlet eredményét vázolták 
fel: kutatók zárt élettérben (üvegburában), meg- 
határozott élelemmennyiség mellett ecetle- 
gyeket (drosophila melanogaster) tenyésztettek. 
A légynépesség előbb exponenciálisan induló 
fejlődése csakhamar logisztikussá „szelídült”. 


BÖLCS ÉS BALGA KÖVETKEZTETÉSEK 


Melyik görbe ábrázolja – legalábbis megköze- 
lítő pontossággal – az emberi népesség gya- 
rapodását? A kérdésnek, nem vitás, napjaink 
világméretű demográfiai fellendülése korában 
döntő jelentősége van az emberi nem jövője 
szempontjából. 


Néhány évszázaddal ezelőtt, a modern népe- 
sedéstan kibontakozásának korában a demográ- 
fia számos úttörője úgy vélte, hogy az emberi 
népesség növekedési irányzata csakis exponen- 
ciális függvényként írható le. Ez azonban nem 
jelentett az akkor élő „demográfusok” számára 
izgalmas problémát. Ha a környezet nem tá- 
maszt ellenállást – szögezte le William Petty, 
a statisztika, a közgazdaságtan és a népesedés- 
tan szempontjából egyaránt fontos politikai arit- 
metika megteremtője (1662) –, a népesség akár 
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10 évenként is megduplázódhat. Persze ezzel a 
pusztán elméletinek vélt lehetőséggel sem Petty, 
sem népességkutató kortársai és utódai: a fran- 
cia Vauban, az angol John Graunt, Gregory 
King és sokan mások nem tartották érdemesnek 
behatóbban foglalkozni. A születéskor várható 
átlagos életkor a XVII. század derekán alig 
haladta meg a 30 évet; az 1660-as évek második 
felében szörnyű pestisjárvány söpört végig Eu- 
rópán, a világ népessége még csigalassúsággal 
gyarapodott. 


Gregory King 1696-ban készült művében szá- 
mításokat végzett Angolország népességének 
történelmi fejlődéséről, és megkísérelte előre- 
jelezni a várható növekedést. Szerinte Anglia 
lakossága, mely 1066-ban a hastingsi csata ide- 
jén, amikor Hódító Vilmos elfoglalta a brit szi- 
getet, mintegy 2 millió főből állhatott, a követ- 
kező évszázadokban így alakult: 


1260 2,75 millió 
1400 3,30 millió 
1500 3,80 millió 
1600 4,60 millió 


Gregory King előrejelzése a legközelebbi és 
távolabbi jövőre: 


1700 5,6 millió 
1800 6,4 millió 
1900 7,3 millió5 


King óvatos (mondhatnám: túl óvatos) jós- 
lata, mely érthető okokból nem láthatott bele 
a jövőbe, 1900-ig mintegy 30 millió lélekkel 
„rövidítette meg” hazáját. Ennek ellenére ez a 
jóslat még mindig közelebb járt a valósághoz, 
mint a Montesquieu-é, aki a Perzsa levelekben 
teljes elnéptelenedéstől féltette a világot: 
„Alig tizedannyi ember él ma a Földön – írta 
Montesquieu –, mint hajdanában. S a legmeg- 
döbbentőbb az, hogy bolygónk napról-napra 
jobban elnéptelenedik. Ha így megy tovább, a 
Föld két évszázadon belül pusztasággá válik.” 
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Montesquieu „példás tévedését” – korántsem 
ismeretek hiányában, inkább politikai megfon- 
tolásból – átvette Mirabeau, majd Saint-Just 
a „nyaktiló arkangyala” is. Számukra „a nyo- 
morúságos közállapotok miatt szüntelenül csök- 
kenő népesség” elmélete az éles társadalombí- 
rálat fegyvere volt. S nem cáfolt rá Montes- 
quieu-re a felvilágosodás nagyjai közül sem 
Voltaire, sem David Hume. Velük szemben 
Benjamin Franklin, Adam Smith, Condorcet, 
Malthus és mások – elsősorban az angol gyar- 
matok és a függetlenné vált észak-amerikai 
Egyesült Államok népességének páratlanul 
gyors fejlődését tanulmányozva – arra a kö- 
vetkeztetésre jutottak, hogy a népszaporodás- 
nak úgyszólván nincsenek biológiai korlátai, és 
a népességek rövid időközönkénti megkétszere- 
ződésének csupán az anyagi javak elégtelen 
mennyisége szabhat gátat. 


Az első népesedéskutató, aki közelebbről 
szemügyre vette a természetes szaporodás kér- 
dését, és szembeszállt kortársai véleményével, 
egy német lelkipásztor: Johann Peter Süssmilch 
volt. Berlinben, 1741-ben megjelent művében6 


– mely a maga idejében nem keltett különös 
feltűnést – Süssmilch a születések, házasság- 
kötések és halálozások számában megmutatkozó 
„isteni rendet” tanulmányozva, elődeivel szem- 
ben arra a meggyőződésre jutott, hogy a népe- 
sedésben nem létezik semmiféle gyarapodási 
állandóra irányuló törekvés. Eleinte – vélte 
Süssmilch – minden emberi közösség gyorsan 
szaporodik: a megkétszereződési időszakok igen 
rövidek; azután fokozatosan hosszabbodni kez- 
denek, és végül a népességnövekedés megáll. 
A német lelkipásztor tehát nem járt messze an- 
nak felismerésétől, hogy egy népesség termé- 
szetes szaporodásának hosszabb távú előrejelzé- 
sére nem az exponenciális, hanem a logisztikai 
görbe alkalmas. 
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Matematikailag a logisztikus görbét egy belga 
matematikus: P. V. Verhulst vezette le Bruxel- 
les-ben, 1838-ban közzétett tanulmányában.7 


Verhulst számításait Lambert Adolphe Jacques 
Quetelét-nek, a Társadalmi fizika7/a csillagász- 
statisztikus szerzőjének az ötletére alapozta. A 
két belga matematikus az emberi társadalom 
különféle jelenségeit, köztük a népesedés tör- 
vényszerűségeit a valószínűségszámítás módsze- 
reivel próbálta elemezni. Azt igyekeztek bizo- 
nyítani, hogy a népesség mértani haladvány 
arányában gyarapszik, ellenben a környezetnek 
a szaporodással szembeni ellenállása egyenlő a 
népességnövekedés sebességének négyzetével. 
Sok, tagadhatatlanul érdekes és értékes megál- 
lapítása ellenére, matematikai determinizmusa 
végül is zsákutcába vezette a két belga tudóst. 


EMBEREK ÉS ECETLEGYEK 


Közel egy évszázaddal később az időközben fe- 
ledésbe merült verhulsti és quetelet-i képletet 
újra felfedezte két amerikai népesedéskutató: 
Raymond Pearl és Lowell J. Reed. 1920-ban 
közzétett közös dolgozatukban8 az Egyesült Ál- 
lamokban 1790 óta végbement, valamint az ez- 
után várható népesedési folyamatot kísérelték 
meg matematikai módszerekkel ábrázolni. Ezt 
követően sorra kiszámították Ausztria, Belgium, 
Dánia, Anglia, Franciaország, Svédország, Ja- 
pán, a Fülöp-szigetek és más országok, valamint 
az egész világ népszaporulatának várható ala- 
kulását. Az Egyesült Államokban 1790 és 1910 
között megtartott népszámlálások adataira tá- 
maszkodva Pearl és Reed egy olyan egyenlet- 
hez jutott, amelynek alapján az 1950-ig kiszá- 
mított népesség meglepően egyezik a valóság- 
gal. Igaz – jegyzi meg Vladimir Trebici –, ez 
az egyetlen ismert eset, amikor a fejlődés tel- 
jes egészében igazolta a logisztikai görbét.9 
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Az Egyesült Államok népességének alakulása 1790 
és 1940 között 


Évszám Valóságos népesség Kiszámított népesség


1790 3 900 000 3 900 000


1800 5 300 000 5 300 000
1850 23 200 000 23 200 000
1900 76 100 000 76 900 000
1910 92 300 000 92 000 000
1920 106 500 000 109 400 000
1930 (123 200 000) 123 900 000
1940 (135 600 000) 137 700 000


Ami az Egyesült Államok népességének 1950 
utáni (2100-ig kikalkulált) növekedését illeti, a 
Pearl és Reed-féle logisztikai görbe csak bizo- 
nyos-korrekciókkal ábrázolná hűségesen a jelen 
pillanatig végbement és a következő évtizedek- 
ben várható fejlődést. A két amerikai kutató 
ugyanis az első világháború utáni években nem 
láthatta előre s így nem vehette számításba az 
Egyesült Államokban a második világháború 
után váratlanul bekövetkező gyermekbőséget, 
az előző évtizedekénél sokkal nagyobb termé- 
kenységet. Az 5. ábra a logisztikai számítások 
alapján készült görbét a valóságos adatokkal 
veti össze. 


Pearl, és hozzá hasonlóan Reed is, szinte va- 
lamennyi művében a népesedés biológiai té- 
nyezőit emelte ki, s már-már feledni látszott 
a társadalmi és gazdasági összefüggéseket. 
Utóbb maga Pearl is rájött, hogy például azok 
a törvényszerűségek, amelyek meghatározzák 
egy zárt burában tenyésztett ecetlégy-népesség 
sorsát, nem alkalmazhatók az emberi társada- 
lomra. Az ecetlegyek gyors szaporulatának 
ugyanis csakhamar gátat szab a tér korlátozott 
volta, a többletszaporulat elpusztul, sőt elhull 
végül maga az egész ecetlégy-népesség is. 
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5. ábra. Logisztikus görbe az Egyesült Államok né- 
pességének fejlődésére. (Acsádi György és Theiss Ede: 
A népesség alakulásának előrebecslése. In: Bevezetés 
a demográfiába. Szerkesztette: Szabady Egon, Bp, 1964 
nyomán) 


Pusztán matematikai szempontból tekintve 
ugyanis – állapította meg Pearl és Reed elmé- 
letét bírálva Teofil T. Vescan, a fiatalon el- 
hunyt jeles fizikus –, csak két eset lehetséges: 
a népesség vagy gyarapodik, vagy csökken. Az 
első esetben a világra jövő egyedek mind több 
és több teret foglalnak el, addig, amíg végül 
egyiküknek sem jut már elegendő hely. Ugyan- 
akkor ürülékük is egyre elviselhetetlenebbé 
teszi valamennyiük számára az életet. Szükség- 
szerűen megindul tehát az előbb csak lassú, 
majd egyre gyorsuló pusztulás, mely azonban 
amit sem javít a megmaradottak életkörülmé- 
nyein, mert az elhullott egyedek teteme to- 
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vábbra is elfoglalja a még élők elől a helyet. 
Ha pedig a tetemek bomlásnak indulnak, a 
hely ugyan felszabadul, de a környezet még el- 
viselhetetlenebbé válik. Ezért végül az egész 
népesség elhull. A második – ellenkező – 
esetben a végső eredmény ugyanaz: a népesség 
száma addig csökken, amíg végül egyetlen 
ecetlégy sem marad többé életben. A matema- 
tikai megoldás tehát mindkét esetben az, hogy 
egy véges területtel rendelkező – természetes 
úton gyarapodó – népességnek előbb-utóbb 
szükségszerűen el kell pusztulnia.10 


Az emberiségnek ezzel szemben – miként 
erre már számtalan alkalommal rámutattak –, 
az ecetlegyekkel ellentétben, módjában áll egy- 
részt változtatni környezetén, másrészt szabá- 
lyozni gyarapodását. Ezért nem alkalmazható 
nemünkre gépiesen semmiféle növekedési mo- 
dell. 


ÁLLATI   TERMÉKENYSÉGSZABÁLYOZÁS 


Ami a gyarapodás szabályozását illeti, feltétle- 
nül említést érdemel néhány olyan biológiai 
tényező is, melyeket az utóbbi évek állatmaga- 
tartási kutatásai derítettek ki, s amelyekről sem 
Pearl, sem Reed, sem bírálóik nem tudhattak. 


Darwin még úgy vélte, hogy az állati népes- 
ségek termékenysége nincs közvetlen összefüg- 
gésben a területi egységre eső népsűrűséggel: 
„Nincs kivétel az alól a szabály alól – olvas- 
hatjuk a klasszikus darwini szövegben –, hogy 
a szerves lények természetes módon oly nagy 
mértékben szaporodnak, hogy ha nem pusztul- 
nának el, a Földet hamarosan ellepnék egyetlen 
pár utódai.” Az újabb kutatások ezzel szemben 
azt bizonyítják, hogy a termékenység és a nép- 
sűrűség között szoros összefüggés létezik. Sok 
rovar termékenysége nyomban csökkenni kezd 
mihelyt a népsűrűség elér egy bizonyos szintet, 
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mert egyrészt nincs többé elég alkalmas hely 
a peték lerakására, másrészt a túlnépesedés 
megváltoztatja termékenységüket. Még érde- 
kesebb egy elevenszülő hal: a guppi esete. Ez 
korlátlanul szaporodik mindaddig, amíg elér 
egy bizonyos sűrűségi szintet; ezt követően a 
nőstény guppi egyszerűen felfalja valamennyi 
porontyát, nyomban miután világra hozta őket. 


Megfigyelték – olvashattuk Dr. Horváth La- 
josnak az Élet és tudomány egyik régebbi szá- 
mában megjelent cikkében –, hogy bizonyos 
rágcsálók: nyulak, szürkemókusok stb. időn- 
ként rendkívül elszaporodnak, s ha ilyenkor, 
van is bőven élelmük, látszólag értelmetlen 
vándorlásba kezdenek. Van amikor a vándor- 
lás végén tömegesen belefúlnak a tenger vi- 
zébe. A vizsgálatok a vándorló állatok mellék- 
veséje kéregállományának megnagyobbodásá- 
ból, és az ivarmirigyek megkisebbedéséből arra 
a következtetésre jutottak, hogy a területi túl- 
zsúfoltság és a biztonsági térköz hiánya miatt 
az állatok néha valóságos stressz-állapotba ke- 
rülnek. Ilyenkor a rettegés, a szorongatottság 
érzése hajtja őket, készteti vad menekülésre, és 
a stressz olykor annyira erős lehet, hogy az 
állatok nem törődnek többé azzal, mi állja út- 
jukat. Így fulladnak azután bele tömegesen a 
tengerbe. 


Különböző fajoknál más-más formákat ölt- 
hetnek azok a társas szokások, amelyek mind- 
egyikének nyilvánvaló célja és feladata, hogy 
a termékenységet mélyen a maximális szint alá 
szorítsák. A nagy nádi poszátánál és számos 
más fészekrakó madárfajnál megfigyelték, hogy 
amennyiben a költési időszak kezdetén a lét- 
szám elég nagy, bizonyos számú felnőtt pár 
nem képes helyet biztosítani magának a fészek- 
rakáshoz, párosodáshoz, fiókák kitöltéséhez. 
Más madaraknál (például a fehér gólyánál), ha 
az „erőszak-hierarchia” alacsonyabb szintjén 
álló madarak találnak is fészekrakó helyet, tár- 
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saik agresszív viselkedése megakadályozza őket 
fiókáik kiköltésében vagy a kiköltés után ezek- 
felnevelésében. „A hierarchia funkciója – szö- 
gezi le Wynne-Edwards nyomán E. A. Wrigley 
– mindig a felesleges egyedek kijelölése, va- 
lahányszor ritkítani kell a népességet,”11 


Vannak azután egészen „különös” megnyilvá- 
nulásai is a termékenységkorlátozó mechaniz- 
musoknak, melyek működése közvetlenül meg 
sem magyarázható. Wrigley említi például, 
hogy amikor valamiféle állatvész szinte mara- 
déktalanul kipusztította Anglia több vidékén a 
nyulakat, az egerészölyvek jóval ritkábban köl- 
töttek mint azelőtt, kivéve ott, ahol a nyulakat 
nem érintette olyan súlyosan a vész, vagy ahol 
azelőtt sem éltek túl nagy számban. 


„Jogosnak látszik a feltételezés – vonja le 
az elmondottakból a következtetést az idézett 
angol demográfus –, hogy sok állatfajtánál 
minden társas tevékenység nagy része a népes- 
ségnagyság érzékeny és pontos szabályozásával 
áll kapcsolatban.” Persze ez nem jelenti azt, 
hogy nem a rendelkezésre álló táplálékmennyi- 
ség a végső szabályozó, de a szabályozás – 
legalábbis az állandó környezetben élő állatfa- 
jok többségénél – nem közvetlen úton törté- 
nik.12 


Az állatnépességek termékenységszabályozó 
magatartásának vizsgálata már csak azért is 
megérdemel minden figyelmet, mert igen köny- 
nyű felismerni az analógiát a primitív néptör- 
zsek és egyes állatfajok termékenységkorlátozó 
technikái között. A primitív törzsek jelentős 
része – az alaszkai tundráktól a polinéziai szi- 
getvilágig – ismeri és alkalmazza a termékeny- 
ségszabályozás bizonyos módszereit; ezek szé- 
les skálája a szexuális érintkezés különböző 
tabuitól (például a gyakran 3 évre is kinyúló 
szoptatás ideje alatti érintkezési tilalom) egyes 
törzstagok családalapításának megakadályozá- 
sáig és a sokfelé gyakorolt csecsemőkitevésig 
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terjed. Léteznek persze specifikusan emberi 
gyarapodáskorlátozó módszerek is: méhkúpok 
spermaölő főzetek és természetesen a művi ter- 
hességmegszakítás, melyet nem egy természeti 
nép ismer és alkalmaz13. 


ESZMÉNYI EGÉRÁLLAM 


Mi történnék abban az esetben, ha a Föld né- 
pének gyarapodása – hosszabb távon nem 
a logisztikai, hanem valamiféle exponenciális 
törvénynek engedelmeskednék? 


A kérdést akkor is fel kellene tennünk, ha 
feltételeznők, hogy a műszaki haladás, a külön- 
böző biotechnikai módszerek széles körű alkal- 
mazása, új fajtájú energiahordozók (napener- 
gia, atomfúzió) kifejlesztése, a mesterséges élel- 
miszerek tökéletesítése egyfelől, a növekvő ur- 
banizáció, a katonás rendben egymás mellett 
sorakozó összkomfortos tömbházak tíz- és 
százezreinek megépítése másfelől – biztosítani 
tudná az egyre növekvő emberözön, a sokasodó 
milliárdok maradéktalan ellátását. Az így 
megfogalmazott kérdésre természetesen senki 
sem tudna ebben a pillanatban választ adni. 
Ezért válasz helyett – pusztán parabolikus 
érdekessége miatt – talán nem árt ismertetni 
annak az állatlélektani kutatásnak az eredmé- 
nyeit, melyet néhány évvel ezelőtt egy jónevű 
állatmagatartás-kutató, J. B. Calhoun végzett 
el. Ez a fölötte meggondolkoztató kísérlet – 
noha egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kö- 
vetkeztetéseit mutatis mutandis kiterjesszük az 
emberi társadalomra – a figyelmet föltétlenül 
megérdemli. 


J. B. Calhoun optimális életkörülményeket 
teremtett egy egérnépesség számára, öt négy- 
zetméter nagyságú zárt területen. Az ege- 
rek a legjobb táplálékot kapták, elegendő friss 
vizet, a helyiség páratartalma és hőmérsék- 
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lete megfelelt a tudományos előírásoknak; az 
esetleg fellépő betegségek megelőzésére meg- 
történtek a szükséges óvintézkedések és távol 
tartották a teleptől az egérnépesség természe- 
tes ellenségeit. 


Négy ivarérett egérpár két esztendő lefor- 
gása alatt kerek 2200 élő utódot nemzett és 
hozott világra. Ezek, felnőve, 10–12 tagú cso- 
portokra, ,,klikkek”-be tagozódtak, afféle csalá- 
dokat – szaporodási együtteseket – alkottak. 
Mindegyik család kijelölte a maga területét, s 
megvédelmezte nőstényeit a betolakodni pró- 
báló idegen hímektől. 


Jó ideig elkeseredett harc folyt a területért 
meg a nőstényekért, s e harcból különösen az 
idősebb hímek vették ki alaposan részüket. 
Harciasságuk következtében ők pusztultak el 
leghamarább. Ezt követően, a nőstények vették 
át fiókáik és területük védelmezőinek szerepét. 
Az agresszivitás úgyszólván járványosan elha- 
rapódzott, átragadt a fiatalokra, sőt a fiókákra 
is: mindenki harcolt mindenki ellen. A kisebb 
családi kötelékek felbomlottak, a hagyományos 
szerepkör-megoszlás megszűnt, végül a jóléti- 
egértársadalom szociális rendje teljesen felbo- 
rult. 


Két és fél év múlva az állatok belefáradtak 
a harcba. Passzivitás, lehangoltság, érdektelen- 
ség kerítette őket hatalmába. Már a felcsepe- 
redő újszülöttek sem küzdöttek „jogaikért”, 
fészküket csak táplálkozás végett hagyták el, 
de már csak piszkálták az ételt, szexuális kedv 
sem támadt bennük. Az ivarérettek nem páro- 
sodtak. Megindult és egyre nagyobb méreteket 
öltött az elhullás. Egyetlen nőstény sem lett 
többé vemhes, a még élő egyedek elöregedtek. 
Végül mindössze 15 öreg nőstény maradt élet- 
ben. Ezek – emberi átlagéletkorra átszámítva 
– mintegy 100 évesek. Pusztulásuk után az 
eszményi egérállam megszűnik. 
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TÖBBSZAKASZOS NÖVEKEDÉS 


Visszatérve az emberi társadalom népesedési 
problémáihoz, a logisztikai görbe általános for- 
májának ismertetésekor már szó esett a több- 
szakaszos növekedési ütemről. 2. számú ábrán- 
kon az ötszakaszos fejlődés általános modelljét 
mutattuk be. Mások négy- vagy háromszaka- 
szos fejlődési ütemről beszélnek, összevonva az 
egyes fázisokat. A logisztikai görbével jól leír- 
ható népesedési folyamat gyakorlati példája- 
ként a demográfiai szakemberek gyakran hivat- 
koznak az elmúlt két évszázadban Európában 
végbement népesedési átmenetre, szakkifeje- 
zessel demográfiai tranzícióra. Ennek általában 
négy szakaszát különböztetik meg: 


I. szakasz: magas, 38–40 ezrelékes (néha en- 
nél is nagyobb) élveszületési arányszám, ha- 
sonlóképpen magas (35–39 ezrelékes vagy még 
magasabb) halálozási mutató, nagyon alacsony 
átlagos életkor; igen lassú gyarapodás. Így gya- 
rapodott Európa és az egész világ népessége 
évezredeken át. 


II. szakasz: sok gyermek (szinte ugyanannyi, 
mint az I. szakaszban), de a halandóság javuló 
egészségügyi viszonyok, orvos-biológiai felfe- 
dezések, állati fehérjékben, vitaminokban gaz- 
dagabb táplálkozás következtében csökkenni 
kezd, a születéskor várható életkor megnövek- 
szik. Megindul az európai demográfiai forrada- 
lom. Angliában például mintegy 60–70 eszten- 
dőn át (1750–1820) szinte változatlan (34–35 
ezrelékes) születési arányszám mellett az 1000 
főre eső halálozások arányszáma 30-ról 23-ra 
mérséklődött. Ekkor élt Malthus, ennek a kor- 
nak a jellemzőit próbálta általános törvényerő 
rangjára emelni. 


III. szakasz: a termékenység előbb csak las- 
san, aztán mind rohamosabban csökken, külö- 
nösen a gyermekhalandóság mérséklődésének 
hatására; közben az egészségügyi helyzet, a 
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táplálkozás minősége tovább javul, a születés- 
kor várható átlagos életkor még jobban meg- 
növekszik. A gyarapodás üteme lanyhulni kezd. 


IV. szakasz: a születések és halálozások szá- 
ma statisztikailag szinte kiegyenlíti egymást; 
az átlagos életkor – elérve a pillanatnyilag 
lehetséges felső határt – nem növekszik to- 
vább. A népesség már csak igen kis mértékben 
gyarapszik, végül is bekövetkezik a megállapo- 
dás. 


Az alábbi táblázaton, valamint a 6. ábrán 
Anglia és Wales népmozgalmának alakulását 
láthatjuk 1750 és 1950 között. A 7. ábra a 
Svédországban lezajlott népesedési átmenetet 
ábrázolja. 


 


6. ábra. Anglia és Wales lakosságának születési, halá- 
lozási és szaporodási mutatói 1750 és 1950 között. 
(H. Brown és mások: The Next Hundred Years. Lon- 
don, 1957 nyomán) 
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7. ábra. Svédország: születési és halálozási arányszá- 
mok és a népesség gyarapodása 1750 és 1950 között. 
(Th. McKeown és munkatársai a Population Studies 
1972/3-ban megjelent tanulmánya nyomán) 


Anglia és Wales népességének gyarapodása 
(1750–1950)14 


Évek 
átlaga 


Szüle-
tések 


Halálo-
zások 


Természetes 
szaporulat 


Népesség 
száma az 


5 éves 
időszakok 


végén (ezer) 


1000 főre 
1751–1755 35,0 30,0 5,0 6200 
1801–1805 34,0 23,0 11,0 9200 
1851–1855 33,9 22,7 11,2  
1905–1909 26,7 15,1 11,6 42000 
1950 15,9 11,6 4,3  
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Mind Angliában, mind pedig Svédországban 
maradéktalanul érvényesült a négyszakaszos 
fejlődési modell. Több európai országban ehhez 
hasonlóan zajlott le az első ipari forradalmat 
nyomon követő népesedési folyamat, másutt 
viszont, például Franciaországban, Magyaror- 
szágon Bulgáriában bizonyos – korántsem 
lényegtelen – eltérésekkel. Ezekre egy későbbi 
fejezetben még visszatérek. 


Itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy 
a francia forradalomtól és a napóleoni hábo- 
rúktól az angol gyarmatbirodalom nagyranövé- 
séig, a német vagy japán imperializmus több- 
szörös fellépésétől a kelet-európai szocialista 
forradalmakig az utóbbi két évszázad európai 
történelme megértéséhez föltétlenül szükséges 
a népesedés terén végbement változásokat is 
ismerni. 


* 


Még világosabb képet nyerhetünk a népesedési 
átmenet folyamatáról, ha az Angliában és 
Walesben történteket példának véve sematiku- 
san felvázoljuk a négyszakaszos fejlődési folya- 
matot (8. ábra). 


H. Schubnell nyugatnémet demográfus egy 
1973-ban megjelent tanulmányában olyképpen 
igyekezett még jobban megközelíteni a négy- 
szakaszos fejlődést, hogy párhuzamba állította 
a demográfiai folyamatot az adott termelési vi- 
szonyokkal. Eszerint a népesség növekedése az 
alábbi négy szakaszra osztható fel: 


I. az agrár termelési viszonyok népesedése; 
II. az iparosodás kezdeti szakaszának demog- 


ráfiai fejlődése 
III. az átmeneti állapot; 
IV. a fejlett ipari államok (az ún. „posztin- 


dusztriális társadalmak”) népesedése. 
A Schubnell leírta fejlődésdinamikát a 9. 


ábra szemlélteti. 
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8. ábra. Az Angliában és Walesben végbement demog- 
ráfiai folyamat sematikus ábrázolása. 
(Fr. Baade: Versenyfutás a 2000. évig. Bp, 1965 nyo- 
mán) 


Elég egy felületes pillantást vetni a 8. vagy 
a 9. ábrára, hogy nyomban a szemünkbe ötöl- 
jön a fejlődés logikájából következő V. fejlő- 
dési szakasz. A születések számában beálló 
legkisebb csökkenés, vagy a halandóság akár- 
csak lényegtelen emelkedése is, nyomban vé- 
get vethet a gyarapodásnak. A népesedési át- 
menet egy efféle V. szakaszának – az apadás 
megindulásának – példáját mutatta a két há- 
ború közötti Franciaország, és ma ugyanennek 
a folyamatnak vagyunk szemtanúi néhány fej- 
lett iparú szocialista és tőkés országban. 
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9. ábra. A demográfiai folyamat és a termelési viszo- 
nyok. 
(Vl. Trebici: Populaţia mondială. Buc, 1974 nyomán) 


ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI SZÁMÍTÁSOK 


Jóllehet sok szakember nem ért egyet a logisz- 
tikai modell alapján történő extrapolációval, 
sőt egyesek még azt is kétségbe vonják, hogy 
az emberi népesség növekedésére lehet-e egy- 
általán matematikai törvényszerűségeket fel- 
állítani, az elmondottak után mégis nyitva ma- 
rad a kérdés, hogy vajon – az elméleti meg- 
gondolásokat félretéve – alkalmas-e a gyakor- 
latban a logisztikai görbe például a harmadik 
világ országaiban jelenleg végbemenő és a jö- 
vőben várható népesedési folyamatok ábrázo- 
lására és előrejelzésére? 
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Roland Pressat francia demográfus úgy véli, 
hogy egy véges világban élő népesség gyara- 
podása hosszú távon csakis a logisztikaihoz ha- 
sonló matematikai modell törvényszerűségeinek 
engedelmeskedhet.15 Nem tér el ettől lényege- 
sen Vladimir Trebici-nek, a Román Statisztikai 
Intézet igazgatójának véleménye sem. Miután 
kifejti, hogy a logisztikai görbe voltaképpen kí- 
sérlet az állatvilágban tapasztalt gyarapodási 
jelenségeknek az emberi társadalomra való ki- 
terjesztésére, gondolatmenetét így fejezi be: 
„Mindezek ellenére a logisztikai görbét újra 
időszerűvé teszi a zérus népességnövekedés el- 
mélete. Az átmenet valamely adott népességről 
egy megállapodott népességre – a becslések 
szerint legalább 70 évet igénybe vevő folya- 
mat – a logisztikai görbe útját kell hogy kö- 
vesse, mert egy ilyen népesség egyre csökkenő 
gyarapodási arányszám mellett, egy felső ha- 
tárvonallal aszimptotikus nagyságrend felé 
tart.”16 Mihai Ţarcă iaşi-i demográfus ehhez 
még hozzáteszi, hogy bár a népesség növeke- 
dését ábrázoló különféle görbéket és különösen 
a logisztikai görbét nem lehet általános érvé- 
nyű törvény rangjára emelni, a logisztikai 
irányzat mégis extrapolálásra alkalmas segéd- 
eszköznek látszik a népesség eljövendő fejlő- 
dési vonalának felvázolására. A múltban – 
írja Ţarcă – az extrapoláció matematikai mód- 
szereit széles körben alkalmazták – és nem 
keveset bírálták. A bírálatok azonban nem is 
annyira magát a módszert – a társadalmi té- 
nyezők kvantifikálását – kárhoztatták, mint 
inkább a módszer alkalmazásába minduntalan 
becsúszó hibákat.17 


Egy neves svéd demográfus: Erland Hofsten 
elméleti úton próbálta meg bebizonyítani, hogy 
a logisztikai görbe alkalmas a világban nap- 
jainkban végbemenő népesedési folyamat áb- 
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rázolására és a jövő előrejelzésére. A Hofsten- 
féle kísérlet ismertetése előtt azonban tisztáz- 
nunk kell néhány népesedési alapfogalmat. 


NYERS ÉLVESZÜLETÉSI ÉS TERMÉKENYSÉGI 
ARÁNYSZÁM 


Ha elosztjuk egy adott időszakban (többnyire 
naptári évben) születettek számát az összné- 
pesség, számával, a hányados az 1000 lélekre 
eső nyers élveszületési arányszámot, a születési 
gyakoriság mutatószámát adja: 


születések 
n = – ————————  


népesség ezrelékben 


Romániában – a hivatalos kimutatások sze- 
rint18 – 1977-ben 423 958 volt az élveszületé- 
sek száma, az össznépességé pedig július 1-én 
21 657 569. Tehát a nyers élveszületési arány- 
szám: 


423 958 
———–——– = 19,57 ezrelék. 
21 658 (000) 


Kikerekítve Romániában 1977-ben 1000 lé- 
lekre 19,6 élveszületés jutott; ha ebből levon- 
juk a 208 685 főnyi – 9,6 ezrelékes – halá- 
lozást, megkapjuk a nyers gyarapodási arány- 
számot, amelyet rendszerint százalékban feje- 
zünk ki. Példánk esetében az ország 1977 évi 
gyarapodási arányszáma 1 százalék volt. 


Az így kiszámított mutató, melyet a nemzet- 
közi statisztikákban összehasonlítás céljára is 
gyakran használnak, csak viszonylagos megbíz- 
hatósággal tükrözi a gyarapodást. 


Megfelelőbben jellemezhető a születési moz- 
galom a termékenységi mutatószámokkal. A 
nyers termékenységi arányszám kikalkulálása 
végett az élveszületések számát nem az összné- 
pességéhez, hanem a női népességéhez viszo- 
nyítjuk („női születési arányszám”). Még pon- 
tosabb termékenységi mutatószámot kapunk 
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abban az esetben, ha az élveszületések számát 
nem a női népesség egészével, hanem csak a 
szülőképes – propagatív – korban levő (15 
évesnél idősebb és 50 évesnél fiatalabb) nők 
számával osztjuk el. Ez a teljes vagy általános 
termékenységi arányszám. 


Romániában 1977-ben a 15–49 éves nők ál- 
talános termékenységi arányszáma: 


423 958 
———––—= 78,86 ezrelék volt. 
5 376 (000) 


Ez annyit jelent, hogy minden százezer 
15–49 éves nő egész termékenységi ideje alatt 
– amennyiben a jelenlegi termékenységi 
irányzat változatlan marad – átlag évi 7886 
gyermeket hoz a világra. Egy korévre és egy 
nőre számítva (7886 x 35 = 276 010) 2,76 az 
átlagos gyermekszám. Ha mármost azt is tekin- 
tetbe vesszük, hogy statisztikai tapasztalat sze- 
rint 1000 újszülöttre átlagosan 515 fiú és 485 
leánygyermek szokott esni, akkor könnyen ki- 
számíthatjuk a leglényegesebb utánpótlási mu- 
tatót, az egy befejezett termékenységű nőre eső 
leánygyermekek – jövendő anyák – számát: 


276 010 x 0,485 = 1 338,65 – ami egy anyá- 
ra számítva 1,34 leánygyermeknek felel meg. 


KORSPECIFIKUS   ÉLVESZÜLETÉSI   ARÁNYSZÁM 


Bár a valóságban végbemenő folyamatot az ál- 
talános termékenységi mutató hűségesebben 
ábrázolja, mint a nyers élveszületések arány- 
száma, azért ez a mutató is további finomítá- 
sokra szorul. Így jutunk el a korspecifikus él- 
veszületési arányszámhoz, melynél nem a ter- 
mékeny korú női népesség egészét vesszük ala- 
pul hanem külön-külön vizsgáljuk meg minden 
egyes korév vagy korcsoport születési gyakori- 
ságát. A gyakorlatban rendszerint ötéves kor- 
csoportokkal szoktak dolgozni, ami azt jelenti, 
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hogy a kapott hányadosokat végül öttel kell 
osztani. 


Vegyük például Románia 1972, 1976 és 1977 
évi születési adatait: 


 


Női népesség lélekszáma 
Betöltött 
életkor 


1972 1976 1977 


1000 fő 
15–19 910 835 794 
20–24 820 896 905 
25–29 630 778 814 
30–34 731 619 624 
35–39 780 758 724 
40–44 760 767 770 
45–49 713 739 747 


(+1) 
 5345 5392 5376 


Bár az így, kapott mérlegelt átlagok megle- 
hetősen közel járnak az egyszerű aritmetikai 
módszerrel kiszámított termékenységi arány- 
számhoz, a különbségek – abszolút értékekre 
visszaszámítva – mégis jelentősek lehetnek. 
De nem is ez a leglényegesebb szempont, amiért 
a korspecifikus élveszületési arányszámot ki 
szokták számítani. 


Ha csak egy pillantást vetünk a fenti tábla- 
zatra, nyomban látjuk, hogy a hazai női né- 
pesség összlétszámában 1972 és 1977 között 
nem történt lényeges eltolódás. 1972 és 1976 
között mindössze 47 ezer fővel emelkedett, 1976 
és 1977 között pedig 16 ezer fővel csökkent a 
termékenykorú női népesség száma. Ez öt év 
viszonylatában csupán 6 ezrelékes különbö- 
zetnek felel meg. Lényegesen nagyobb a külön- 
bözet a két legtermékenyebb korcsoport lélek- 
számában. 1972-ben a 20–24 évesek száma 
820 ezer volt, 1976-ban 896 ezer, 1977-ben pe- 
dig 903 ezer; a többlet 83 ezer fő, több mint 
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10 százalék. A 25–29 éveseknél még nagyobb 
a különbözet: 184 ezer fő, mintegy 30 százalék. 
A két korcsoportban öt év alatt összesen 267 
ezer lélek, több mint 18 százalék. 


 


Születések száma Termékenységi arányszám
1972 1976 1977 1972 1976 1977 


(%) 
56* 59* 57* 61,3 70,0 71,2 
152 176 182 185,9 196,9 200,9 
83 106 113 131,6 136,7 138,1 
56 43 42 76,9 69,4 67,6 
32 25 23 40,7 33,4 32,3 
9 7 7 12,0 9,0 8,6 
1 1 1 0,8 0,7 0,7 


(–1) 
389 417 424 72,7 77,3 78,8 


* Hozzáadva a 15 éven aluli anyák élve született 
gyermekeit is, nevezetesen 1972-ben 282, 1976-ban 309, 
1977-ben 367 gyermeket. 


Némi változás történt a termékenységi ma- 
gatartásban is. A 20–24 évesek termékenységi 
mutatója 185,9-ről 200,9-re emelkedett (8 szá- 
zalék), a 25–29 éveseké pedig 131,7-ről 
138,l-re (közel 5 százalék). Ugyanakkor a 
30–34 éveseké mintegy 14 százalékkal, a 
35–39 éveseké kb. 20 százalékkal apadt. 


Feltevődik a kérdés: minek köszönhető a 
születésszámban mutatkozó számottevő – 
mintegy 9 százalékos – emelkedés: a változott 
termékenységi magatartásnak-e vagy pedig a 
termékeny korosztályok létszámában tapasztalt 
különbözetnek? 


Elég, ha beszorozzuk az egyes korcsoportok 
létszámát az illető korcsoport változó termé- 
kenységi mutatójával, és nyomban kiderül, 
például a 20–24 éveseknél változatlan 
létszám és megnövekedett termékenység esetén 
13 000, változatlan termékenység és megnöve- 
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kedett létszám esetén 16 000 főnyi lett volna a 
korcsoportra eső születésszám növekedése; a 
25–29 évesek korcsoportjánál az első esetben 
4000-rel, a másodikban 24 000-rel nőtt volna 
az újszülöttek száma. 


Az elmúlt 10–15 év születési statisztikáit 
tanulmányozva és feltételezve, hogy a termé- 
kenységi magatartás nem változik lényegesen, 
kockázatmentes jóslatokba bocsátkozhatunk 
például az országos születésszám 1987 vagy 
1992 évi alakulását illetően. 1987-ben a legter- 
mékenyebb korcsoport – a 20–24 éves nőké 
– az 1963–67-ben születettek sorából kerül 
majd ki. Minthogy ezek lélekszáma mintegy 
230 000-rel alacsonyabb lesz az 1977-esekénél*, 
változatlan termékenység mellett a születések 
száma csak ennél az egy korcsoportnál kb. 
46 000 lélekkel csökken. További 5 évvel ké- 
sőbb a 25–29 éveseknél mutatkozik majd je- 
lentős kiesés, ezzel szemben ekkor érik el leg- 
termékenyebb életkorukat az 1967 után szüle- 
tett igen népes kohorszok. 


HALANDÓSÁG, ÉLETTARTAM, REPRODUKCIÓ 


Bár az egyszerűsítés végett az előbbiekben 
nem is szóltam arról, hogy minden évjáratot 
születésétől fogva, évről évre bizonyos arány- 
ban apaszt a halandóság – minden bizonnyal 
már a fenti példák is meggyőzték az olvasót 
arról, hogy a népesedés bonyolult sokféle 
 


* A két korcsoport létszáma közti tényleges külön- 
bözet 1977. júl. 1-én 235 442 lélek volt; feltételezhe- 
tően a 10–14 éves életkorukat 1977-ben betöltő lányok 
halandósága sem fogja a következő 10 évben megha- 
ladni az 1977-es halandósági értékeket, ami durván 
számítva annyit jelent, hogy a mintegy 670 000 főnyi 
10–14 éves lány közül 665–666 000 megéri legtermé- 
kenyebb életkorát. 
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elemből, tényezőből és mozzanatból összetevő- 
dő folyamatainak, az egyes korcsoportok ma- 
gatartásában mutatkozó jelentős eltéréseknek a 
hiteles ábrázolásához elméleti modellekre van 
szükség.19 


Ilyen modelleket alkalmaznak mindenekelőtt 
az utánpótlás-kutatásban, amikor is már nem 
csupán azt kutatják, mint a gyarapodásnál, 
hogy vajon az adott termékenység mellett a 
születések száma elegendő-e a halálozások pót- 
lására, más szóval, hogy több vagy kevesebb 
lélekből áll-e majd a népesség a nyereség (szü- 
letések) hozzáadása és a veszteség (halálozások) 
levonása után, hanem a népesedési folyamatot 
teljes egészében elemzik, és az újratermelés 
szempontja kerül előtérbe. Teljes egészében 
való elemzésen azt értik, hogy a születések és 
a halálozások számán kívül a társadalmi, gaz- 
dasági tényezők hatására a népesség összetéte- 
lében végbement változásokat is figyelembe 
veszik: a nem, az életkor, a családi állapot sze- 
rinti összetétel változásait, a házasságkötések 
átlagos számának alakulását, a válások gyako- 
riságát, a vándormozgalmat stb. 


A reprodukciós számításnál lényegében arra 
a kérdésre keresnek választ, hogy vajon 1000 
élveszületett leány – az utánpótlandó népes- 
ség – élete folyamán, az adott halandóság 
figyelembevételével és az adott termékenység 
feltételezésével hány gyermeket (és közte 
leánygyermeket) fog világra hozni. A leány- 
gyermekeknek az utánpótlandó női népesség- 
hez viszonyított arányszáma a tiszta reproduk- 
ciós együttható. 


Anélkül, hogy bele kívánnék menni a rész- 
letekbe, mindössze annak leszögezését tartom 
fontosnak, hogy a népesség mindenkori struk- 
túrája, mely egy már lezárult időszak népmoz- 
galmának tükörképe, hatást gyakorol mind a 
népesedés jelenlegi folyamataira, mind pedig 
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ezek jövőbeni alakulására. Sem a termékeny- 
ségnek, sem a halandóságnak nem kell szükség- 
szerűen megváltoznia ahhoz, hogy a gyarapo- 
dásban – pusztán a népesség struktúrájának 
megváltozása folytán – számottevő változás 
legyen észlelhető. A tétel természetesen for- 
dítva is érvényes. A termékenységben vagy a 
halandóságban bekövetkező jelentős változást 
jó időn át elleplezheti a korstruktúrában fel- 
gyülemlett növekedési energia vagy tehetetlen- 
ségi erő. 


Az alábbi táblázat az ENSZ The Aging of 
Populations (A népességek öregedése) című, a 
hatvanas években megjelent kiadványa nyo- 
mán a termékenység és a halandóság különböző 
változásai esetén előforduló életkori megoszlást 
mutatja ki négy különböző (stabil népességet 
feltételező) modellben: 


Születéskor 
várható 


élettartam 


Nyers 
gyara- 
podási 
arány- 
szám 


A stabil népesség százalékos 
megoszlása a 


 0–14 15–59 60 feletti 
(évek) (100 főre) korcsoportokban 
30,0 3,0 41,3 54,5 4,1 


70,2 3,0 47,3 48,4 4,3 


30,0 1,5 24,7 63,8 11,5 


70,2 1,5 29,3 57,7 13,0 


Az első két sor adatai az ötvenes évek végén, 
a hatvanasok elején a harmadik világ külön- 
böző országaira jellemző helyzetet és a népes- 
ség ott kialakult kormegoszlását mutatja. A 
15 éven aluliak erősen megnövekedett számará- 
nyának kérdésére egy következő fejezetben 
még visszatérek. Táblázatunk harmadik sora az 
iparosodás előtti, XVIII. századi nyugat-euró- 
pai, az utolsó sor pedig az 50-es, 60-as évek 
európai népmozgalma alapján kialakult kor- 
megoszlást ábrázolja. 
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Azóta, a szüntelenül apadó termékenység 
hatására szinte kivétel nélkül valamennyi fej- 
lett iparú országban lényeges eltolódás ment 
végbe a modell utolsó sorához viszonyítva. Eu- 
rópában 1973-ban az átlagos nyers gyarapodási 
arányszám 0,7-re csökkent, ma még ennél is 
sokkal alacsonyabb. Ez a 15 éven aluliak arány- 
számát már 1973-ban átlag 25-re apasztotta. 
Az átlagon belüli határértékek: Svédország, 
Magyarország 21, Izland 33, Írország 31, Por- 
tugália 29; Romániában 1 százalékos nyers gya- 
rapodási mutató mellett: 26. A 60 éven felüliek 
súlyaránya ugyanakkor átlag 17,3 százalékra 
nőtt, és továbbra is erősen növekedőben van. 
Magyarországon a mindkét nembeli nyugdíjat 
élvezők arányszáma meghaladja a lakosság 
egyötödét. A 15 éven aluliak évjáratainak erős 
csökkenése most kezdi éreztetni erős hatását a 
születésszám alakulására, és ez a hatás Nyugat- 
Európa-szerte növekedni fog. 


* 


Az egymásnak gyakran ellentmondó, a való- 
ságtól lényegesen eltérő eredmények kiküszö- 
bölése végett a demográfiai szakemberek rend- 
szerint elvonatkoztatják a vizsgált időszak né- 
pesedési mozgalmát a népesség adott – és a 
már lezajlott folyamatok által kialakított – 
összetételétől. Olyan elméleti modelleket ve- 
zetnek be, melyek egyrészt figyelmen kívül 
hagyják az éppen tanulmányozott jelenség 
szempontjából nem elsődlegesen fontos mozza- 
natokat, másrészt a tanulmányozott időszak 
népesedését olyan struktúrán mérik, mely ak- 
kor alakulna ki, ha az éppen megfigyelt irány- 
zatok hosszú időn át változatlanul érvényesül- 
nének. 


Igen egyszerű, már több mint két évszázad- 
dal ezelőtt is használt modell a halandósági 
tábla vagy élettáblázat, mely a különböző élet- 
korokban várható halálozás, illetve a tovább- 
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élés valószínűségét mutatja ki. Halandósági 
táblára azért van szükség, mert egy nemzedék 
továbbélési rendjének megfigyelése a születés- 
től a halálig mintegy 100 évet venne igénybe, 
s így a megfigyelt halandóságnak már csak tör- 
ténelmi értéke volna. Ezért a gyakorlatban a 
továbbélés rendjét egy adott időszak (rendsze- 
rint év) halandóságának alapján elképzelt fiktív 
nemzedékre vonatkoztatva határozzák meg. Ki- 
indulásként a halandósági táblához egy zárt, 
egy időben élveszületett népességet tételeznek 
fel, melynek száma csak halálozások következ- 
tében változik (vándorlások útján nem). 


A születéskor várható átlagos élettartam a 
halandósági viszonyok legjobb összefoglaló mu- 
tatója, melyet mind történeti, mind nemzetközi 
összehasonlítás céljaira használnak. 


Egy másik, gyakran alkalmazott demográfiai 
modell a stacionér népessége. Ezen olyan né- 
pességet értünk, melynél a születések száma 
azonos az elhunytakéval, korösszetételt pe- 
dig – s egyúttal a stacionér népesség lélekszá- 
mát is – a továbbélési rend határozza meg. 


A stacionér népesség tulajdonképpen egy 
válfaja a stabil népességnek. Teljesen stabil 
népesség, talán mondani is felesleges, a való- 
ságban nem fordul elő, de a modellezés lehető- 
séget ad arra, hogy összehasonlítás révén fel- 
tárjuk a valóságban lezajló folyamatok rend- 
szeresen ismétlődő mozzanatait, törvényszerű- 
ségeit. 


KOHORSZ-MÓDSZER A REPRODUKCIÓ- 
SZÁMÍTÁSBAN 


A megfigyelések azt mutatják, hogy a termé- 
kenység aránylag legstabilabb mozzanata a be- 
fejezett termékenységű családok átlagos gyer- 
mekszáma. Ez a mérőszám az évenkénti szü- 
letési arányszám erős ingadozása esetén sem 
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változik szabálytalanul. A teljes termékenység, 
az átlagos végső gyermekszám alakulásának 
vizsgálatánál rendszerint nem az évenkénti 
adatokból kiszámított, úgynevezett szintetikus 
mérőszámokból szoktak kiindulni, hanem olyan 
mutatókból, amelyek időben homogén népes- 
ségcsoportok (például az egy időben születettek 
vagy házasultak, az úgynevezett születési vagy 
házassági kohorszok) reprodukciós magatartá- 
sát tükrözik. 


A befejezett termékenységnek megfelelő csa- 
ládnagyság kialakulása ugyan mintegy 20 évet 
vesz igénybe, de a tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy – legalábbis a gazdaságilag fejlett or- 
szágokban – elég biztos becslési alapot nyújt 
a 10 évvel korábban házasodottak kohorszaiban 
észlelt születések száma. Eddig az időpontig 
ugyanis létrejön a végleges családnagyságnak 
mintegy 80 százaléka. Nagyon nagy eltérés a 
harmadik világ országaiban sem lehet. 


Végül meg kell még említenem az átlagos 
életkornak a termékenységgel való összefüggé- 
sét. Ansley Coal professzor, a princetoni (Egye- 
sült Államok) egyetem Népesedéskutató Inté- 
zetének vezetője egy görbét készített annak 
ábrázolására, hogy milyen hatást gyakorol a 
születéskor várható átlagos életkor a befejezett 
termékenységre. Eszerint az egy propagatív 
(15–49 éves) korú nőre eső születések összes 
számának annál nagyobbnak kell lennie, minél 
kisebb a születéskor várható átlagos életkor. 
Ha például az átlagos élettartam csak 20 év, 
akkor a nőknek alig 31 százaléka éri meg a 
közepes termékenységi kort, és minden e kort 
megért asszonynak átlag 6,5 gyermeket kell a 
világra hoznia ahhoz, hogy a népesség állomá- 
nya változatlan maradjon. Magas halálozási 
arányszám esetén a statisztikailag kimutatott 
várható átlagos élettartam ugyanis korántsem 
azt jelenti, hogy a szóban forgó népesség leg- 
több egyede megéri ezt az átlagos életkort; el- 
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lenkezőleg: ha például a várható élettartam 
20 év, akkor a halálozások mintegy fele az 
5. korév betöltése előtt következik be, 25 szá- 
zaléka 50-en túl és mindössze a népesség 6,5 
százaléka hal meg az átlagot fedő mintegy 10 
esztendőre terjedő időszakban, a 15. és a 25. 
életéve között. 


Egy olyan országban, amelyben a nők szü- 
letéskor várható átlagos életkora 75 év, elég, 
ha a közepes termékenység korát megért min- 
den nő átlag 2,14 gyermeket hoz a világra ah- 
hoz, hogy a népesség száma változatlan marad- 
jon. A zérus népességnövekedéshez azért kell 
kettőnél valamivel több gyermek, mert egyfelől 
a gyermekhalandóság nem küszöbölhető ki 
teljes egészében, másfelől statisztikai tény – 
az előbbiekben is szó esett már róla –, hogy 
1000 leánygyermekre átlag 1065 fiúgyermek 
esik (485 : 515-ös arány). 


EGY ELMÉLETI MODELL 


Erland Hofsten elméleti modelljével20 azt pró- 
bálta bebizonyítani, hogy a logisztikai görbe 
alkalmas a világban jelenleg végbemenő és a 
következő évtizedekben várható népesedési fo- 
lyamat ábrázolására. 


A modellel kapcsolatban ennek készítője 
mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy a népes- 
ségnövekedés dinamikájának megértése végett 
különbséget kell tenni az egyes korcsoportok 
termékenységi magatartásában tapasztalható 
eltérések között. 


Legyen kiindulópontunk – írja a svéd szak- 
ember – egy zárt, stacionér, nőnemű népesség, 
melyet 5 éves korcsoportokra osztunk. Feltéte- 
lezzük, hogy ennek a népességnek születéskor 
várható átlagos élettartama 35 év. Az elvégzett 
számítások azt mutatják, hogy a 15–49 éves 
nők átlagos termékenysége 3,96 gyermek, más 
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szóval a propagatív kor felső határát megért 
minden nő átlag 4 gyermeket hoz a világra. 


A halálozásban és a termékenységben beálló 
változások lehetnek időponthoz vagy korszak- 
hoz kötöttek, esetleg vegyesek. Az első esetben 
a változás valamennyi korcsoportot egyformán 
érinti, a másodikban az eltérés (például: a ter- 
mékenységi magatartás megváltozása), egy bi- 
zonyos kohorsztól kezdve jelentkezik, az előtte 
járó kohorszok változatlan körülmények között 
élik le életüket. Hofsten modelljében a halálo- 
zásban beálló változások időponthoz kötöttek, 
a termékenységben történő eltérések pedig ko- 
horszhoz. 


Modellünkben: 
1) A 0-val jelzett évtől kezdve a halálozások 


száma csökken és ennek eredményeként a szü- 
letéskor várható életkor minden 5 éves idő- 
szakban 5–5 esztendővel növekszik, egészen a 
 


 


10 ábra. A népesség alakulása a Hofsten-modellben. 
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39. évig (nyolcszor egymás után). A 40. évtől 
kezdve tehát a születéskor várható átlagos élet- 
kor állandó: 75 év; 


2) a 40. évben született kohorsztól kezdve a 
termékenységi mutató úgy van a modellben 
meghatározva, hogy egyszerűen reprodukálja 
a kohorszot, vagyis 1-gyel egyenlő (az egy 
15–49 éves nőre eső átlagos termékenység 
2,14 gyermek). Így végül is új stacionér népes- 
ség alakul ki. 


Az alábbi 10. és 11. számú ábrák közül az 
első a teljes népesség alakulását, a második a 
nyers születési és halálozási arányszámban be- 
álló változásokat mutatja. 


A 10. ábrán nyomban láthatjuk, hogy a né- 
pesség növekedését leíró görbe a logisztikai 
m o d e l l  v o n a l á t  k ö v e t i .  A z  á t h a j l á s i  p o n t i g  
 


 


11. ábra. A nyers születési és halálozási arányszám- 
változás a Hofsten-modellben. 
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azonban – ami a vázolt esetben jóval a 100. év 
után következik be, vagyis sok évtizeddel az- 
után, hogy az egy anyára eső termékenység 
csökkenni kezdett –, a növekedés leírására az 
exponenciális görbe is alkalmas. Ám egy ilyen 
görbe extrapolációja – hangoztatja Hofsten is 
– abszurd eredményhez vezet. Ezen felül a 
növekedés hirtelen megállása a 120. év táján 
teljesen váratlanul és meglepetésszerűen hatna, 
ha a helyzetet pusztán az össznépesség növe- 
kedéséből ítélnők meg. Más szóval – amint azt 
a 11. ábra világosan mutatja – attól kezdve 
hogy a 40. év után született korcsoportokban 
meghonosul az új termékenységi magatartás, 
még további 60 esztendőnek kell eltelnie ah- 
hoz, hogy a tényleges szaporodásban lényeges 
változás álljon be. Igaz, a 40. év után született 
anyák már csak átlag 2,14 gyermeket hoznak 
a világra, de ez a születési arányszámot csak 
az 55–60 évtől kezdve érinti (amikor is a 40. év 
után született leánygyermekek kezdenek asz- 
szonysorba lépni), és a születési arányszám 
hozzávetőleges megállapodására csak valamikor 
a 75. éven túl kerül sor, a zérus növekedésére 
pedig a 125. évben. Ezalatt a népesség a 60. év- 
hez viszonyítva további mintegy 90 százalékkal 
nő. A folyamat legvégén kialakuló új stacionér 
népesség létszáma mintegy négyszerese az ere- 
detinek. 


Ha a világnépesség további növekedését a 
Hofsten-modell alapján próbálnók megjósolni 
és kiinduló pontul a negyvenes éveket tekinte- 
nők – amikor a világnépesség már meghaladta 
a 2 milliárdot, de még nem érte el a 2,5 mil- 
liárdot –, akkor a végső megállapodást a jövő 
század hatvanas-hetvenes éveire jósolhatnók 
meg, mintegy 8–10 milliárdos lélekszámmal. 
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CSILLAPODÁS – DE MILYEN ÁRON? 


Az utóbbi időben mind nagyobb számú – derű- 
látónak éppenséggel nem nevezhető – szak- 
ember jut arra a következtetésre1, hogy az öt- 
venes években kibontakozott világméretű de- 
mográfiai forradalom tulajdonképpen már 1970 
és 1975 között elérte csúcspontját. A grafikonok 
nyelvén szólva az említett időpontig a születé- 
seket és halálozásokat ábrázoló görbék oly erő- 
sen eltávolodtak egymástól, hogy a kettejük 
közötti – a szaporodást jelző – mezőny, aligha 
nőhetett volna tovább. A születések számának 
jelentős csökkenése sok helyütt máris megin- 
dult, sőt egyes helyeken a világra hozott gyer- 
mekek száma gyorsabban apad, mint arra szá- 
mítani lehetett. Feltételezhető, hogy a követ- 
kező években, évtizedekben még azokban az 
országokban is kezdetét veszi a népesedési át- 
menet, ahol a gyarapodás terén csúcseredmé- 
nyeket értek el, ám a kormányzat még mindig 
nem látja indokoltnak a 20–25 éves megkét- 
szereződési ütem fékezését. 


A csúcspont elérése, a már-már abszurdumba 
torkolló gyorsulás lecsillapodása, az egy anyára 
eső születések számának fokozatos csökkenése 
azonban még korántsem jelenti a népesedési 
forradalom lezárulását, a normális, lassú gya- 
rapodási ütemhez való visszatérést, nem is 
szólva a végső megállapodásról. A népesedési 
fék – amint azt egy előző fejezetben elméle- 
tileg is igyekeztem bizonyítani – nem nyom- 
ható meg hirtelen, az egyszer megindult de- 
mográfiai folyamat önnön belső törvényeinek 
– tehetetlenségi erejének – engedelmeskedve 
az irányzat megfordulása után is még hosszú 
időn át érezteti hatását. 


Ismerünk e szabály alól egy sajnálatos ki- 
vételt is. Azt az esetet, amikor a népszaporu- 
latnak nem a születésszám csökkenése, hanem 
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halálozás – különösen a gyermekhalandóság 
hirtelen felszökése vet gátat. Ez történt 
1978-ban a dél-ázsiai térségben, ahol 10 millió 
gyermek a szó szoros értelmében éhen halt. 
Minthogy az egész dél-ázsiai térség együttes 
népessége kb. 1 milliárd lélek, az emberéletek- 
ben elszenvedett 10 millió főnyi veszteségtöbb- 
let a halálozási mutató 10 ezrelékes felszökését 
jelenti: azt, hogy ennek a térségnek korábbi 
40–42 ezrelékes születésszámával és 16–17 
ezrelékes halálozási mutatójával szemben, a 
múlt esztendőben a halálozás 26–27 ezrelékre 
ugrott fel, és ez a gyarapodást egy csapásra 
2,4–2,5 százalékról 1,4–1,5 százalékra mérsé- 
kelte. 


Nem tudjuk, hogy valóban pontosan így tör- 
tént-e, mert az 1978. évi dél-ázsiai népmozgal- 
mi adatok nem állnak még egyelőre rendelke- 
zésre. Annyit azonban a részletes adatok meg- 
ismerése előtt is bízvást leszögezhetünk: hogy 
a demográfiai robbanás ilyenszerű lefékezése 
senki számára sem lehet kívánatos. 


* 


Mielőtt rátérnék a csillapodni látszó népesedési 
folyamat behatóbb elemzésére, emlékeztetni 
szeretnék a „globális” statisztikai szemlélet – 
korrekciók nélküli átlagszámítás – bukta- 
tóira: arra, hogy a népességre és annak gyara- 
podására, szegénységére vagy gazdagságára vo- 
natkozó bármiféle „általánosságban” feltett kér- 
dés – inkább, mint bármely más területen – 
szükségszerűen magában hordja a hamis válasz 
lehetőségét. 


Mert hiszen a világ – ha egységes egészként 
fogjuk fel – lényegében egyáltalán nincs túl- 
népesedve. 1975-ben világviszonylatban mind- 
össze 29, 1976-ban 30 lélek élt egy négyzetki- 
lométernyi területen, természetesen a homok- 
sivatagokat és őserdőket, a tajgákat és jégme- 
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zőket is beleszámítva. Táblázatunk nagy térsé- 
gekre bontva veti össze, a területnagyságot az 
1975 évi népsűrűséggel:2 


Térség Terület km2 Népsűrűség 
Világ 139 450 29 
Európa 4 931 97 
Kelet-Ázsia 11 726 86 
Dél-Ázsia 19 557 66 
Latin-Amerika 20 535 26 
Afrika 30 227 13 
Észak-Amerika 21 515 11 
Szovjetunió 22 402 11 
Óceánia 8 557 3 


Aligha kell jobb bizonyíték e táblázatnál a 
korrekciók nélküli átlagszámítás torzító képes- 
ségére. Vegyük például Európát, melynek főbb 
adatai jól ismertek. A 97 főnyi kontinentális 
átlagon belül Belgiumban 324, Hollandiában 
337 lélek él egy négyzetkilométeren, Svédor- 
szágban, ellenben csak 18, Norvégiában 12.3 
Bulgáriának, Romániának, Franciaországnak 
viszonylag alacsony a népsűrűsége (79, 90 
illetve 97 fő/km2),. Nagy-Britanniának, az 
NSZK-nak magas: 229, illetve 240 fő/km2. Ang- 
liában, Skócia és Wales nélkül, 350 lélek él egy 
négyzetkilométeren, de persze ezek a számok 
is csupán statisztikai átlagok. Mert például 
Londont és környékét 10 és néhány millió em- 
ber lakja, a nyugat-németországi Északrajna- 
Vesztfáliában pedig az átlagos népsűrűség eléri 
az 500 főt, s az itteni ipari- és kultúrmetropoli- 
sok maholnap egyetlen összefüggő városláncot 
alkotnak. 


Afrikáról általában mint ritkán benépesült 
világrészről szoktak beszélni. A valóságban e 
kontinens leggyérebben lakott országainak (Lí- 
bia, Namíbia, Botswana) és legsűrűbb telepü- 
lésű államainak (Nigéria, Uganda, Marokkó 
Egyiptom) népsűrűsége között 1:40 – 1:70 az 
arány. 
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A statisztikai átlagon alapuló számítás Egyip- 
tomot a viszonylag ritkán lakott országok közé 
kénytelen sorolni; mert 1 millió négyzetkilomé- 
ternyi területén mindössze 40 millió lakos él. 
Csakhogy Egyiptom területének 96,5 százaléka 
kő- és homoksivatag,4 és legalább 30 millió em- 
ber, ha nem több, a Nílus völgyében 
(36 000 km2), zsúfolódik össze, ahol – mint is- 
meretes – évezredek óta intenzív mezőgazdál- 
kodás folyik. Egyiptom szívének: a Nílus del- 
tájának népsűrűsége az 1000 főt is meghaladja. 


Hasonló helyzetekkel Dél-Ázsiában is talál- 
kozunk, és nem is kevés helyen. Ha Dél-Ázsiá- 
ról mint egységes térségről beszélünk, és bele- 
értjük az 1,6 millió km2 kiterjedésű Iránt (néps.: 
21 fő) és a 2,15 millió km2 nagyságú Szaud-Ará- 
biát (néps.: 4 fő), megkapjuk a globális táblá- 
zatunkban szereplő kulcsszámot: a 66 főnyi 
statisztikai átlagot. De ha például külön-külön 
vesszük Pakisztánt (néps.: 90 fő/km2), a Fülöp- 
szigeteket (146 fő), Indiát (186 fő), Bangla 
Desh-t (559 fő), és összevetjük a felsorolt or- 
szagokat Indonéziával, amelynek népsűrűsége 
mindössze 69 fő/km2, arra a hamis meggyőző- 
désre juthatunk, hogy az utóbbi országban vi- 
szonylag könnyebb a népesedési helyzet. A 
valóságban a 140 millió indonéziai 70 százaléka, 
kb. 100 millió lélek, Jáva szigetén települt meg, 
melynek nagysága csupán 140 000 km2. Itt te- 
hát a népsűrűség 650 fő/km2.5 


Gyakran szorul korrekcióra a gyarapodás 
ütemét jelző statisztikai átlag is. Afrika az el- 
múlt esztendőkben 2,5 százalékos nyers arány- 
számmal gyarapodott, de Kenya, Libéria, Zim- 
babwe-Rhodesia, Uganda gyarapodása elérte a 
3,2–3,5 százalékot, Elefántcsontparté és Líbiáé 
a 4,2 százalékot. A soknemzetiségű India átla- 
gos szaporodása a legutóbbi években nem ha- 
ladta meg a 2,1 százalékot, egyes népcsoportok 
– például a bengálok (Nyugat-Bengália lako 
sai) – ezen belül évi 3 százalékkal gyarapsza- 
 


 
 
 


117 







nak, a tamil nyelvet beszélők viszont (a Madras 
állambeliek) csupán 1 százalékkal. 


Noha számos erősen szapora fejlődő ország 
nyers gyarapodási arányszáma között nincs 
számottevő különbség, annál jelentősebbek az 
eltérések ezen arányszámok összetevői között. 
Tunéziában, Jamaicában, Costa Ricában pél- 
dául 33–35 ezrelékes születésszámmal szem- 
ben 6,5–8 ezrelékes a halálozási arányszám, 
mialatt Ruandában, Zambiában vagy Csádban 
1000 főre 48–52 élveszületés esik, de a halál- 
esetek száma is 23–25. 


Nyugat-Európában, ahol az utóbbi 1–2 év- 
ben 0,2 százalékos átlagos gyarapodási ütemet 
regisztráltak, nem is beszélhetünk többé sta- 
tisztikai átlagról, hanem csak az átlagok közti 
különbözetről. Finnország; Hollandia, Svájc, 
Franciaország népe ugyanis 0,3–0,5 százalék- 
kal gyarapszik, míg Ausztriáé, Angliáé, a két 
Németországé fogyásnak indult.6 


Ezzel kapcsolatban; azt kellene még talán 
megemlíteni, hogy az ENSZ vagy a Világbank 
kimutatásai a különböző országokat – köztu- 
dottan – jövedelmi szint jük szerint szokták 
csoportosítani. Bármelyik nemzetközi statiszti- 
kai táblázatból megtudhatjuk például, hogy a 
világ 28 legszegényebb országában (együttes 
népesség több mint 1 milliárd lélek) 1975-ben 
az egy főre eső nemzeti jövedelem átlagosan 
140 dollár volt, a 25 leggazdagabb országban 
(összesen 430 millió lélek) 6820 dollár.7 Mit 
ábrázol ez a két adat, vagy inkább: mi rejtőzik 
mögöttük? 


Köztudott, hogy Svájc vagy Svédország egy 
főre eső nemzeti jövedelmét (8700–8900 dol- 
lár) másfél-kétszeresen meghaladja a kuwaiti 
(15 480 dollár) vagy az Egyesült Arab Emirá- 
tusban regisztrált (13 990 dollár) nemzeti jöve- 
delem. Nem kétséges, hogy az utóbbi két or- 
szág 1,5 millió főnyi lakosságának döntő több- 
sége valamivel jobban él, mint más fejlődő or- 
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szágok népe. Az egy főre eső jövedelmet azon- 
ban természetesen távolról sem ez a nagyon is 
viszonylagos jólét, hanem az olajmágnások 
csillagászati nagyságú bevétele tornászta fel a 
világcsúcsra. Hány személyből áll a két kis or- 
szág olajmilliárdosainak „klub”-ja – nem tud- 
juk megmondani; de azt tudjuk, hogy a klub- 
tagok együttes jövedelme évi 20 milliárd dol-- 
lárra tehető. 


Ami ellenben azt a 140 milliárd dollárt illeti, 
amelyen a világ 28 legszegényebb országának 
több mint 1 milliárd főnyi lakossága „oszto- 
zott”, ennek a jövedelemnek 56 százalékát – 
vagyis mintegy 78 milliárd dollárt – a térség- 
ben élők alig 20 százalékát kitevő módosabb 
réteg (mintegy 200 millió lélek) élte fel*. A 
jobbmódúak egy főre eső átlagjövedelme esze- 
rint 390 dollár volt, de nyilván akadt közöttük 
jó néhány ezer olyan személy vagy család is, 
melynek jövedelme tízezrekre, esetleg százez- 
rekre rúgott. 


Ugyanakkor a legszegényebb 200 millió – 
az alsó 20 százalék – 4–10 milliárd dollárból 
kényszerült tengetni életét. Egy főre az utóbbi 
csoportban – persze megint csak átlagosan 
számítva – mindössze évi 20–25 dollár jutott. 
Csoda-e, ha ennek a népességnek a soraiból az 
éhhalál egyetlen esztendőben 10 millió, zöm- 
mel 5 éven aluli gyermeket ragadott el?8 Mert 
hiszen világos, hogy a valóságban nem a leg- 
szegényebb 28 ország 1 milliárd főnyi népessé- 
gének 1 százaléka pusztult éhen, hanem ezen 
a 28 országon belül annak a rétegnek a cse- 
csemőit és kisgyermekeit tarolta le az éhhalál, 
amely mindenki másnál nagyobb nyomorban 
tengődik. 


Úgy vélem, nincs is több érvre szükség an- 
nak bizonyítására, hogy a statisztikai átlagok 
 


 
* lásd az előző fejezetet 
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segítségével csupán fogalmat alkothatunk bi- 
zonyos általános irányzatok érvényesüléséről, 
de nem vonhatunk le a világ különböző térsé- 
geiben élő népességekre, népcsoportokra külön- 
külön is érvényes következtetéseket. 


JÖVENDŐ ANYÁK 


Ázsia, Afrika, Latin-Amerika számos fejlődő 
országának kormányzata nem csupán arra nem 
képes még egyelőre, hogy tudatos demográfiai 
politikával, irányítsa az országában zajló nép- 
mozgalmat, hanem még megbízható adatokkal 
sem igen rendelkezik népességének számát és 
annak gyarapodását illetően. A nagyon gyéren 
lakott afrikai országok többségében és néhány 
latin-amerikai országban, meg sem született 
még az aktív népesedéspolitika kidolgozására 
és alkalmazására irányuló igény. Ám ahol meg 
is van az akarat a képesség és a lehetőség, s 
ahol már e sorok leírásának pillanatában töb- 
bé-kevésbé eredményes intézkedéseket tesznek 
a két-három gyermekes, egyáltalán nem vagy 
csak csekélyebb mértékben gyarapodó családtí- 
pus elterjesztésére, ott sem szabnak ezzel a je- 
lenlegi népesedési folyamatnak még jó időn át 
gátat. A robbanás fő színhelyén ugyanis, a fej- 
lődő világ valamennyi országában, rendkívül 
széles a korpiramis alapja, a 15 éven aluli kor- 
csoportok az össznépességnek legalább 40, né- 
hol ennél is jóval magasabb százalékát teszik 
ki. Ezért az eljövő 15–20 esztendőben lénye- 
gesen több leánygyermek lép majd anyasorba*, 
és így hiába lanyhul a demográfiai gyorsulás, 
 


* 1970 és 2000 között a fejlődő világ termékeny 
korú női népességének száma 542 millióról 1 milliárd 
fölé emelkedik. 
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hiába hoz majd minden anya kevesebb gyer- 
meket a világra, a születések abszolút száma 
változatlanul magas marad, sőt a korösszetétel- 
ben felhalmozott növekedési potenciálnak kö- 
szönhetően egy ideig valószínűleg még növek- 
szik is. Következő táblázataink a 15 éven alul 
és a 64 évesnél idősebb népesség arányszámá- 
ról tájékoztatnak a világ legnépesebb országai- 
ban, illetve a különböző földrajzi térségekben. 


A 15 éven aluli népesség a világ 20 legnépesebb 
országában 
(az összlakosság százalékában, 1972-ben)9 
Világ 37 
Mexikó 48 
Thaiföld 46 
Bangla Desh, Nigéria, Indonézia 45 
Pakisztán 44 
Fülöp-szigetek 43 
India, Törökország, Brazília  
Egyiptom 42 
Kínai Népköztársaság 36 
Szovjetunió 29 
Spanyolország 28 
Egyesült Államok 27 
Franciaország 25 
Japán, Egyesült Királyság, Olasz-  
ország 24 
Német Szövetségi Köztársaság 23 
Összehasonlításul: Románia 26 


A 64 évesnél idősebb népesség
(az össznépesség százalékában, 1975-ben)10  
Világ 5 
Európa 12 
(Ezen belül: Románia 8 


NDK 15) 
Észak-Amerika 9 
Óceánia 7 
Ázsia, Latin-Amerika 4 
Afrika 3 


Tényként fogadhatjuk tehát el, hogy miután 
bolygónk népessége már 1976 márciusában el- 
érte a 4 milliárdot, a gyarapodás gyors üteme 
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egy ideig még tovább tart, és az újabb ember- 
milliók megjelenésének időtartama egyelőre 
még rövidül is. 


JÓSLATOK AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐKRE 


Sokszor elmondták már, de aligha lehet elég- 
szer hangsúlyozni, hogy a demográfiai fék hir- 
telen megnyomására egyedül, az apokalipszis 
erői – háborúk, járványok, éhínség – volná- 
nak képesek, emberi aggyal szinte felfogha- 
tatlan szenvedések és pusztulás árán. Egy szá- 
mítógépes éhínség-vészjelzés szerint a megfe- 
lelő segélyek elmaradása vagy késlekedése 
esetén a dél-ázsiai térségben 1975 és 2025 kö- 
zött kitörő éhínség félmilliárd 15 éven aluli 
gyermeket pusztíthatna el.11 Méreteiben ehhez 
fogható tragédia sohasem fenyegette még az 
emberiséget; a nagy számok személytelen vol- 
ta és részvétlensége nem is képes a veszélyt 
kellőképpen érzékeltetni, pusztán csak jelzi, 
hogy a túlélés az éhínség elkerülésén múlik. 


Ha eltekintünk attól, amit szaknyelven disz- 
kontinuitásnak szoktak nevezni, a demográfiai 
robbanás gyors megállására semmiképpen sem 
számíthatunk. ENSZ-szakértők legutóbbi kal- 
kulációi szerint Latin-Amerika, Dél-Ázsia és 
Észak-Afrika különböző országai 2015 és 2060 
között, a fekete-afrikai országok többsége pe- 
dig csak 2070 táján érik el az 1-gyel egyenlő 
nettó reprodukciós együtthatót. Ennek eléré- 
sétől számítva még további 60–70 esztendő is 
eltelhet a végső megállapodásig. Zérus növeke- 
désről tehát a latin-amerikai, dél-ázsiai és 
észak-afrikai országok többségében mintegy 
100 esztendő múlva, Közép-Afrikában pedig 
ennél is jóval később lehet csak szó. Egyedül 
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a Kínai Népköztársaságban kerülhet a végső 
megállapodásra jóval hamarább sor. Talán fe- 
lesleges is hangsúlyozni, hogy a zérus növeke- 
dés „eszményi”-nek képzelt állapota maradék- 
talanul aligha valósul meg valaha is a gyakor- 
latban. Az eddigi tapasztalat szerint a lassuló 
gyarapodás rendszerint fogyásba csap át, majd 
– sok esetben éppen a „negatív gyarapodás” 
visszahatására – ismét növekedni kezdhet a 
termékenység. 


Hogyan alakul ezek szerint a következő 200 
esztendőben a világnépesség lélekszáma? ENSZ- 
szakértők három változatot dolgoztak ki. Az 
úgynevezett enyhe változat abból a feltétele- 
zésből indul ki, hogy a népesség végső meg- 
állapodására már 2050 körül sor kerül;* a kö- 
zepes változat szerint a folyamat lényegesen 
lassul, de 2100 előtt nem lehet megállapodásra 
számítani; végül az erős változat a 2150. évi 
megállapodásból indul ki, annak feltételezésé- 
vel, hogy a folyamat közben nem lassul. Ennek 
megfelelően a Föld majdani stabil népessége 
7–7,5 milliárd, 11,5–12 milliárd vagy esetleg 
3 milliárd emberfőből állna. 


A  v i lág n é p es sé g  vá rh a tó  a la ku l á sa  2 200 - i g 1 2  


Évszám Enyhe Közepes 
változat (millió fő) 


Erős


2000     5 400        6 200    7 000 
2050 7–7 500 8,5–9 000 16 000 
2100 7–7 500 11,5–12 000 28 000 
2150 7–7 500 11,5–12 000 35 000 
2200 7–7 500 11,5–12 000 35 000 


* Ez a változat sincs ellentmondásban az előbbiek- 
ben elmondottakkal: a „végső megállapodás” ugyanis 
olyan formában „is létrejöhet, hogy egyik térségben 
még nő, a másikban ellenben fogy a népesség. 
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Éveken át heves vita folyt a szakemberek 
között arról, hogy a három változat közül me- 
lyik a legesélyesebb. A hatvanas évek végén, 
a hetvenes évek elején igen sokan még az erős 
változatban hittek. 1973-ban a washingtoni 
Nemzetközi Népesedéshivatal a világnépességet 
3860 millió főben összegezte, az 1985-re vár- 
ható népességet pedig 4933 millióra becsülte. 
Azóta a szakértők javarésze inkább a közepes 
prognózis felé hajlik, melynek előrejelzéseit 
többször lefelé módosították. A 2000-re szóló 
legutóbbi ENSZ-középprognózis mintegy 3 
százalékkal kisebb a régebbi 6407 milliós elő- 
rejelzésnél. Újabban néhány demográfus a kö- 
zepes változatot is túlzottnak ítéli, és az enyhe 
mellett tör lándzsát, különösen a jövő század 
kilátásait illetően. Mi késztette a szakértőket 
álláspontjuk megváltoztatására? 


A virágnépesség növekedési üteme az 1970 
évi 1,95 és az 1973. évi 2,0 százalékról Lester 
R. Brown, az ismert amerikai demográfus szá- 
mítása szerint 1975-ben hirtelen 1,64 százalék- 
ra mérséklődött13; az USA Nemzetközi Fejlesz- 
tési Hivatala nem tartaná ugyanakkor kizárt- 
nak, hogy a jövő évtizedben jelentős és tartós 
apadás következzék be: 1985-ig az évi növe- 
kedési arányszám akár 1 százalékra is csökken- 
het. Ha ez valóban bekövetkeznék akkor a 
Föld 1976. évi 4000 milliós népessége 2000-ben 
még a módosított közepes változatnak megfe- 
lelő 6200 milliós szintet sem érné el, hanem 
csupán az enyhe változat 5400 millióját. 


Van-e reális alapja az efféle merész prog- 
nózisoknak, amelyek lényegében azt jósolják, 
hogy az emberiség a 2000-ig még hátralevő 
esztendőkben évi átlagban nem 80–90 millió, 
hanem csupán 40–50 millió fővel fog szapo- 
rodni? 


A könnyebb összevetés kedvéért foglaljuk 
táblázatba a már ismert adatokat: 
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Előrejelzések 2000-re 
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Régebbi prognózisok: 
1970–2000 3 621 6 407 30 2 786 284 92,9 9,5 1,95 
1973–1985 3 860 4 933 12 1 073 136 89,4 11,3 2,05 
Újabb prognózis közepes változata 
1976–2000 4 000 6 000 24 2 000 190 83,3 7,9 1,64* 
Enyhe változat 
1976–2000 4 000 5 400 24 1 400 ? 58,3 ? 1,28 


Táblázatunk első három sorában az éppen 
érvényes gyarapodási arányszám volt a kiin- 
dulópont, ezt extrapolálták évszázadunk vé- 
géig; az újabb prognózis közepes változata az 
1975-ben kiszámított 1,64 százalékból indult ki, 
az enyhe változat pedig fiktív – 1,28 száza- 
lékos – évi átlagos gyarapodási arányszámon 
alapszik. Bár az egy anyára eső születések szá- 
ma világviszonylatban kétségtelenül csökkenő- 
ben van, az általános gyarapodás lassulásából 
a harmadik világ – az előbbiekben ismerte- 
tett korösszetétele miatt – nagyobb arányban 
nem veheti ki részét. Ezért az enyhe prognózis 
lényegében csak egy esetben válhat valóra: ha 
az iparilag fejlett világban abszolút számokban 
kifejezve is negatív gyarapodás – nagymérté- 
kű fogyás – venné kezdetét. Más szóval, ha Eu- 
 


* Ha utánaszámítunk, 1,7 százalékos eredményt ka- 
punk; a különbözet onnan ered, hogy a 4 milliárdos 
lélekszámot a világ nem 1976. július. 1-én, hanem már 
néhány hónappal hamarább elérte. Az 1976-os évkö- 
zépi népesség, az Anuarul statistic 1978-as évfolyama 
szerint, 4024 millió volt. 
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rópa, Észak-Amerika, Japán stb. népesedési mér- 
lege a korábbi évek „nyereségével” egyenlő vagy 
e nyereséget is meghaladó „hiánnyal” zárulna. 
Sok helyütt egy ilyen lehetőség már előrevetíti 
árnyékát. Minthogy azonban népesedési szem- 
pontból az iparilag fejlett világ is igen hetero- 
gén – az NDK, az NSZK, Anglia, Ausztria 
1976. évi zérusnál kisebb, negatív „gyarapodá- 
sával” szemben Ausztrália népessége 1973-ban 
még 1,9 százalékkal, 1976-ban, 0,84 százalékkal, 
Japáné 1,2, illetve 1,0 százalékkal növeke- 
dett –, továbbá minthogy az ide tartozó orszá- 
gok korösszetételében is maradt még némi nö- 
vekedési tartalék, kevéssé valószínű, hogy ez 
az eshetőség – legalábbis az ezredfordulóig – 
bekövetkezzék. Az ENSZ 1978-as évkönyvének 
prognózisa szerint az iparilag fejlett világ össz- 
népessége a következő két évtizedben még 
mintegy 17 százalékkal gyarapszik, és 2000-ben 
valamivel meghaladja majd az 1300 milliós 
lélekszámot. 


Nem szabad azonban megfeledkeznünk ar- 
ról, hogy az éhínség veszélye minden józan 
számítást keresztülhúzhat. A harmadik világ 
gyarapodási ütemének mérséklődéséről szóló, 
az előbbiekben is idézett tudósítását Lester R. 
Brown néhány – amennyire meggyőző annyira 
elképesztő – adattal támasztja alá. „Bár az in- 
diai szubkontinensen – írja – nagyon nehéz 
statisztikai adatokhoz jutni, mert ezeket hol 
eltorzítják, hol egyáltalán, nem is léteznek, kü- 
lönböző forrásokból mégis sikerült megállapí- 
tanom, hogy Bahgla Desh-ben az 1966 és 1970 
között már 15,3 ezrelékre csökkent halálozási 
arányszám 1972-ben, a Pakisztán ellen viselt 
függetlenségi háború és a rossz termés követ- 
keztében ismét 21,4-re emelkedett [...] Ez 
magyarán annyit jelent, hogy Bangla Desh-ben 
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1972-ben 427 ezer ember éhen halt; 1974–75- 
ben pedig további 330 ezer!”13 


India három szövetségi államában – értesü- 
lünk ugyancsak L. R. Browntól – a halálozási 
arányszám 20,1 ezrelékről 25,6 ezrelékre szö- 
kött fel, vagyis ebben a három államban az 
éhínség 829 ezer emberéletet ragadott el. Nincs 
módunkban ellenőrizni L. R. Brown adatait. Az 
mindenesetre mellettük szól, hogy eddig senki 
sem vállalkozott a megcáfolásukra. Másfelől 
azok a tragikus körülmények, amelyek 1972-ben 
már megtizedelték India és Bangla Desh népét, 
1978-ban – mint már említettem – sokkal na- 
gyobb mértékben megismétlődtek. 


A Világbank adatai szerint Bangla Desh 1972 
és 1976 közötti gyarapodása így alakult:13a 


Év Népességszám 
1000


Gyarapodás 
fő


100 lakosra


1972–73 72 400 1 600 2,15 
1973–74 74 000 2 200 2,96 
1974–75 76 200 2 400 3,15 
1975–76 78 600 1 800 2,29 
1976–77 80 400 1 800 2,22 


A gyarapodásnak rövid öt év leforgása alatt 
egy ízben 50 százalékot is elérő ingadozása 
ugyancsak alátámasztja a fentebb elmondotta- 
kat. Ilyen mértékben a születésszámok nem 
ingadozhatnak, az egyes években 600, majd 800 
ezer lélekre rúgó gyarapodási különbözet csak- 
is a halálozások ugrásszerű megnövekedéséből 
eredhet. Hogy a halál egyfelől milyen mérték- 
ben képes mérsékelni a gyarapodást, másfelől 
mennyire „differenciáltan” szedi áldozatait, azt 
jól ábrázolja az alábbi táblázat, mely Colin 
McCord brit népesedéskutatónak a Bangla 
Desh-i Companiganjban folytatott kutatásain 
alapul: 
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A földtulajdon nagysága és a halálozás közötti össze- 
függés 1975-ben14 


Egy családra eső 
földtulajdon 


(area=200 m2) 


Nyers halálozási 
arányszám 
1000 főre 


Gyermekhalandóság 
1000 öt évnél 


kisebb gyermekre 
    0 35,8 85,5 
0,01–0,49 28,4 48,2 
0,50–2,99 21,5 49,1 
3,00– 12,2 17,5 


A legnagyobb nyomorúságban élő réteg halá- 
lozási mutatószáma ezek szerint rossz eszten- 
dőkben kétszeresen is meghaladhatja az orszá- 
gos átlagot és háromszorosan a jobb módban 
élők halálozási átlagát; a rossz esztendők tehát 
egy csapásra véget vetnek a szegény réteg gya- 
rapodásának. 


DRÁMAI VÁLTOZÁSOK 


Az elmondottak ellenére a növekedési ütem 
világméretű csökkenésének magyarázatát min- 
denekelőtt mégis a változó demográfiai maga- 
tartásban – a családok csökkenő termékenysé- 
gében – kell keresnünk. Ez a régóta várt vál- 
tozás az utóbbi esztendőkben végre valóban 
bekövetkezett. Az új termékenységi magatartás 
főbb jellegzetességeire Dorothy Nortman ame- 
rikai családdemográfus hívta fel nemrég a fi- 
gyelmet.15 


„Korántsem derűlátás sugallta tanulmányo- 
mat – szögezi le Nortman asszony –, egyetlen 
jel sem mutat ugyanis arra, mintha az élelme- 
zési, lakásépítési, energiaellátási válság meg- 
oldódnék, vagy enyhültek volna az oktatási, 
szakképzési, munkahelylétesítési, egészségügyi 
gondok. Ezeknek eljövendő méretei még csak 
fel sem becsülhetők, és megoldatlanságukból 
még rendkívül súlyos veszélyek származhatnak. 
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De a növekedési csúcsponton minden bi- 
zonnyal túljutottunk. A világnépesség termé- 
szetes gyarapodását ábrázoló görbe először nem 
emelkedik, szára most, hosszú idő után első 
ízben, ismét lefelé fordul…” 


Napjainkban – olvashatjuk a továbbiakban 
D. Nortman tanulmányában – már „körülbe- 
lül minden harmadik termékeny korban lévő 
házaspár ellenőrzi valamilyen módon termé- 
kenységét. Ilyesmire nem volt még példa a tör- 
ténelemben!” 1976-ban „a világ népességének 
64 százaléka élt olyan országokban, ahol köny- 
nyen megvalósítható a művi vetélés; ez 5 évvel 
korábban még csak 38 százaléknak állt módjá- 
ban”. 


A változást jelzi az a tény is, hogy a legtöbb 
kormány, amely 25 évvel ezelőtt még mereven 
elutasította a családtervezés gondolatát, újab- 
ban átnyergelt a családtervezés erkölcsi, tör- 
vénykezési, pénzügyi és orvosi támogatására. 


1960-ban még csak két fejlődő országnak 
volt hivatalos családtervezési programja: Indiá- 
nak és Pakisztánnak. Követte őket sorban Dél- 
Korea, a Fidzsi-szigetek, a Kínai Népköztársa- 
ság, az iszlám országok közül pedig Tunézia, 
Egyiptom és Törökország. Jelenleg 33 fejlődő 
országban – melyben a világ népességének 
több mint a fele él – folyik tervszerű, mind 
társadalmi, mind gazdaságpolitikai eszközöket 
igénybe vevő terhességmegelőzés. További 30 
ország orvosi vagy erkölcsi alapon mozdítja elő 
a termékenység-ellenőrzést. A Föld népességé- 
nek alig valamivel több, mint 8 százalékát te- 
szi ki azoknak az országoknak a lakossága, 
amelyekben nincs tervszerű népesedéspolitika, 
vagy amelyek továbbra is korlátlan növekedés- 
re törekednek. Ez utóbbiak közé tartozik a fe- 
kete-afrikai országok többsége, ahol az öregek 
ellátásáról az utódoknak kell gondoskodniuk, 
és ahol még igen nagy a gyermekhalandóság. 
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A fejlett ipari államokban a gyermekeik 
számát és eljövetelük idejét megtervező szülők 
számaránya nem egészen egy évtized alatt 60 
százalékról 70-re emelkedett. De még a legsza- 
porább országokban is terjed a születésszabá- 
lyozás. Indiában 1969-ben még csak 7–8 szá- 
zalékra rúgott a terhességmegelőzés lehetősé- 
gével élő nők számaránya, 1976-ban már 18–20 
százalékra. Ugyanebben az időszakban Iránban 
3 százalékról 17 százalékra16, Indonéziában 
0,5-ről 19-re, Nyugat-Malaysiában 6-ról 40-re 
emelkedett a gyermekeik számát korlátozó pá- 
rok aránya. A kívánt – az „eszményi” – gyer- 
mekszám persze még mindig 4. 


Egyes kelet-ázsiai országokban, mint például 
Hongkongban és Singapore-ban már a nyugat- 
európai normák érvényesülnek, de a latin-ame- 


rikai országok többsége is változtatott eddigi 
politikáján. A gazdasági meggondolások még a 
konzervatív, katolikus Kolumbiában is erő- 
sebbnek bizonyultak a hagyománynál: 1970 óta 
a fejlesztési tervek középpontjában itt is a csa- 
ládtervezés áll. Az ország fővárosában, Bogo- 
tában kétszeresére nőtt a nem kívánt terhesség 
ellen védekező asszonyok száma, ebben a közel 
3 milliós metropolisban az asszonyok 50 szá- 


zaléka él a családtervezés lehetőségével. Me- 
xikóban, melynek kormányát azelőtt az évi 
3,5 százalékos gyarapodási ütem (20 évenként 
megkétszereződés) sem aggasztotta – 1973-ban 
következett be a fordulat, Peruban 1976-ban. 


Természetesen nagyon sok még mind admi- 
nisztratív, mind kulturális téren a tennivaló 
ahhoz, hogy a demográfiai fék valóban hatha- 
tós legyen – fejezi be tanulmányát az amerikai 
demográfus. Tucatnyi országban a védekezés 
egyetlen eredményes módszere ma is a művi 
terhességmegszakítás, márpedig a cél az, hogy a 
családtervezés humánus és egészségügyi szem- 
pontból ártalmatlan módszerei terjedjenek el.17 
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A CSÖKKENŐ TERMÉKENYSÉGTŐL A MÉRSÉKLŐDŐ 
EMBERÖZÖNIG 


A történelem nagy népesedési forradalmait, így 
a jelenlegit is – köztudottan – nem a születé- 
sek számának rendkívüli megnövekedése, ha- 
nem a halálozási arányszám szokatlan csökke- 
nése robbantotta ki. Ez történt Nyugat-Európá- 
ban a múlt század első felében, ez ismétlődött 
meg a múlt század végétől, századunk elejétől 
kezdve a kelet-európai országokban. Később, 
mint ismeretes, mindkét térségben a halandó- 
ság mérséklődését nyomon követte a születések 
számának folyamatos apadása, aminek követ- 
keztében azután új egyensúlyi helyzet jött lét- 
re, természetesen a korábbinál jóval alacso- 
nyabb szinten. 


A harmadik világban a halálozások szám- 
aránya már a harmincas évektől kezdve mér- 
séklődött, a második világháborút követő évek- 
ben pedig ez a folyamat meggyorsult. A hat- 
vanas évek közepéig, a hetvenes évek elejéig 
a néhány évtizeddel korábban még 30–35 ez- 
relékes halandóság fokozatosan 16–17 ezre- 
lékre csökkent, sőt Latin-Amerikában sikerült 
még alacsonyabbra leszorítani.18 Ez volt a de- 
mográfiai forradalom gyorsulásának kora. 


De már 1955-ben kezdetét vette a születések 
számának lassú lemorzsolódása. Szemben a má- 
sodik világháborút megelőző évek 45 ezrelékes 
átlagával, 1955 táján 1000 lélekre már csak 43, 
1960-ban 42, 1965-ben 40 élveszületés esett. 
Ezen belül a dél-amerikai nők világrahozott 
gyermekeinek száma 41-ről 39-re mérséklő- 
dött, az afrikaiaké azonban változatlanul 47 
maradt.19 


1965 és 1975 között a születések számának 
mérséklődése világszerte meggyorsult. A sort 
– a Kínai Népköztársaság kivételével – a ki- 
sebb államok nyitották meg; ezek egyfelől job- 
ban érezték a demográfiai nyomást, másfelől 
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könnyebben népesedéspolitikájuk szolgálatába 
állíthatták a korszerű tömeghírközlési eszközö- 
ket, ami aztán lehetővé tette népesedési elkép- 
zeléseik gyakorlati megvalósítását. 


Hetven olyan közepes népességű (15 mil- 
lión aluli) ország közül, amely rendszeresen 
szolgáltat az ENSZ-nek népmozgalmi adatokat, 
14-ben (köztük Kubában, Hongkongban, Malay- 
siában, a Dominikai Köztársaságban, Singa- 
pore-ban, Tunéziában stb.) 1965 és 1975 között 
mintegy 20 százalékkal mérséklődött a születé- 
sek száma. Kolumbiában (igaz, itt rendkívül 
magas volt az arányszám) 25 százalékkal.20 


Igen mostoha körülmények között küzd a 
demográfiai árhullám ellen a fejlődő világ 13 
legnépesebb országa, amelyeknek együttes né- 
pessége több mint 2 milliárd lelket tesz ki. Ezek 
közül csupán háromban: Bangla Desh-ben, Pa- 
kisztánban és Nigériában nem csökkent 1965 és 
1975 között a nyers születési arányszám. Hat 
országban (Brazília, Egyiptom, India, Indoné- 
zia, Fülöp-szigetek, Törökország) a termékeny- 
ség 10–20 százalékkal apadt, kettőben pedig 
(Dél-Korea, Thaiföld) a csökkenés meghaladta 
a 20 százalékot. Legkisebb mértékben Mexikó- 
ban mérséklődött a születési arányszám: mind- 
össze 9 százalékkal. Az 1976 és 1977 évi adatok 
azonban már itt is a folyamat meggyorsulására 
mutatnak.21 


A legszembetűnőbb eredményeket a termé- 
kenységapasztás terén a Kínai Népköztársaság- 
ban és néhány vele szomszédos kelet-ázsiai fej- 
lődő országban érték el. ENSZ-kimutatások 
szerint Kelet-Ázsia (Japán nélkül) népeinek 
1000 főre számított születési arányszáma 1936 
és 1970 között így módosult: 


1936–1940 (évek átlaga) 40–45 
1951–1955 (évek átlaga) 37 
1956–1960 (évek átlaga) 33 
1961–1965 (évek átlaga) 30 
1966–1970 (évek átlaga 2822 
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Lester R. Brown a Kínai Népköztársaság 
1975. évi nyers élveszületési arányszámát 
mindössze 19 ezrelékre becsülte, az ENSZ Né- 
pesedési osztálya 22 ezrelékről beszél23, más 
szakértők azonban ennél jóval kevesebbről. 


* 


A termékenységben máris bekövetkezett és 
még folyamatban lévő változások ellenére, 
minthogy – a kivételektől, mint például Bang- 
la Desh-től eltekintve – a halálozási arány- 
szám továbbra is csökken, és ennek megfele- 
lően a születéskor várható életkor tovább nö- 
vekszik, a természetes gyarapodás változatlanul 
magas maradt, sőt egyes országokban emelkedő 
irányzatot mutatott. Táblázatunk az 1960–75 
évek gyarapodási átlagát az 1970–75 évek át- 
lagával veti össze.24 


A fejlődő világ 13 legnépesebb országának népes- 
ségszáma (1965–1976) és gyarapodási arányszáma 
(1960–1975) 


Ország 1965 


Népesség-
szám 
1970 


millió fő 
1976 


Szaporodás- 
százalék 


1965–75      1970–75
évek átlaga 


Kínai NK 710 772 852 1,6 1,7


India 483 539 610 2,3 2,1
Indonézia … 119 140 2,2 2,4
Brazília 81 93 109 2,9 2,9
Bangla Desh 60 68 81 2,5 2,0
Nigéria 49 55 65 2,5 2,5
Pakisztán 50 61 72 2,9 3,0*


Mexikó 41 51 62 3,5 3,5
Fülöp-szigetek 32 29 44 3,0 2,8
Thaiföld 31 36 43 3,1 2,9
Törökország 31 35 40 2,6 2,5
Egyiptom 30 33 38 2,5 2,2
Dél-Korea 28 32 36 2,3 1,8


* A nagyság szerint soron következő ország Vietnam 
lenne; innen azonban hiányzanak az adatok. 
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A születések számának tehát igen tartósan 
és az eddiginél is jóval nagyobb mértékben kell 
csökkennie ahhoz, hogy majdan a gyarapodás 
tényleges üteme is lelassuljon. 


Szaporodás szempontjából a világnépességet 
tulajdonképpen 4 fő csoportra lehet felosztani 
a rendelkezésünkre álló legutóbbi (1977–78. 
évi) adatok alapján: 


I. csoport: fejlett országok (Európa, Szovjet- 
unió, Egyesült Államok, Kanada, Japán, Auszt- 
rália, Új-Zéland); kb. 1,1 milliárd lélek; 


II. csoport: Kínai Népköztársaság kb. 900 
millió lélek; 


III. csoport: a népesedési átmenet korát el- 
ért fejlődő országok, melyeknek termékenysége 
már erősen csökken (1,3 milliárd lélek); 


IV. csoport: a hagyományos, magas termé- 
kenységgel gyarapodó országok (800 millió).25 


Az első két csoportba tartozó, együttesen 
több mint 2 milliárd ember lélekszáma már 
csak lassan – a jövőben pedig egyre lanyhuló 
ütemben – változik majd; a még várható nö- 
vekedés itt szinte kizárólag a korösszetételnek 
tulajdonítható. Viszont a harmadik csoport né- 
pessége – a negyedikről nem is szólva – még 
megállíthatatlanul növekedni fog számos évti- 
zeden át. 


Bár a jelek egyelőre még arra mutatnak, 
hogy a Szaharától délre fekvő országokban az 
utóbbi időben még nőtt is valamelyest a szüle- 
tésszám, az ENSZ és a Világbank szakértői fel- 
tételezik, hogy a következő két évtizedben – 
minden bizonnyal még az ezredforduló előtt – 
a IV. csoportba tartozó országok is belépnek a 
népesedési átmenet korába. Ennek valóra vá- 
lása esetén a jövő század valamelyik nem túl 
késői évtizedétől kezdve az egész világ már 
csak a növekedési jelenségek tehetetlenségi 
erejének tulajdoníthatja – jelentéktelennek 
természetesen még akkor sem nevezhető – 
gyarapodását. De ekkor Afrikának a mai 400 
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millióval szemben már legalább 800 millió vagy 
talán 1 milliárd lakosa lesz, Dél-Ázsiában pe- 
dig, a Közel-Keletet is ideszámítva, a mai 1,2 
milliárd helyett 2,4 milliárd ember él majd. 


Amennyiben a majdani stabilizáció a közepes 
változatnak megfelelően csak valamikor 2100 
körül (vagy esetleg még később) 11,5–12 mil- 
liárdos szinten következnék be, Dél-Ázsiának a 
feltételezett megállapodás pillanatában már 
több mint 5 milliárd lakosa lenne, vagyis eb- 
ben az egy – már ma is a legnagyobb nehéz- 
ségekkel küzdő – térségben jóval több ember 
élne, mint napjainkban az egész világon együtt- 
véve. 


Milyen lenne a 12 milliárd ember világa? 
Miképpen biztosítanák élelmezését? Hogyan 
küzdenének meg az egyes országok vagy térsé- 
gek sajátos földrajzi fekvésükből, korlátolt 
mezőgazdasági adottságaikból, nyersanyagkész- 
leteik és ipari kapacitásuk véges voltából, kör- 
nyezetük szennyezettségi fokának növekedésé- 
ből, a különböző etnikumok egymás mellett 
éléséből adódó problémáikkal – aligha tudná 
ma valaki is megmondani. 


Csak egy biztos: hogy a demográfiának dön- 
tő szerepe lesz mind a világtörténelem, mind 
pedig a helyi történelmek alakulásában a kö- 
vetkező néhány évtizedben. 








BEVEZETÉS 


A görög bölcselőket Thalésztől kezdve egyetlen 
közös tárgy foglalkoztatta: a létezés, az, ami 
van. Arisztotelész – egyébként Platónt ismé- 
telve – azt tanította, hogy a filozófia csodá- 
lattal (thaumazmosz) kezdődik, Thaumasznak, 
a tenger csodái megszemélyesítőjének neve 
után. Maga a tény pedig, hogy az embert cso- 
dálattal tölti el a létezés ténye, és hogy erre 
vonatkozóan kérdéseket vet, fel, önmagában 
csoda – thauma –, mert egyedi, aktusként 
létrejön valami, ami azelőtt nem létezett. 


Ha elfogadjuk ezt az arisztotelészi meghatá- 
rozást, ha jogos a csodálat minden példa nél- 
kül álló létrejövés láttán, akkor, vajon nem 
minden csodánál, nagyobb és megdöbbentőbb 
csoda-e az Oikumenének – az ember lakta vi- 
lágnak – az a szemünk láttára végbemenő 
„robbanása”, amelyre ugyancsak nem ismerünk 
nemünk egész történetében példát? Nem thau- 
ma-e a pillanatnyi szünet nélkül világra jövő, 
emberi aggyal alig-alig felmérhető sokaság, 
melynek megjelenéséről és nagyságrendjéről 
csak a számok és a statisztikák, csak az ábrák 
és a grafikonok nyelvén szerzünk tudomást? 


Mit lehet – és különösképpen mit szükséges – 
a népesedésrobbanás oly sokat vitatott, vala- 
mennyi megoldatlan és sürgős megoldásra váró 
társadalmi és gazdasági kérdéssel szorosan ösz- 
szefüggő, ám mégis önmagában, álló „csodájá- 
ról” elmondani? Szakkönyv megírására vállal- 
kozik-e a szerző, annak mélyreható elemzésére, 
hogy milyen mértékben függ össze a demográ- 
fiai, robbanás a társadalmi struktúrákkal, a kü- 
lönböző országok gazdasági rendszerével és az 
egyes népek kultúrfokával? Vagy annak tudo- 
mányos eszközökkel való kimutatására, hogy 
milyen mélyen gyökerezik a népesedési kérdés 
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a nemzeti hagyományokban és kultúrákban, a 
valláserkölcsökben, milyen szálak fűzik a gya- 
rapodás, tényét az élet legkülönbözőbb vonat- 
kozásaihoz? Vagy ha mindeme kérdések kime- 
rítő elemzésére már csak a könyv szűkre sza- 
bott terjedelme miatt sem vállalkozhat, ismeri-e 
legalább a demográfiai dilemma „megoldása” 
felé vezető utat? Vagy meg tudja-e legalábbis 
mondani, mi a pillanatnyi teendő? 


Mindezekre a kérdésekre sajnálkozó-tagadó 
fejcsóválás a válasz. E sorok írója nem vállal- 
kozhat szakkönyv megírására, a különböző né- 
pesedési vagy szociológiai összefüggések mély- 
reható elemzésére, mert nem demográfus vagy 
szociológus, a népesség- és társadalomtudomá- 
nyok szakavatott művelője. Mint a modern 
műszaki hatékonyság uralta kor lüktető, nyug- 
talanító, legtöbbször ajtóstól ránk törő és igen 
gyakran Janus-arcú problémáinak szerény fi- 
gyelője és krónikása, mindössze arra érez ma- 
gában erőt, hogy kísérletet tegyen a világ és 
ezen belül az európai és hazai népesedési va- 
lóság pillanatnyi tárgyi helyzetének felvázolá- 
sára, és ennek érdekében ne pusztán számada- 
tokat soroljon fel és vessen, össze, hanem a 
közeli és távolabbi múltba visszatekintve s a jö- 
vő lassan kibontakozó láthatárát vizsgálva pár- 
huzamokat vonjon, összefüggéseket keressen, 
objektív helyzetjelentést igyekezzék adni, tud- 
ván tudva, hogy a szakszerűtlen elmélkedőnek 
– Meller V. Ágnes szavaival – vállalnia kell 
annak kockázatát, hogy olykor „alaptalan spe- 
kulációk Szküllája és [...] régi tudományos 
helyek felfedezésének Kharübdisze között 
hajózik”.1 


Kerek 5 esztendővel e sorok papírra vetése 
előtt a bukaresti Népesedési Világkonferencia 
meghányta-vetette az emberiség gyors iramú 
gyarapodásából fakadó különböző fajtájú és faj- 
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súlyú kérdéseket. A századunkból akkor még 
hátralevő 26 esztendőre a tanácskozás szakértői 
évi 2,0–2,1 százalékos általános növekedési 
ütemet jósoltak, mégpedig 2,4–2,5 százaléko- 
sat a fejlődő és 1,0–1,1 százalékosat az ipari- 
lag fejlett országokban. 


Nemrégiben a konferencián megválasztott 
szakbizottságok ismét összeültek, hogy meg- 
vonják az elmúlt 5 esztendő demográfiai fejlő- 
désének mérlegét és megvizsgálják, milyen ha- 
ladás tapasztalható a Világ Népesedési Akció- 
terv, „a modern népesedéspolitika első nagy 
nemzetközi eredménye” (Dr. Szabady Egon) 
1974. évi elfogadása óta. A rövid előzetes je- 
lentés láttán a felületes szemlélőben olyan ér- 
zés támadhatna, hogy, nagyfokú javulás tör- 
tént, a születések száma az előirányzottnál jó- 
val gyorsabban apadt, a növekedési ütem 
világviszonylatban lanyhulóban van. 


Elmúlt volna nagy hirtelen a veszély, meg- 
oldódott volna mintegy varázsütésre a népe- 
sedési válság? Korai volna ilyen következte- 
tésre jutni. A születésszám apadása – bizonyos 
körülmények között (!) – kétségtelenül jó jel. 
De a jelenlegi apadás még, távolról sem olyan 
mértékű és nem annyira általános a világ leg- 
gyorsabban szaporodó és egyúttal legszegé- 
nyebb tájain, hogy minden aggodalmat elosz- 
lathasson. 


Mit jelent hát akkor mégis a gyarapodás te- 
rén világviszonylatban tapasztalt mérséklődés? 


Azt, hogy jelen pillanatban a túl gyors sza- 
porulat egyoldalú kihívása helyett két ellenté- 
tes előjelű kihívással kell szembenéznünk. Egy- 
felől ugyanis a világ számos fejlődő térségében 
– az utóbbi évek viszonylagos csillapodása el- 
lenére – még mindig robbanásszerűen gyara- 
podik a népesség, másfelől az iparilag fejlett 
szocialista és tőkés, országok többségében ezzel 
homlokegyenest ellentétes folyamat bontakozik 
ki: a népesség „öregszik”, és néhány országban 
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máris fogyásnak indult. Pillanatnyilag lassú 
még a fogyás üteme, de már a legközelebbi jö- 
vőben gyorsulásával számolhatunk. 


Bár a két folyamat szorosan összefügg és vég- 
eredményük, pontosabban különbözetük hatá- 
rozza meg a világnépesség gyarapodásának to- 
vábbi alakulását – sőt az sincs kizárva, hogy 
a kutatóknak idővel talán sikerül a két jelen- 
ség között bizonyos fajtájú ok–okozati össze- 
függést kimutatni –, a két ellenkező előjelű 
népesedési folyamat jellegénél fogva csakis kü- 
lön-külön elemezhető. 


Beszéljünk tehát mindenekelőtt a népesedés- 
robbanásról, az előre nem látott, nem kívánt, 
ám mégis élő-létező és jogait követelő száz- 
milliókról, embermilliárdokról. 


Több ezer éves erkölcsi értékrendszerünk ér- 
telmében az emberi világközösség minden egyes 
tagja, minden anyaszülte teremtmény – fa- 
jára, nemzetiségére, hitére, bőre színére, kul- 
túrfokára, vagyoni állapotára való tekintet nél- 
kül – nem pusztán élni vágyó, hanem életre 
jogosult emberi lény. Tagadhatja-e valaki is 
milliárd embertársunknak – az egész ember 
lakta világnak – munkához és fehérjedús táp- 
lálékhoz, tankönyvhöz és a feje fölött tetőhöz, 
szerelemhez, családalapításhoz és bizonyos és ész- 
szerű határok közötti továbbgyarapodásához 
való jogát? Pedig ahelyett, hogy e jogok érvé- 
nyesülnének, a napjaink legkihívóbb kérdését 
kifejező számadatok és ábrák mögött sok he- 
lyütt izzó emberi reménytelenség és kínszen- 
fedés húzódik meg: csonttá aszott gyermeki 
testek, kéregetésre kinyúló kezek, elfonnyadt 
emlők, fehérjehiánytól bamba tekintetek. Ép 
ésszel szinte felfoghatatlan emberi tragédiák! 


Mert hát voltaképpen mi is a lényege annak 
a sokat vitatott, ellentmondásoktól terhes, kö- 
vetkezményeiben szinte áttekinthetetlen és fö- 
lötte nyugtalanító kérdésnek, melyet Robert C. 
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Cook amerikai demográfus találó metaforájával 
népesedésrobbanásnak szoktak nevezni? Ha 
összföldi méretekben vizsgálódunk és egyetlen 
mondatba próbáljuk sűríteni a kérdés lényegét, 
azt mondhatnók, hogy az emberiség lélekszáma 
az utóbbi 25–30 esztendőben az elmúlt évez- 
redek átlagát több százszorosan meghaladó se- 
bességgel nő.* Ez annyit jelent, hogy azoknak 
a struktúráknak, melyeknek megváltozására 
azelőtt egy évezred állt rendelkezésre, ma min- 
den egy-két esztendőben meg kell változniuk; 
s napjainkban csupán néhány hónap alatt kell 
megoldani mindama feladatokat, kell elvégezni 
mindazokat a munkálatokat, melyeket azelőtt 
jól-rosszul – többnyire a természetre bízva a 
megoldást – egy évszázad alatt végeztek el.2 


Nem ennyire drámaiak, de semmivel sem ke- 
vésbé aggasztók, azok a számok, amelyek nap- 
jaink demográfiai növekedését nem az elmúlt 
évezredekével, hanem csupán a néhány évti- 
zed előttiekkel vetik össze; 1950-ben. „mind- 
össze” 2,5 milliárd ember élt a Földön, 1976 
tavaszán már kereken 4 milliárd, és e sorok 
papírra vetésének pillanatában, 1979 derekán, 
legalább 4,25 milliárd. 1940-ben még csak per- 
cenként 40 lélekkel nőtt a Föld lakossága, 1974 
és 1976 között minden percben 150, minden 
órában 9000 és minden áldott nap közel 
220 000 főre rúgott a szaporulat. Még három 
számadat, amely egymás mellé állítva érzékel- 
teti az időzített népesedésbomba robbanóerejét: 
1974-ben az anyák több mint 130 millió csecse- 
mőt hoztak a világra, de csupán 95 millió gyer- 
mek lépett iskoláskorba és mindössze 19 millió 
férfi és nő töltötte be 65. életévét.3 A korpira- 
 


* A földművelés kezdetei (mintegy 10 000 év) óta 
az emberiség átlagos gyarapodási ütemé, mindössze 
évi 0,003 százalék volt; a hetvenes évek elejének ira- 
ma ennek hétszázszorosa: 2,1 százalék. 
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mis széles alapja világosan mutatja, a követke- 
ző években, évtizedekben az iskolázás, munka- 
helyteremtés, élelmezés és lakás, valamint a to- 
vábbgyarapodás terén jelentkező igen súlyos 
problémákat. Tucatnyi országban a gyermekek 
fele ma sem jár iskolába, s ha a felnőtt írástu- 
datlanok arányszáma csökkent is némileg, ab- 
szolút számuk szűnős-szüntelen nő. 
 
* 


Évi több mint 2,5 százalékos gyarapodási ütem 
– és az emberiség közel háromötöd része ilyen 
iramban gyarapodik – 27 évenkénti megkét- 
szereződést jelent. Újabb és újabb embermil- 
liárdok egyre gyorsabb megjelenését. 


A valós dolgok világában – köztudottan – 
semmiféle növekedés nem tarthat örökké. Min- 
den, ami túlnő önmaga keretein, az abszurdum- 
ba torkoll, de mintegy „kifutva az időből és 
térből”, eléri a jezsuita filozófus, Pierre 
Teilhard de Chardin elmélete szerinti misztikus 
feloldódás Omega pontját, ami egyértelmű a 
végső megsemmisüléssel. 


Számos jel arra mutat, hogy a huszadik szá- 
zad nagy demográfiai robbanását ábrázoló, 
hosszú időn át nyílegyenesen a magasba szökő 
mutató pályája máris megtört. Az egy anya 
szülte gyermekek száma több tucatnyi ország- 
ban – köztük a sűrűn és nagyon sűrűn lakott 
térségek többségében (ám korántsem egészé- 
ben) – csökkenőben van. A nyers születési 
arányszám, mely az 1965/70-es évek átlagában 
még 39 ezrelékes volt, várhatóan 28, sőt idővel 
talán 20–24-re mérséklődik. Ez azonban a 15 
éven aluli leánygyermekek (a majdani anyák) 
óriási túlsúlya miatt hosszú időn keresztül 
aligha szab gátat a robbanásszerű gyarapodás- 
nak. A harmadik világ termékeny korú női né- 
pességének száma az 1970. évi 542 millióról 
2000-ben 1 milliárd fölé fog emelkedni.4 
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Remény van ugyanakkor arra is, hogy a szü- 
letéskor várható átlagos életkor, mely a fej- 
lődő országokban a 70-es évek elején még nem 
haladta meg az átlag 51 esztendőt – az igen 
fiatal korösszetételt figyelembe véve, és felté- 
telezve, hogy semmiféle beláthatatlan követ- 
kezményekkel járó világszintű vagy regionális 
„diszkontinuitás” nem következik be –, 2000-ig 
64 esztendőre emelkedjék.5 Ez a jelenlegi 
16–17 ezrelékes (az európainál 60–70 száza- 
lékkal magasabb) halálozási, arányszám kb. fe- 
lére csökkenésével egyértelmű. Megtörténhet 
tehát, hogy a fiatalabb korösszetételre való te- 
kintettel jóval kedvezőbb halálozási arányszám 
alakuljon ki a harmadik világ országaiban, 
mint az iparilag fejlett államokban, ahol már 
igen magas a korosabb évjáratok arányszáma. 
Ha ez valóban bekövetkezik (és bekövetkezésé- 
nek valószínűsége fordítottan arányos a család- 
nagyság csökkenésével), akikor a nyers gyara- 
podás mutatója még a termékenység maximális 
mérséklődése esetén sem süllyedne – termé- 
szetesen, országok szerint erősen váltakozva – 
1,5–2,0 százalék alá. 


Mindent egybevetve az átlagos évi gyarapo- 
dási többlet az évszázad végéig világviszonylat- 
ban jócskán meghaladja majd, a 80 millió főt, 
a Föld össznépessége pedig 2000-ben a 6 mil- 
liárdot.6 


A növekedési ütem általános lassulására alig- 
ha hamarább, mint a jövő század első 
évtizedeiben számítani, amikor a Föld népes- 
sége már elérte, vagy esetleg meg is haladta a 
7 milliárdos lélekszámot. A reménybeli tény- 
leges megállapodás időpontjában – mintegy 
70–80 esztendő múlva – optimális, esetben 
az emberiség lélekszáma nem lesz nagyobb 
8–9 milliárdnál. De megtörténhet, hogy még 
mintegy 100–150, esetleg 200 esztendős vagy 
annál is hosszabb demográfiai növekedés áll 
előttünk, ez esetben bolygónk lakossága el- 
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érheti a 11–12 milliárdos vagy – nagyon bo- 
rúlátó számítás szerint – esetleg a 30–35 mil- 
liárdos lélekszámot is. 


El tudna-e egy ilyen emberrengeteget a Föld 
tartani? Nem túlságosan meggyőző elméleti 
számítások szerint – talán el. Bolygónk maxi- 
mális eltartóképessége – természetesen dol- 
lármilliárdok tízezreire rúgó beruházások árán 
– állítólag mintegy, 38, sőt 48 milliárd ember- 
fő.7 De mi a helyzet a gyakorlatban? A kérdést 
a közeli és a távolabbi múltban – nagy és egy- 
re növekvő aggodalommal – nemegyszer fel- 
tették már. Az aggodalom különösen azóta fo- 
kozódik, amióta kiderült, hogy a régebbi vála- 
szok meglehetősen mechanikusak és enyhén 
szólva „pozitivisták” voltak: a környezet szeny- 
nyeződését, az élővilág természetes egyensúlya 
több oldali megbomlását, a nyersanyag- és 
energiahordozó források belátható időn belüli 
kimerülését, a fejlődést hátráltató társadalmi 
struktúrákat és az igazságtalan gazdasági világ- 
rend fenyegetését egyáltalán nem, vagy csak 
kis mértékben vették figyelembe. 


Csupán egy példa az aggodalmak indokolt 
voltának igazolására: a gabonahozam 100 szá- 
zalékos emeléséhez a foszfor alapú műtrágya- 
mennyiség 270 százalékos emelése szükséges. 
A műtrágyafelhasználás függvényében növek- 
szik azután természetesen a levegő, a folyó- és 
állóvizek szennyezettsége, nem is szólva a mű- 
trágyagyártáshoz használt nyersanyagok (első- 
sorban az olajipari termékek) egyre növekvő 
áráról és az ismert források aránylag közeli 
kimerülésének veszélyéről. 


A fejlődő országokban jelenleg az egy sze- 
mélyre eső szénegyenértékfogyasztás 400 kg, 
ami évi és személyenkénti 3 millió kilokalóriá- 
nak felel meg. Az Egyesült Államokban csak- 
nem ugyanennyit (2,86 millió kilokalóriát) hasz- 
nálnak el egyetlen tonna gabona megtermesz- 
téséhez. Ha tehát a fejlődő világ az amerikai 
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gabonatermesztési normákat akarná alkalmazni 
– és mai mintegy 3 milliárd főnyi népessége 
közben 6 milliárdra emelkednék –, akkor a 
jelenleg rendelkezésére álló egész energiameny- 
nyiséget a mezőgazdaságban kellene felhasz- 
nálnia ahhoz, hogy személyenként és évenként 
féltonna gabonát állítson elő. Ha emellett hús- 
és tejtermékek formájában annyi állati protein- 
hez is kívánna jutni, amennyit ma egy átlag- 
amerikai fogyaszt, személyenként mintegy 40 
millió kilokalóriát kellene a mezőgazdaságban 
hasznosítania.8 Világos, hogy ez – addig, amíg 
az olajipari termékek és más nyersanyagok ára 
inkább politikai, mint gazdasági meggondolá- 
sokból szüntelenül nő, amíg az úgynevezett se- 
gélyek 80 százalékát az éhínséget elodázó ga- 
bonabehozatalra kell fordítani és a rendelke- 
zésre álló termékek felét számos fejlődő ország- 
ban a „felső tízezer” fogyasztja el, mialatt a 
népesség legszegényebb alsó ötödének csupán a 
termékek 3–7 százaléka és a jövedelem 2,5–3 
százaléka jut – nem a megvalósítható tervek, 
hanem az álmok világába tartozik. De az ellen- 
szerül ajánlott zérus népesség- és zérus gaz- 
dasági növekedés szintén nem vet számot a ki- 
vitelezés előtt tornyosuló elháríthatatlan aka- 
dályokkal, s utóbbi erkölcsi szempontból is 
súlyos kifogás alá esik mindaddig, amíg száz- 
milliók éheznek és nélkülöznek. 


Nézzük először a zérus népességnövekedést. 
Az elmúlt 10–12 esztendőben számos riasztó 
jóslat látott napvilágot az egész földkerekséget 
már a legközelebbi, jövőben fenyegető szörnyű 
éhínségről, s az ezt nyomon követő társa- 
dalmi földindulásról. A harangot félreverő 
jó tollú bestsellerírók – az új-malthusianus is- 
kola hívei –, mint W. és P. Paddock, Paul K. 
Ehrlich, Garrett Hardin és mások, olyan sötét 
képet festettek a várható éhínség borzalmairól, 
hogy ezek tükrében akár a legembertelenebb 
módszer is jogosnak tetszhetett a válság elhá- 
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rítására. Nem mintha éhínség sok helyütt való- 
ban nem fenyegetett volna és nem fenyegetne 
továbbra is. Nem mintha gyermekek és felnőt- 
tek milliói nem haltak volna és nem halnának 
továbbra is éhen. FAO-szakértők csupán 1978- 
ban mintegy 10 millióra becsülték a dél-ázsiai 
ínség sújtotta vidékeken éhenhaltak számát.9 


Hanem amikor a várható éhínség megelőzé- 
se végett néhány helyen kísérlet történt a ter- 
mékenység erőszakos korlátozására, amikor pél- 
dául brutális rendőrmódszerekkel páriasorban 
élő szegény és tudatlan parasztok tízezreit ste- 
rilizáltak, az eredmény a lehető legsiralmasabb 
volt. A népharag visszahatása kormányzatokat 
sepert el, és beláthatatlan időre kompromittálta 
magának a termékenységkorlátozásnak és a 
családtervezésnek az eszméjét. 


De nem csekély zavart okoz az ellenkező elő- 
jelű szélsőség sem, amely „tudományos ciniz- 
must” és „ördögi neokolonialista machinációt” 
sejt a termékenység korlátozására irányuló 
bármiféle ösztönzés mögött.10 A korlátlan gya- 
rapodás harmadik világbeli hívei egyismeretle- 
nes egyenletekkel – melyekben az ismeretlen 
szerepét többnyire a „gondviselés” játssza – 
bizonyítják, hogy a világ „könnyűszerrel” a 
mainál tízszer vagy akár hússzor több embert 
is el tud tartani. „Mi nem félünk a túlnépese- 
déstől – írta a washingtoni Worldwatch Insti- 
tute-tal vitázva W. A. Jeremy kenyai szocioló- 
gus nemrég megjelent Mítosz és valóság című 
művében. – Afrikának nem fogamzásgátló 
pasztillákra, hanem minél több egészséges em- 
berre van szüksége... Afrikában legfeljebb 
2000 év múlva lehet majd túlnépesedésről be- 
szélni! 


Hogy az egyelőre még szédületes ütemben 
 


* Lehet, hogy a 2000. évre gondolt, amikor is a mai 
mintegy 400 millióval szemben 800 millióra emelkedik 
Afrika népessége. 
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gyarapodó afrikai világrész népessége elegendő 
táplálékhoz jusson, „semmi mást” nem kell 
tenni, mint termékeny oázissá varázsolni a Sza- 
harát, megváltoztatni egyes vizek folyását, 
„megjavítani” az időjárást, kimozdítani a he- 
lyükből, talán el is olvasztani a gleccsereket. 
Hogy mindez kinek a feladata és esetleges meg- 
valósítása milyen következményekkel járhatna 
az egész emberiség jelenére és jövőjére nézve, 
arról nem szól sem W. A. Jeremy, sem a kor- 
látlan gyarapodás többi apologétája. Megelég- 
szenek annak leszögezésével, hogy a népes csa- 
lád az ősi hagyományokban gyökeredzik, és a 
sok gyermek a jövendő fejlődés legfontosabb 
záloga. 


„Van egy harmadik álláspont is, amely szin- 
tén nem járul hozzá a népesedési valóság he- 
lyes megítéléséhez. Ez utóbbi szerint a demog- 
ráfiai válság a társadalmi osztálystruktúra 
függvénye: elég tehát megteremteni az osztály 
nélküli társadalmat ahhoz, hogy a népesedési 
kérdés „önmagától”, megoldódjék. Ez az állás- 
pont nem egészen új keletű: valamikor a bal- 
oldali túlzók azt hirdették, nincs értelme a tő- 
kés rendszeren belül a dolgozók jobb életfel- 
tételeiért küzdeni, mert az csak elodázhatja a 
társadalmi forradalmat. Az az elszánt – és 
korántsem eredménytelen – küzdelem, amely 
néhány gyorsan gyarapodó szocialista ország- 
ban folyik a tervszerűtlen népességnövekedés 
ellen, valamint az ellenkező előjelű harc, me- 
lyet a szocialista országok többsége a születés- 
számcsökkenés és a távlati lélekszámapadás 
veszélye ellen folytat, a legjobb érv arra nézve, 
hogy semmiféle népesedési automatizmusra 
nem lehet számítani. 


Ami viszont a zérus gazdasági növekedést 
illeti, annak lehetetlen és egyben erkölcstelen 
voltát természetesen nem azért hangsúlyozom, 
mintha az egyre gyorsuló műszaki fejlődés, a 
fogyasztói társadalmakban számos tekintetben 
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nyakló nélkül továbbfolyó pazarlás, az infláció, 
a nyersanyagok, késztermékek és szolgáltatások 
árainak anarchisztikus alakulása, az ismét fel- 
támadó védvámrendszerek, a növekvő munka- 
nélküliség, létbizonytalanság, terrorizmus, a 
tetszhalottaiból feltámadó ,,új”-fasizmus és neo- 
obskurantizmus megannyi más veszélyes meg- 
nyilvánulással együtt nem mind azt sugallaná, 
hogy valamiféle – talán nem is túl távoli – 
életformaváltásra kerülhet sor, és a növeke- 
désnek igenis megvannak a maga határai. Ez 
utóbbit egyébként ma már úgyszólván min- 
denki elismeri, azok is, akik nem mindenben 
értenek egyet a Római Klub következtetéseivel, 
és nem írják alá mindazt, ami kiadványaiban 
olvasható. 


De ugyanakkor aligha szorul bizonyításra, 
hogy az iparosítás előtti, sokak képzeletében 
idillikusan élő kor „édenkerti” állapotához 
nincs visszatérés: a gémkutas, zsindelytetős, 
kenderguzsalyas világ napja örökre leáldozott, 
az üllőre dallamosan lecsapó kalapácsok és a 
fújtató paripák „fémjelezte”, nosztalgikusan 
visszaálmodott patriarkális, „paradicsom” épp- 
úgy nem támadhat többé fel, mint a krinolinos 
dámáknak szépelgő parókás urak világa. 


Éppen mert rohamosan és pillanatnyilag még 
megállíthatatlanul gyarapszik az emberiség, s 
a gyarapodás arányában nőnek a szükségletek, 
a fogyasztás arányában pedig a szennyezés, 
óhatatlanul tovább kell fejlődnie a technikának, 
a tudományoknak, bővülnie kell az elméleti és 
alkalmazott ismereteknek, ha másért nem, hát 
legalább azért, hogy a fejlődés követelményei- 
vel lépést tudjunk tartani és a növekedés ve- 
szélyeivel fel tudjuk venni a harcot. 


Mert hogyan is lehetne másként véget vetni 
a százmilliós tömegek éhezésének, nyomorúsá- 
gának, ha nem a gazdasági növekedés, az ered- 
ményesebb gabonatermesztés, a meglévő erő- 
források jobb kihasználása és igazságosabb el- 
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osztása, új erőforrások feltárása révén? És ter- 
mészetesen ott, ahol arra szükség van, olyan 
társadalmi-gazdasági struktúrák megteremtése 
révén, amelyek a gazdasági fejlődést a sokaság, 
s nem a kiváltságos rétegek szolgálatába állít- 
ják. 


Ami azután a termelőtevékenység ütemének 
majdani világméretű lassítását, a növekedés 
esetleges teljes megállítását, s egy új – ma 
még kellőképpen nem körvonalazott – érték- 
rend kialakítását illeti, minderre csakis akkor 
kerülhet majd sor, amikor már valóban em- 
berséges körülmények között él mindenki ezen 
a földön. Hogy az időközben egyre magasabbra, 
tornyosuló feladatok megoldására meglesz-e 
idejében a lehetőség, hogy az ezután feltárandó 
nyersanyagkészletek és erőforrások, az ezután 
születő tudományos eredmények és műszaki 
megoldások lehetővé teszik-e az emberséges 
életkörülmények megteremtését a Föld még 
számos további milliárddal gyarapodó népessé- 
ge számára is, hogy az egyre növekvő ipari és 
mezőgazdasági termelőtevékenység következté- 
ben felgyülemlő szenny nem lépi-e túl a kör- 
nyezet által elviselt felső határt – csupa olyan 
kérdés, melyre ebben a pillanatban aligha tud- 
na valaki is egyértelműen megnyugtató választ 
adni. 
 
* 


Fölösleges is talán hangsúlyozni, hogy a glo- 
bális vizsgálódás – inkább, mint bármely más 
területen – a népesedési kérdésnek nem csu- 
pán mesterséges leegyszerűsítését, hanem va- 
lóságos eltorzítását, meghamisítását jelenti. Az 
összesített világadatok nyilvánvalóan nem tük- 
rözik, nem tükrözhetik hűségesen a valóságot, 
sok tekintetben inkább annak elkendőzésére 
szolgálnak. Mind a növekedési arányszámok, 
mind a rendelkezésre álló területnagyság, ter- 
mőföldminőség, vízhálózat, nyersanyagkészlet, 
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mind a gazdasági és politikai berendezések kü- 
lönbözősége, a kultúrszint és a hagyományok 
eltérő volta stb. miatt nem beszélhetünk egy- 
séges jellegű demográfiai kérdésről. Népese- 
dési probléma nagyjából annyi van, ahány vi- 
lágrész, ahány nagytérség, ahány ország, sőt 
ahány országokon belüli sajátos kultúrával, 
eltérő hagyományokkal rendelkező országrész 
vagy etnikum. Ezek mindegyikénél más-más 
módon tevődhet és tevődik is fel igen gyakran 
a népesedési kérdés. 


Mert például hogyan is lehetne a nagyon sű- 
rűn lakott és nagyon szegény dél-ázsiai térség 
népesedési kérdését közös nevezőre hozni a 
gyér népességű és ugyancsak igen szegény Kö- 
zép-Afrikáéval vagy a szintén ritkán lakott, ám 
mind nyersanyagokban, mind megművelhető 
területekben bővelkedő Dél-Amerikáéval? Gon- 
doljuk csak meg, hogy Zaire-ban 7, Angolá- 
ban 4, Namíbiában 1 vagy 1-nél is kevesebb az 
egy négyzetkilométeren élő lakosok száma, In- 
diában viszont közel 200, Bangla-Desh-ben pe- 
dig több mint 550, és a növekedési mutató 
mindkét térségben egyaránt 2–3 százalék. 
Csoda-e, ha ilyen körülmények között egyes or- 
szágoknak nincs nagyobb gondja, mint a nyak- 
ló nélküli gyarapodás megfékezése, más orszá- 
gok pedig ügyet sem vetnek erre a problémára? 
De még egyetlen országon, országrészen vagy 
etnikumon belül sincs vegytisztán lepárolható 
– a társadalmi, gazdasági és kulturális össze- 
függésekből kiragadható – demográfiai kérdés. 
Egy Oxfordban végzett hindu mikrobiológus és 
egy írástudatlan, megvetett, tízgyermekes pária 
nyilvánvalóan nem egyszerűen két hindu, 
aminthogy nem két sivatagi arab egy sátorban 
élő vándorbeduin meg egy dollármilliomos olaj- 
sejk sem. 
 
* 
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Az iparilag fejlett országok többségében – 
mint ismeretes – a harmadik világétól merő- 
ben eltérő, fordított előjelű népesedési válság 
kibontakozásának vagyunk szemtanúi. Több 
európai szocialista országban évek óta elkese- 
redett harc folyik a fehér pestis, a családnagy- 
ság további csökkenése, a lakosság demográfiai 
elöregedése és távlati apadása meggátolására, 
s hasonló problémákkal küzd a fejlett tőkés 
országok nagy többsége is. Rémlátomás a fehér 
pestis? Aligha! Kiszámították, hogy a mai átla- 
gos családnagyság mellett (egy termékeny korú 
nőre eső 1,4 gyermek) a Német Szövetségi 
Köztársaság 60 millió főnyi lakossága már 
2000-ben 57,7 millióra apadhat, ellenben ha 
még egy további ponttal – 1,3-ra – csökkenne 
az átlagos gyermekszám, akkor 52,2 millióra. 
Hasonló a helyzet Angliában, Ausztriában, a 
Német Demokratikus Köztársaságban, Francia- 
országban, az Egyesült Államokban egyelőre 
még kedvezőbbek ugyan a népesedési kilátások, 
de az egy nőre eső, átlagos gyermeklétszám ezek- 
ben az országokban is 2 alatt van, vagyis hosz- 
szabb távon nem pótolja a jelenlegi népességál- 
lományt. 


Paradoxálisnak tűnik, de a terméketlenségi 
járvány leküzdésére ugyanazt az orvosságot 
ajánlják, mint a túl bő gyermekáldás megféke- 
zésére. A szülőanyák, fiatal házaspárok, lakás- 
és munkaviszonyainak megjavítása, anyagi és 
más természetű gondjaiknak a társadalom részé- 
ről történő fokozott átvállalása az egyik társa- 
dalomban arra kellene hogy ösztönözze a csa- 
ládokat, vállalják el – ha mégoly terhes is! – 
3, esetleg 4 gyermek világrahozatalát, felneve- 
lését; a másik térségben ellenkezőleg, az anyagi 
viszonyok megjavításával együttjáró magasabb 
kultúrának, az igények megnövekedésének 
csökkentenie kellene a túlzott szaporaságot. 


Meggondolkoztató ez a paradoxon. A legala- 
csonyabb termékenység, a legkisebb szaporu- 
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lat – vagy éppen csökkenés – a jelen pilla- 
natban éppen a világviszonylatban legmagasabb 
életszínvonalat elért államokban van: az NSZK- 
ban, Angliában, Ausztriában, Svédországban; a 
szocialista országok közül az életszint tekinte- 
tében ugyancsak élvonalban járó NDK-ban és 
a Magyar Népköztársaságban. Helytelen volna 
azonban ebből a tagadhatatlan tényből azt az 
elhamarkodott következtetést levonni, hogy a 
viszonylagos jólét szükségszerűen fordított 
arányban áll a családonként kívánt és valósá- 
gosan világra is hozott gyermekek számával. 
Mert hogyan magyarázhatnók meg ez esetben 
például az ötvenes-hatvanas évek nagy észak- 
amerikai és nyugat-európai gyermekbőségét, 
amely egybeesett az életszínvonal páratlanul 
gyors ütemű javulásával? 


Az a következtetés sem maradéktalanul 
helytálló, hogy a lényegében azonos politikai, 
társadalmi, gazdasági körülmények között élő 
népek, népcsoportok nagy vonalakban hasonló 
módon gyarapodnak. A francia nők termékeny- 
sége az elmúlt évtizedekben jóval nagyobb volt 
a nyugatnémetekénél (a két háború között és 
az első világháború előtt viszont fordított volt 
az arány), a szocialista építés útján haladó Len- 
gyelország népének gyarapodása többszörösen 
meghaladta az ugyanezen az úton jelentős sike- 
reket felmutató NDK-ét. Jelentős különbségek 
mutathatók ki gyakran egy országon belül is a 
különböző földrajzi tájak, etnikumok, társadal- 
mi rétegek, a más-más kultúrszinthez tartozó 
vagy eltérő hagyományokat ápoló csoportok 
gyarapodása között. Az észak-amerikai néger 
kisebbség sokkal gyorsabban szaporodik pél- 
dául, mint az Egyesült Államok fehér bőrű 
többsége, a földműves réteg általában min- 
denütt szaporább az urbánusnál (jóllehet isme- 
rünk az utóbbi időben ez alól is számos kivé- 
telt, egyebek között éppen nálunk, Romániá- 
ban), a jugoszláviai szerbek, albánok száma 
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gyorsabban nő, mint a horvátoké, szlovéneké, 
a moldvaiak szaporábbak a havasalföldieknél 
és az erdélyieknél, a románok a romániai ma- 
gyaroknál, a Szovjetunió ázsiai köztársaságai- 
ban élő kirgiz, üzbég, tádzsik, türkmén nők 
kétszer olyan termékenyek, mint az orosz vagy 
a litván asszonyok. 


Mindebből az következik, hogy nagyjából 
azonos tényezők eltérő, időszakokban vagy más- 
más társadalmi, gazdasági, kulturális rétegek- 
ben ellentétes hatást gyakorolhatnak a demog- 
ráfiai magatartásra, és a gazdasági-társadalmi 
fejlődés meghatározott szintjein érvényesülő 
népesedési irányzatok korántsem változatlanok. 
Vannak a hagyományokban, népszokásokban, 
helyi kultúrákban mélyen gyökerező pozitív 
vagy negatív előjelű népesedési magatartások, 
amelyek azonban a fejlődés bizonyos szakaszá- 
ban vagy egy adott történelmi helyzetben el is 
veszthetik érvényüket, sőt ellentétes előjelű 
hatást is gyakorolhatnak. A jövedelmi szint és 
a termékenység általában fordítva arányos, de 
ez a törvény sem érvényesül mindig és min- 
denütt egyformán. A jövedelmi szint növeke- 
dése általában csökkenti a termékenységet, de 
nem mindenkor ugyanabban a mértékben, s ha 
a jövedelem elér egy bizonyos szintet, az addig 
csökkenő irányzatú termékenység ismét nőni 
kezdhet. 


Más szóval, nem kétséges, ha szabatos mód- 
szerekkel egyelőre még nem is bizonyítható, 
hogy különböző fajtájú imponderábiliák – 
semmiféle jelenleg ismert eszközzel pontosan 
le nem mérhető társadalomlélektani, a közhan- 
gulatot és közerkölcsöt befolyásoló, kollektív 
derűlátást vagy ellenkezőleg: elkedvetlenedést, 
bizonytalanságot előidéző tényezők jelentős 
módon befolyásolhatják a demográfiai maga- 
tartást. 
 
* 
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Milyen mértékben vonatkoznak az elmondot- 
tak az utóbbi esztendők hazai népmozgalmára? 
Az ismert 1966. évi szigorú intézkedések nyo- 
mán nálunk a termékenység erősen megnöve- 
kedett, s a két népszámlálás közötti időszakban 
(1966–1977) elérte az átlagos 20,8 ezreléket. 
Az utóbbi évek születésszáma is kielégítő, 
1977-ben az országos élveszületési arányszám 
19,6 ezrelékes volt.11 Ezen belül azonban – jól- 
lehet nagy erőfeszítések történnek az egész 
ország sokoldalú és harmonikus gazdasági fej- 
lesztése érdekében – elég jelentős eltérések is 
mutatkoznak. Van például három olyan me- 
gyéje az országnak – Arad, Temes és Krassó- 
Szörény –, ahol a születések száma évek, sőt 
évtizedek hosszú sora óta messze lemarad az 
országos átlag mögött, ugyanakkor az ország 
északkeleti megyéinek termékenysége magasan 
meghaladja az országos gyarapodási szintet. A 
legszaporább (Vaslui vagy Iaşi) és a legkevésbé 
szapora Arad megye 1977. évi gyarapodási mu- 
tatói között 1 : 17 az arány. 


A történelmi Moldvához tartozó nyolc me- 
gye együttes születésszáma 1977-ben elérte a 
23,71 ezreléket, mialatt a történelmi Erdély 
határai között fekvő kilenc megyéé nem ha- 
ladta meg a 19,32-t, ami ugyan alig marad el 
az országos átlag mögött, ellenben a moldvai- 
nál közel egyötöddel kisebb. A falusi lakosság 
20,4 ezrelékes születési és 11,3 ezrelékes halá- 
lozási arányszámával szemben a városokban 
ezer főre 18,7 élveszületés és 7,8 halálozás jut. 
De akadt – és nem is kis számban: – olyan 
város, melynek születési arányszáma magasan 
meghaladta mind a falusi, mind az országos át- 
lagot. Sok helyütt a falusi halandóság kisebb 
az országos szintnél. Ez azt jelenti, hogy sok 
már a „fiatal” város, de nem tűntek még el 
teljesen a fiatal korösszetételű falvak sem. 


Szembeötlő különbség van – a népszámlálási 
adatok tanúsága szerint – az ország egész 
 


 
 
 


23 







népe és a magyar etnikum gyarapodási arány- 
száma között. Ám szintén nem differenciátla- 
nul. Mert míg például Hargita és Kovászna me- 
gyék magyar népességének gyarapodása meg- 
felel az országos átlagnak, addig a többi megye 
mind urbánus, mind pedig falusi környezetben 
élő nemzetiségi lakosságának gyarapodási üte- 
me, hivatalos adatok szerint, az országos átlag 
25 százaléka körül mozog. 
 
* 


E néhány, a fejlődő és az iparilag fejlett világ 
demográfiai valóságának sokrétűségéből kira- 
gadott példa akár e könyv tartalomjegyzékéül 
is szolgálhat. Ezekről igyekszem a továbbiak- 
ban – sajnos nem minden szempontból kielé- 
gítő információs forrásaim függvényében és a 
rendelkezésemre álló hely keretében – tájé- 
koztatni az olvasót. 













AZ ÉHSÉG DIMENZIÓI 


Négy-ötszáz millió ember tengeti életét, az éh- 
ség-gettók vigasztalan világában. Dél-Ázsiában 
és Afrikában, FAO-szakértők becslése szerint, 
éhség és nélkülözések következtében 10 millió 
emberi lény – zömmel öt éven aluli gyermek 
pusztult el.1 


Miért kell éhezniük az emberek százmilliói- 
nak? Azért talán, mert a világ élelmiszerter- 
melése nem tud lépést tartani a világnépesség 
növekedésével? Bekövetkezett volna hát mégis 
a Malthus jósolta állapot? Szó sincs róla! Az 
élelmiszertermelés világviszonylatban egyelőre 
nem csupán lépést tart a népességnövekedéssel, 
hanem jelentős előnyre tett szert. A második 
világháború óta az élelmiszertermelés átlagos 
évi növekedési üteme mintegy 4 százalék, az 
emberiség lélekszámának gyarapodása pedig 
1,9 százalék. A baj csak az, hogy egyfelől az 
élelmiszertermelés növekedése nem elég diffe- 
renciált, másfelől nem azokban az országokban 
növekszik a földhozam, ahol erre a legnagyobb 
szükség van. Ezért a harmadik világ, amely 
élelmezés szempontjából 1950-ben még önel- 
látó volt, 1970-ben már 15 millió tonna rizs és 
gabona behozatalára szorult. 1979-ben a gabo- 
na- és rizsbehozatal világviszonylatban – a 
fejlett országokat is beleszámítva – eléri a 
80 millió tonnát és nincs kizárva, hogy néhány 
éven belül a nem önellátó országok élelmiszer- 
hiánya 94 millió tonnára emelkedik.2 A szaba- 
don átváltható valuta hiánya és a szüntelenül 
ingadozó árak azonban éppen azokat az orszá- 
gokat akadályozzák az élelmiszerbehozatalban, 
amelyek a legnagyobb ínséggel küzdenek. Va- 
lahányszor ezeket az országokat a végszükség 
mégis rákényszeríti külföldi élelmiszervásárlás- 
ra, az erre fordított valuta a legfontosabb be- 
ruházásokhoz szükséges – amúgy is túl ala-, 
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csony – tőkefelhalmozást csökkenti. Arról nem 
is szólva, hogy az úgynevezett fejlesztési se- 
gélyeknek legalább 80 százalékát a szegény or- 
szágok, hasznos beruházások helyett, ugyancsak 
élelmiszer-behozatalra kénytelenek fordítani. 


RIZS ÉS BÚZA 


Ami a világ élelmiszertermelésének nem min- 
den szempontból kielégítő választékát illeti, 
erre a legjobb példa egyfelől a gabonamagvak 
és a burgonya iránt megnyilvánuló lanyha, 
másfelől a rizs iránti fokozódó kereslet. 1970 és 
1985 között a világ népessége előreláthatóan 
mintegy 35 százalékkal nő; a legtöbb újonnan 
érkező, táplálékot követelő éhes száj Dél- és 
Délkelet-Ázsiában látja meg a napvilágot, ahol, 
köztudottan, a rizs a hagyományos táplálék, 
Ezért a gabonamagvak iránti kereslet növeke- 
dése valószínűleg alatta marad a 30 százalék- 
nak, gyökér-gumósokból pedig legfeljebb 28 
százalékkal többre lesz szükség, mint 15 évvel 
korábban. Ezzel szemben a rizsigény 47 száza- 
lékkal nő, nem is szólva a cukorról, hüvelye- 
sekről, gyümölcsökről és húsfélékről, melyekből 
az igény, az előrejelzések szerint, 52–63 szá- 
zalékkal emelkedik.3 Megtörténhetik tehát 
– 1969–70-ben már megtörtént, 1978-ban pe- 
dig megismétlődött –, hogy a rizsigényt a vi- 
lágpiac nem tudja kielégíteni és ezért Dél- 
Ázsia egyes vidékein éhínség tör ki, mialatt az 
amerikai gabonasilók színültig tele vannak ga- 
bonával és a búza világpiaci ára igen alacsony. 
Az sem megy ritkaságszámba, hogy például 
India gabonát kényszerül eladni olcsó áron kül- 
földön, s az így szerzett valutáért magas áron 
rizst vásárol. Az évezredes táplálkozási szoká- 
sokat nem lehet egyik napról a másikra meg- 
változtatni. 
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Ha mindezek ellenére a gyorsan gyarapodó 
emberiség előrelátható élelemszükségletét még- 
is gabonamagvakban próbálnók meghatározni, 
akkor azt mondhatnánk, hogy a világ gabona- 
mag szükséglete pillanatnyilag – mintegy évi 
80 millió főnyi szaporulattal számítva – esz- 
tendőről esztendőre kb. 14 millió tonnával nő. 
De persze csak abban az esetben, ha a legala- 
csonyabb, indiai fogyasztási, szintről indulunk 
ki, ami fejenként és évenként kb. 174 kg. Az 
amerikai fogyasztási normákat alapul véve 
ugyanis a szükséglet növekedése minden esz- 
tendőben legalább 70 millió tonnára rúgna.4 


A GÖRBE   KÉS   MEG   A   SIVATAG 


Számos dél-ázsiai és afrikai országban a bú- 
zával bevetett szántóföldek átlagos hozama ma- 
napság sem haladja meg a hektáronkénti 11–12 
mázsát, azt a hozamot, melyet Angliában már 
a XV. században elértek. A hektáronkénti bú- 
zahozam világátlaga 1977-ben 16,6 mázsa volt, 
de a szocialista országok közül például Cseh- 
szlovákiában és Magyarországon 1977-ben már 
átlagosan 40,5 mázsa búzát takarítottak be egy 
hektárról, Franciaországban és az NSZK-ban 
44–45 mázsával fizetett a búza, Angliában 
49 mázsával. A kukorica fronton még látványo- 
sabb eredmények születtek: Ausztriában 1976- 
ban 58,6, Olaszországban 55,9, az Egyesült Ál- 
lamokban 54,9 mázsás termésátlagot mutattak 
ki a romániai kukoricaföldek hozama az elmúlt 
15–20 év alatt szinte megháromszorozódott, 
elérve a hektáronkénti 34,1 mázsát. Szakembe- 
rek nem csupán elképzelhetőnek, hanem igen 
valószínűnek tartják, hogy a nem is nagyon tá- 
voli jövőben 100–200 mázsás hektáronkénti 
tengerihozamokat is el lehet majd érni. Ami a 
rizst illeti, ennek hektáronkénti hozama Ja- 
pánban évszázadokon át kisebb volt 10 mázsá- 
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nál. Az öntözőcsatornák fokozatos kiépítése 
nyomán 1850 körül a termésátlagot 25 mázsára 
növelték, a század első évtizedeiben pedig 
40 mázsára. Jelenleg, a korszerű mezőgazdasági 
eljárások alkalmazásával a japánok átlagosan 
60 mázsa rizset takarítanak be egy hektárról s 
remény van a termésátlagoknak a közeli jövő- 
ben 80 mázsára való emelésére. 


Fritz Baade említi ismert könyvében5, hogy 
abból a mintegy 350 millió családból, amely a 
60-as években földműveléssel foglalkozott, 250 
millió család – a világ földműves népességé- 
nek 70 százaléka – csak egyetlenegy talajmű- 
velési szerszámmal rendelkezett: vagy csupán 
kézi kapával vagy csupán faekével. 


Az azóta elmúlt 15–20 esztendőben a pa- 
rasztság munkaeszközökkel való ellátottsága te- 
rén minden bizonnyal történt javulás. Ennek 
ellenére a rövid nyelű, görbe kés mind a mai 
napig a harmadik világ sokmilliónyi parasztjá- 
nak egyetlen földművelő szerszámja: ekéje, ka- 
pája és kaszája. Csoda-e, ha ilyen „műszaki 
felszerelés” mellett ma sem ritka az olyan rizs- 
termő föld, amely csupán 15 mázsával, és az 
olyan búzaföld, amely 8 mázsával fizet? A rizs- 
termés átlagos növekedése a dél- és délkelet- 
ázsiai országok többségében 1963 és 1978 között 
nem haladta meg az évi 1–1,5 százalékot. 


1950 és 1970 között a fejlődő világ népessége 
évi átlagban több mint 50 millió fővel gyara- 
podott, az utóbbi néhány évben a szaporodás, 
mint ismeretes, meghaladja a 80 millió főt. A 
hihetetlenül gyorsan növekvő szükségletek ön- 
erőből való kielégítésének két lehetséges útja 
volna: a terméshozam növelése (erre a későb- 
biekben még visszatérünk) és a megművelés 
alá vont területek kiszélesítése. Az utóbbira, el- 
méletben – Dél-Ázsiát kivéve – kínálkozik 
lehetőség. A szárazföld egész területe nem egé- 
szen 15 milliárd hektár. Táblázatunk az ebből 
megművelhetőnek minősülő közel 2,5 milliárd 
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hektárnyi területet veti össze világrészenként a 
tényleges megművelés alatt álló, mindössze 
1,35 milliárd hektárnyi területtel:6 


Földrész Megművel- 
hető 


földterület 
millió hektár 


Megművelés
alatt álló 


Százalék 


Afrika 500 160 32
Ázsia 465 465 100
Ausztrália 
és Új-Zéland 120 20   16,5
Európa 170 150 88
Észak-Amerika 450 240   53,5
Dél-Amerika 370 80  21,5
Szovjetunió 350 230  65,5


Összesen 2425 1350   55,6 


A számítás az alacsonyabb kultúrfokon tör- 
ténő földművelést, például a nomád legeltetést, 
is figyelembe vette. 


Hogy az egyelőre még szűz területek feltö- 
rése és művelés alá vonása milyen beruházá- 
sokat, mekkora energia-mennyiséget, mennyi 
vizet, műtrágyát, emberi munkát és hozzáértést 
igényelne – s hogy valamennyi elméletben 
megművelhető terület felszántása milyen öko- 
lógiai következményekkel járhatna –, az most 
nem tartozik ide. FAO-szakértők szerint mint- 
egy 400 millió hektárt különös erőfeszítés nél- 
kül, nyomban hasznosítani lehetne. Hozzávető- 
leg ugyanennyi az olyan gyepes terület is, me- 
lyet ugyancsak fel lehetne törni anélkül, hogy 
ez sivatagosodást vagy egyéb talajkárosodást 
okozna. Miért nem törik fel mégsem a talán 
örök idők óta parlagon heverő szűztalajt? Egye- 
bek között például azért, mert a szóban forgó 
területek zöme éppen azokban az országokban 
fekszik, ahol megművelésükre még nem jelent- 
kezik igény. 120 millió hasznosítható hektárról 
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– a jelenleg megművelés alatt álló terület 
másfélszereséről – beszélnek Dél-Amerikában, 
de csupán azokban az országokban, ahol a 
négyzetkilométerenkénti népsűrűség 7 és 26 fő 
között váltakozik. Másutt, mint például az An- 
tillákhoz tartozó Haitiban, Puerto Ricóban vagy 
Jamaicában (népsűrűség 168–361 fő/km2) nincs 
parlagon heverő, megművelhető föld, legfel- 
jebb nagy kiterjedésű mangrove-erdőségek és 
kopár hegyoldalak. 


A világ erdőségeinek terjedelmét mintegy 
4 milliárd hektárra becsülik. Az őserdők és a 
mocsaras dzsungelek java része éppen azokon a 
trópusi vidékeken terül el, ahol a lakosság igen 
gyorsan gyarapodik. Ha az őserdőknek akárcsak 
tizedrészét le lehetne szakítani és bevonni a 
szárazföldi kultúrákba, ez már komoly segítsé- 
get jelentene. Ehhez azonban még egyelőre 
nem alakultak ki gazdaságos műszaki eljárá-. 
sok. 


S különben sem az a probléma manapság, 
hogy vajon nő-e, s ha igen, mennyivel nő a 
bevetett területek nagysága. A Nairobiban, Ke- 
nya fővárosában 1977 nyarán megtartott Siva- 
tagügyi Konferencia munkálataiból arról érte- 
sült a világ, hogy például az afrikai Sahel-öve- 
zethez tartozó országokban a homoksivatag 
mintegy 6000 km széles arcvonalon évi 5–6 
kilométeres sebességgel tör előre. A világ esz- 
tendőről esztendőre mintegy 50 ezer négyzet- 
kilométernyi – 5 millió hektárnyi – termő- 
det veszít a jelenleg megművelés alatt álló 
13–14 millió négyzetkilométerből. Az, emberi 
tevékenység kezdetei óta a veszteség állítólag 
nem kevesebb 9 millió négyzetkilométernél, 
900 millió hektárnál. Számos történelmi doku- 
mentum tanúsága szerint egész civilizációkat 
temetett maga alá a sivatag, például a sumér 
meg a babiloni civilizációt. 
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KINEK   MENNYI   ÉLELEM   JUT? 


Latin-Amerika, Dél- és Délkelet-Ázsia, vala- 
mint Fekete-Afrika lakossága 1950 és 1977 kö- 
zött mintegy évi 2,5 százalékkal nőtt, egész 
Közép-Amerikáé, négy dél-amerikai, hét ázsiai 
és hat afrikai országé pedig évi 3 százalékkal. 
Ez annyit jelent, hogy az első csoportba tarto- 
zó országok népessége 28 esztendő alatt meg- 
duplázódott, a „kiemelt” országokban pedig már 
5 évvel korábban, 1972-ben kétszer annyi em- 
ber élt, mint 1950-ben. 


1950-ig – mint általában ismeretes – a 
harmadik világ élelmiszer szempontjából még 
önellátó volt. Az ötvenes években és a hatva- 
nasok elején a fejlődő országok élelmiszerter- 
melése átlagosan 2,7 százalékkal, vagyis a gya- 
rapodást meghaladó ütemben, emelkedett. Ha 
az 1952–56 évek átlagos élelmiszertermelését 
100-nak vesszük, akkor a következő évek ter- 
melése így alakult:7 


Térség 1956 1960 1965 1970 Megjegyzés 


Latin-Amerika 
Távol-Kelet 
Közel-Kelet 
Fekete-Afrika 


109 
107 
110 
106 


118 
121 
124 
121 


140 
133 
145 
135 


151 
154 
163 
143 


Japán nélkül 


15 év leforgása alatt a fejlődő világ élelmi- 
szertermelése 40–60 százalékkal nőtt, a har- 
madik világ népességének – hivatalos adatok 
szerint – körülbelül ugyanannyi élelem jutott 
évtizedünk elején, mint negyedszázaddal ko- 
rábban, a népesedésrobbanás kezdete előtt. Saj- 
nos csak papíron. A valóságban a statisztikai- 
lag kimutatott élelmiszertermelés sohasem azo- 
nos a fogyasztóhoz ténylegesen eljutó élelem- 
mennyiséggel, mert nem veszi figyelembe a 
begyűjtés alatt és után elszenvedett, valamint 
egyfelől a fogyatékos elosztást terhelő veszte- 
ségeket, másfelől az elosztás egyenlőtlenségét, 
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amiről majd a későbbiekben is lesz még szó. 
Mindezeket számításba véve, a helyzet 1950-hez 
viszonyítva nem hogy javult, hanem erősen 
romlott. Már évtizedünk elején is sokfelé lé- 
nyegesen rosszabbul táplálkoztak az emberek, 
mint a harmincas és a negyvenes években. 


1971–72-től kezdve egyes övezetekben az 
élelmiszer növekedése már papíron sem tartott 
többé lépést a népesség évi 2,5–3 százalékos 
gyarapodási ütemével. Így például Afrikában 
az 1971 és 1975 közötti egy főre eső élelmiszer- 
termelés kerek 7 százalékkal alatta maradt a 
10 évvel korábbi átlagnak. Ha itt a helyzet nem 
változik gyökeresen (amire, sajnos, kevés a re- 
mény!), akkor a gabonabehozatalnak a követ- 
kező években meg kell kétszereződnie a töme- 
ges éhhalál elkerülésére. 


Barbara Ward és René Dubos, a Csak egy 
földünk van! című könyv szerzőinek számítása 
szerint, a hatvanas években a harmadik világ 
országaiban egy 5–6 tagú földműves családra 
2,6 hektárnyi megművelhető terület jutott és 
ennek hozamából kellett a családnak önmagát 
és még további 2,5 személyt élelmeznie. Nap- 
jainkban és az ezután következő néhány esz- 
tendőben egy-egy ilyen átlagos földműves csa- 
ládra már csak 2 hektár jut, a családlétszámon 
felüli éhes szájak pedig 4 fölé emelkednek. A 
Kínai Népköztársaságban, az ország 10 millió 
négyzetkilométernyi területéből a szántóterület 
nagysága alig haladja meg a 100 millió hektárt. 
Egy főre tehát itt nem sokkal több, mint 
0,1 hektár jut vagy másképpen számítva 1 hek- 
tár földnek maholnap 10 embert kell eltartania. 


* 


Egy nem túl nehéz testi munkát végző ember- 
nek – mint általában ismeretes – napi 2400– 
3000 kalóriára, mintegy 70 g fehérjére, kb. 
ugyanannyi zsiradékra, 0,6–0,8 g kálciumra, 
mintegy 50–100 g vitaminra van szüksége. 
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FAO-kimutatások arról tanúskodnak, hogy a 
fejlődő országok lakossága a szükségesnél egy- 
harmaddal kevesebb kalóriaértékhez, 20 száza- 
lékkal kevesebb fehérjéhez jut*, az állati ere- 
detű proteinnel való ellátottsága pedig csak alig 
egyötöde a fejlett ipari országok lakosságáénak. 
Ezekben az országokban biológiailag kisebb 
értékű tápanyagokból: rizsből, kukoricából, bú- 
zából került ki a nap nap utáni táplálék túl- 
nyomó része, márpedig ezekből hiányzanak az 
olyan fontos aminosavak, mint a lizin, a tréo- 
nin, a triptofán meg a métionin.8 


Teljesen megbízható adatok ugyan nem áll- 
nak rendelkezésre, de aligha túlzott az a becs- 
lés, hogy a fejlődő országok népességének lega- 
lább fele, de lehet hogy kétharmada nem jut 
elegendő vagy legalábbis minőségileg megfe- 
lelő táplálékhoz. 


A hamburgi Der Spiegel egyik nemrégi száma 
20 olyan országot sorolt fel, ahol az egy főre 
eső kalória-fogyasztás nem éri el a napi 2000 
kalóriát. Ezek: Angola, Libéria, Mali, Mauritá- 
nia, Mozambik, Nigéria, Felső-Volta, Szomália, 
Tanzánia, Csád, Zair, Bangla Desh, India, Je- 
men, Makaó, Maldiv köztársaság, Fülöp-szige- 
tek, Bolívia, El Salvador, Guatemala. 


Ezzel szemben már a hetvenes évek elején 
napi több mint 3000 kalóriát fogyasztottak fe- 
jenként Belgiumban, Luxemburgban, Írország- 
ban, Olaszországban, Svájcban, Magyarorszá- 
gon, az Egyesült Államokban, Új-Zélandban. 


Köztudott, hogy a jólétet a kalória-fogyasztás 
egymagában nem mutatja; a szegénységet 
azonban igen. 


Michael Allaby angol ökológus kimutatása 
szerint a létfenntartáshoz feltétlenül szükséges 
minimális kalória- és fehérjemennyiséget 100- 
 
* Egyes szakértők újabban kétségbe vonják, hogy a 
fehérjehiány valóban olyan súlyos volna, hiszen a ga- 
bonafélék fehérjetartalma viszonylag nagy. 
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nak véve, a világ különböző térségei – saját 
erejükből (nem behozatalból) – az alábbi 
arányban képesek kielégíteni szükségleteiket:9 


Térség Kalória 
százalék


Fehérje 


Óceánia 126 127
Kelet-Európa 118 100
Dél-Afrika 117 124
Szovjetunió 116 100
Észak-Amerika 114 123
Nyugat-Európa 111 116
Dél-Amerika 111 106
Egész Latin-Amerika 109 105
Közép-Amerika 106 101
India 90 86
Észak-Afrika 88 84
Pakisztán 85 89
Más országok. 96 91


Nem szabad természetesen megfeledkeznünk 
arról, hogy a harmadik világ legtöbb országá- 
ban a ténylegesen rendelkezésre álló kalória- 
érték és különösen az állati eredetű fehérje je- 
lentős részét az úgynevezett „felső tízezer” fo- 
gyasztja el. Egy 44 országra kiterjedő FAO- 
felmérés tanúsága szerint ezekben az országok- 
ban a népesség mintegy 20 százalékát képviselő 
leggazdagabb réteg a nemzeti jövedelem 56 szá- 
zalékát éli fel, mialatt a legszegényebb 20 szár- 
zaléknak átlagosan 3–7 százalék jut.10 


NYOMOR-KOORDINÁTÁK 


Miért éhezik a fejlődő világ? Miért nem képes 
még annyi élelmiszert sem termelni, hogy az 
emberek legalább egyszer egy nap jóllakhas- 
sanak? Mi az oka annak, hogy a Föld megmű- 
velhető területének közel 60 százalékáról a fej- 
lődésben elmaradt világ parasztsága csupán a 
világtermés 30 százalékát takarítja be? Vagy 
más szóval, hogy a Föld népességének az a két- 
harmada, amely a 30. északi és a 30. déli szé- 
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lességi kör között él, a világ mezőgazdasági 
termelésének mindössze 20 százalékát adja? 


Semmi sem nehezebb, mint az így feltett 
kérdésekre választ adni. Globális válasz termé- 
szetesen nem létezik, az élelmezési helyzet 
részletes, kimerítő elemzését viszont e könyv 
terjedelme nem teszi lehetővé, s az nem is e 
könyv szerzőjének feladata. Kimerítő válasz 
helyett meg kell tehát elégednünk néhány jel- 
lemző – a helyzetet inkább egész nagy vona- 
lakban vázoló, mintsem hűségesen ábrázoló – 
tényadat ismertetésével. 


Arra a számtalanszor feltett kérdésre, hogy 
miért nem önellátó a harmadik világ, sokféle 
válasz lehetséges. Mindenekelőtt a természeti, 
éghajlati, időjárási viszonyok mind Dél-Ázsiá- 
ban – ahol különösen súlyos a helyzet –, 
mind Afrika és Latin-Amerika számos öveze- 
tében jóval kedvezőtlenebbek, mint a túlnyo- 
mórészt mérsékelt égövben fekvő iparosodott 
országokban. Gyakran hivatkoznak – és teljes 
joggal – a gyarmati rendszer bűneire, az el- 
maradt agrotechnikai szintre és mindenekelőtt 
a gyors népszaporulatra, mellyel a mezőgazda- 
ság növekedése szemmel láthatóan nem képes 
lépést tartani. Mindezekben a válaszokban sok 
a részigazság, de a teljes igazságot egymagában 
egyik sem fedi. 


Kalmár György jegyezte meg egyszer az in- 
diai angol gyarmatosítókról írt cikksorozatá- 
ban11, hogy amit ,,azok” tettek, az még az 
„igazi” kizsákmányolásnál is rosszabb volt. Az 
igazi kizsákmányoló ugyanis önös érdekből fel- 
tárja a természeti kincseket, kiaknázza az adó- 
dó lehetőségeket, megtesz mindent, amiből 
hasznot remél húzni, s ezzel akarva, nem akar- 
va, mozgásba hozza a leigázott ország alvadt 
vérkeringését. Az ázsiai, afrikai gyarmatosítók 
csak azt vitték el, ami éppen a kezük ügyébe 
esett, amiért jóformán le sem kellett hajolniuk. 
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A gyarmatok haladása nem érdekelte őket. El- 
lenkezőleg. A társadalmi béke mindenáron való 
megőrzése jelszavával mindent elkövettek, 
hogy az ősrégi termelési és tulajdon-viszonyok, 
társadalmi struktúrák érintetlenek maradjanak. 
Nem csoda, ha ilyen körülmények között 
például India élelmiszertermelése századunk 
első felében (a századfordulótól a gyarmati ura- 
lom alól való felszabadulásig terjedő közel 
50 esztendőben) mintegy 5 millió tonnával visz- 
szaesett, s ezért egy főre 1945–50-ben kb. 
30 százalékkal kevesebb gabonanemű, tej, to- 
jás, hús jutott, mint 1895–1900-ban. 


A helyzet sajnos a felszabadulás után sem 
javult lényegesen. A feudális nagybirtokrend- 
szer ma is sok helyütt uralkodó helyzetben van 
és ennek szükségszerű velejárója az elmaradt, 
kezdetleges agrotechnika. Hajtottak ugyan vég- 
re többfelé az elmúlt évtizedekben kisebb-na- 
gyobb agrárreformokat, de ezek csak kivételes 
esetekben jelentették a szegény parasztok tö- 
megesebb földhöz juttatását. A mezőgazdasági 
dolgozók zöme nem volt érdekelt a termelés 
növelésében a gyarmati rendszer idején és nem 
érdekelt abban manapság sem. ,,A részes bér- 
let elterjedt rendszere – idézhetem Gunnar 
Myrdalt –, nem kedvez sem a technikai vál- 
lalkozásoknak, sem a munka- és pénzbefektetés 
növelésének, sem pedig általában a kívánatos 
fokozott mennyiségű és minőségű munkaráfor- 
dításnak. A részes bérlő, aki gyakran az általa 
megművelt föld bruttó hozamának több mint a 
felét is kifizeti bérleti díj fejében, fásult nyo- 
morban tengeti életét.”12 


A terméseredmények alacsony voltához hoz- 
zájárul a mezőgazdasági gépek és a műtrágya 
hiánya. Észak-Amerikában 1000 mezőgazdasági 
dolgozóra több mint 300 traktor jut, Európában 
is 170. Ezzel szemben Latin-Amerikában 22, 
Afrikában 4, Ázsiában pedig mindössze 3. De 
van olyan ázsiai ország is, ahol az 1000 föld- 
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művesre eső traktorok száma 1-nél is kevesebb. 
Hasonló a helyzet a műtrágya felhasználása 
terén: Európában 130 (ezen belül Hollandiában 
760, az NSZK-ban 423, nálunk 98) kg műtrá- 
gyát hasznosítanak egy hektár megművelt föld- 
területen; az Egyesült Államokban 86 kg-ot, a 
Szovjetunióban 80-at, Ázsiában 24-et, Dél- 
Amerikában 10-et, Afrikában 8-at. 


Nem vitás, hogy a föld intenzívebb megmű- 
velése – ha mégoly kezdetleges eszközökkel is 
– sokat javíthatna a helyzeten. Csakhogy ép- 
pen az ehhez szükséges erőfeszítés nem vár- 
ható el a rosszul táplált, sok esetben írástudat- 
lan, örökké éhes és közömbös parasztembertől. 
Másrészről a szóban forgó társadalmakban – 
Afrikában, Ázsiában, Latin-Amerikában egy- 
aránt – a talaj termékenységét mindig is a 
hagyományos módszerekkel: ugaron hagyással, 
a tápanyagok természetes úton való újraterme- 
lődésével biztosították. Minél nagyobb azonban 
a népesség, annál kisebb a pihentetett földte- 
rület, annál jobban zsugorodnak a még műve- 
lésbe fogható szűzföldek. Ugyanakkor az erdő- 
irtás meggyorsítja a termelőtalaj leromlási fo- 
lyamatát, a föld kimerül, hozama csökkenni 
kezd, megindul az erózió vagy kőkeménnyé ég 
ki az agyagos föld. Mindehhez még hozzájárul 
az, amit az állatok túllegeltetésének neveznek. 
Egyes nomád törzsek szívesen nevezik magukat 
a sivatag fiainak. Pedig inkább megilletné őket 
a sivatag apjai elnevezés.13 


Nem csekély gondot és fejtörést okoznak a 
harmadik világ számos országában a haladást 
fékező hagyományok és vallási megkötöttségek. 
Indiában például a különböző etnikumok száz- 
millióinak vallása tiltja a szent állatnak tisztelt 
tehén levágását. Ezért a girhes, hasznavehetet- 
len lábas jószág százmilliószámra kóborol az or- 
szágban és lelegel mindent, ami útjába akad. 
A ,,szent állatok” trágyáját hasznosítani lehet- 
ne, de egyszerűbb elégetni a szabad ég alatt. 
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Pedig kiszámították, hogy 250 szarvasmarha 
trágyája – körülbelül ennyi főből áll egy átla- 
gos indiai falu csordája – fermentálva annyi 
metánt ad, amennyi elégséges volna egy 667 ki- 
lowatt teljesítményű villanyerőmű üzemelteté- 
séhez, ez pedig biztosíthatná a falu egész 
világítási, főzési szükségletét, sőt még egy-két 
kisebb műhely működéséhez szükséges áramot 
is. India-szerte állítólag máris 15 ezer műhely 
dolgozik ilyen energiaforrás felhasználásával. 
Ennek ellenére – egy indiai atomfizikus szá- 
mítása szerint – az évenként haszontalanul 
elégetett tehéntrágya fűtőértéke hozzávetőleg 
akkora, mint a Ruhr-vidék egy esztendei szén- 
terméséé. Ha ez a trágya a földet táplálná, sok- 
millió tonnányi többlettermést lehetne betaka- 
rítani. 


EGY FŰSZÁL, KÉT FŰSZÁL 


Már a hatvanas évek elején nyilvánvaló volt, 
hogy a harmadik világ mezőgazdaságát csakis 
valamilyen új – a fejlett világ agrotechnikai 
modelljétől eltérő, a helyi viszonyokhoz alkal- 
mazkodó – eljárás mozdíthatná ki a holtpont- 
ról. Ezt a reménybeli új utat ígérte a zöld for- 
radalom. 


A Rockefeller-alapítvány illetékesei kétség- 
telenül jól választottak, amikor a mexikói kor- 
mánnyal közösen finanszírozott új kísérleti 
állomásuk élére a norvég eredetű, akkor 57 
éves amerikai tudóst: Norman Borlaug profesz- 
szort állították. Borlaug Jonathan Swiftnek, a 
Gulliver halhatatlan szerzőjének egyik szálló- 
igévé vált mondását íratta fel kutatóintézete 
homlokzatára: 


„Aki két búzakalászt vagy két fűszálat ter- 
meszt majd ott, ahol azelőtt csak egy termett, 
többet tesz embertársaiért, mint az összes poli- 
tikusok együttvéve!” 
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Az előzményeket a legjobb indulattal sem 
lehetett biztatóknak nevezni. Még az ötvenes 
évek második felében s a hatvanasok elején 
megpróbálták elterjeszteni az amerikai Jowa 
államban jól bevált gabonafajtákat Délkelet- 
Ázsia és Latin-Amerika egyes országaiban és 
meg akarták honosítani a nagy hozamú japán 
rizst Indiában. Az eredmények siralmasak vol- 
tak. Előfordult, hogy egyszerűen semmi sem 
termett. Teljes balsikerrel járt a hagyományos 
helyi fajták bőséges trágyázására tett kísérlet 
is. Volt rá eset, hogy a nagy beruházások elle- 
nére a hozam kisebb volt, mint azelőtt. 


Borlaug kutatócsoportja, okulva a múlt ta- 
pasztalatain, olyan gyorsan érő hibrid búzafaj- 
tákat nemesített, amelyek igen jól válaszoltak 
mind a trágyázásra, mind pedig az öntözésre. 
Azelőtt, ha a gazdák hektáronként több mint 
40 kg nitrogén alapú műtrágyát szórtak el föld- 
jeiken, a hagyományos búzafajták hosszú, vé- 
kony szára nem bírta elviselni a kalászok meg- 
növekedett súlyát, és a gabona megdőlt, súlyos 
szemveszteséget szenvedve, vagy „lefeküdt” 
lehetetlenné téve az aratást. 


A rövid, merev kalászú mexikói hibrid búza 
ezzel szemben akár 120 kg nitrogén alapú mű- 
trágyát is hasznosított, és megfelelő vízellátás 
esetén a termést könnyen meg lehetett kétsze- 
rezni. Emellett a nemesített törpefajták keve- 
sebb napot igényeltek s ez széles földrajzi öve-, 
zetben tette lehetővé termesztésüket a félig 
trópusi éghajlatú Mexikótól egészen a mérsé- 
kelt égövi Törökországig. Az új búzafajták ki- 
sebb biológiai érzékenysége nem követelte meg 
az ültetési határidők szigorú betartását. S ami 
mindennél fontosabb: a Borlaug-féle hibrid bú- 
zának csak 120 nap kellett a beéréshez, a ha- 
gyományos fajták 150–180 napjával szemben. 
Ez a meleg égövben lehetővé tette az évenkénti 
többszöri vetést és aratást. 


A búzanemesítésben aratott sikeren felbuz- 
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dulva a kutatók új rizsfajtákkal kezdtek kísér- 
letezni. Ezen a téren még látványosabb ered- 
ményeket értek el. Az IR 8-as „csodarizs”-ből 
a Fülöp-szigeteken egyetlen hektárról 100 má- 
zsát takarítottak be, az itteni hagyományos ho- 
zam hatszorosát. 


Amikor Borlaugnak 1970-ben közmegelége- 
désre odaítélték a Nobel-díjat, a díjkiosztásra 
Oslóban összesereglett tudósok és mezőgazda- 
sági szakemberek bizakodóan tekintettek a jö- 
vőbe: a zöld forradalom – remélték valameny- 
nyien – csakhamar véget vet majd a harmadik 
világ nyomorúságának. 


HÁTULÜTŐK 


A nehézségek azonban – amint az elmondot- 
takból várható volt – még csak ezután jelent- 
keztek. Az új, gyorsan érő rizsfajták termesz- 
tése hektáronként legalább 90 kg műtrágyát igényelt, s 
minthogy ezekből néhol három ter- 
mést is be lehetett egy évben takarítani, 
3x90=270 kg műtrágyára lett volna minden 
hektárnyi földön szükség. Hollandiában, az 
NSZK-ban, Angliában ez nem is lett volna elér- 
hetetlen követelmény. De nem úgy Indiában 
vagy a Fülöp-szigeteken, ahol az átlagos mű- 
trágya-felhasználás nem haladja meg a hektá- 
ronkénti 11 kg-ot; igaz, Indiában 1977–78-ban 
közel 26 százalékkal nőtt a hektáronként érté- 
kesített műtrágya mennyisége; ám ez sem volt 
több, mint egy csepp a tengerben. 


Hasonló a helyzet a vízellátással is. A tró- 
usok vidékén – nem is szólva a szubtrópu- 
sokról – köztudottan sehol sincs elegendő víz. 
A Föld teljes vízkészletének mindössze 1 száza- 
léka (a hidrológiai körforgásban résztvevő mint- 
egy 38 000 köbkilométer víz) áll az emberi 
fogyasztás rendelkezésére. Ez az 1 százalék lé- 
nyegében fedezné is a szükségleteket, ha el- 
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osztása nem volna, rendkívül egyenlőtlen. Egész 
Afrikára a hidrológiai körforgás szolgáltatta 
víznek csupán 12 százaléka jut, az Egyesült 
Államokra pedig 33 százaléka. Hatvanhét ország 
lakossága – a Föld népének mintegy 70 szá- 
zaléka – nem rendelkezik biztos és tartós víz- 
forrásokkal. Van olyan körzete a világnak, ahol 
a fejenkénti, és naponkénti tisztavíz-fogyasztás 
eléri a 700 litert, de van olyan is, (például a 
Sahel-övezet), ahol 3 liter alatt marad.14 


Világos tehát, hogy a rizsültetvények csak 
úgy juthattak volna kellő mennyiségű vízhez, 
ha azt máshonnan vonják el. Az embereknek 
tehát választaniuk kellett volna: élelmet akar- 
nak-e inkább vagy ivóvizet? A dilemma meg- 
oldhatatlan. 


A vízellátás még ott sem javult minden eset- 


ben, ahol megvolt a lehetőség öntözőhálózat 
kiépítésére. A völgyzárógátak, duzzasztók és a 
hozzájuk kapcsolt főcsatornák, bekötőcsatornák, 
valamint a távolabb fekvő kisgazdaságokat is 
vízzel ellátó öntözőárkok megépítése tömérdek 
pénzbe kerül, tőke pedig nem igen állt sehol 
rendelkezésre. Ahol a duzzasztó gátak mégis 
megépültek, ott többnyire nem vették figye- 
lembe az öntözés szempontjait, hanem megelé- 
gedtek az áramfejlesztéssel, vagy pedig hibás 
mérnöki számítások, következtében gyakran 
több kárt okoztak a mezőgazdaságnak, mint 
hasznot.* 


Kiderült ugyanakkor, hogy a gyorsan érő 
fajták kevésbé ellenállók a betegségekkel, kár- 
tévőkkel szemben, mint a hagyományosak. Nö- 
vényvédőszerekre, rovar- és gyomirtókra, per- 
metezésre lett volna szükség, de ehhez is hiány- 
zott mind a pénz, mind pedig a szakértelem. 
Egyes helyeken persze használtak rovarirtó- 
szereket, de ennek gyakran a környezet látta 
 


* Indiában ennek ellenére 1977–78-ban 2,6 millió 
hektárral nőtt az öntözött terület. 
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kárát. A hozzá nem értésnek sokhelyütt em- 
beréletek estek áldozatul. 


A zöld forradalom célja – jegyzi meg ke- 
serűen Michael Allaby – „az éhesek táplálása, 
nem pedig a már amúgy is kövérek hizlalása 
volt.” Ez magától értetődő. És mégis sokfelé 
egyedül a nagygazdák zsebét dagasztotta az 
elért haszon. Indiában lázadás is tört ki egy 
ízben amiatt, hogy egy birtokos nem akart ma- 
gasabb bért fizetni munkásainak a nagyobb 
termés betakarításáért. A lázadás során számos 
mezőgazdasági munkás életét vesztette.15 


Szakértői vizsgálatok azt is megállapították, 
hogy a régi rizsfajták 7–9 százalékos fehérje- 
tartalmával szemben az IR 8-as csupán 5–7 
százalék proteint tartalmaz. Talán még ennél 
is nagyobb baj, hogy az emberek nem szeretik 
az új fajtát, nem találják ízletesnek. Nagy a 
krétatartalma és főzés közben a rizs ragacsossá 
válik, megcsomósodik. Ezért a gazdák, egy-két 
esztendei kísérletezés után, visszatértek a ha- 
gyományos fajtákhoz. 


S mégis, bármennyire divatos szapulni a zöld 
forradalmat s azt állítani, hogy teljes balsikerrel 
járt – az igazság nem éppen ez. Az állítás 
ellenkezőjét bizonyítja mindenekelőtt a magas 
hozamú hibrid fajtákkal bevetett területek gyors 
növekedése az elmúlt esztendőkben. Nem áll- 
nak ugyan rendelkezésünkre csak az 1973-ig 
terjedő adatok, de ezek is sokatmondók. 1965- 
ben még csak alig 100 hektáron kísérleteztek 
az új fajtákkal, 1966-ban 19 ezer hektáron in- 
dult meg a termesztés, 1967-ben 1,84 millió 
hektárt vetettek be a nemesített magvakkal, 
1973-ban pedig már több mint 37 millió hektá- 
ron termett a Borlaug-féle hibrid búza és az IR 
8-as rizs. A mexikói vetésterületek nincsenek 
is a fenti adatokba belefoglalva, mert itt már 
jóval a zöld forradalom előtt is meghonosultak 
a nagy hozamú fajták.16 
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Indiában, Pakisztánban, Törökországban, a 
Fülöp-szigeteken, újabban Malaysiában, Indo- 
néziában, Sri Lankában is viszonylag jó ered- 
ményeket értek el az új búza- és rizsfajták- 
kal. 


A hatvanas években a Fülöp-szigetek – mely 
kerek fél évszázadon át külföldről kényszerült 
rizséet behozni évi 3 százalékos ütemben gyara- 
podó lakossága egy részének táplálására – ön- 
ellátó lett. Sajnos a kezdeti eredményeknek 
nem kedveztek a politikai és társadalmi viszo- 
nyok: néhány sikeres év után visszaesés állt 
be. Pakisztán is jelentősen fokozta búzaterme- 
lését és a megnövekedett hozamból az elmúlt 
esztendők egynémelyikében már kivitelre is 
jutott. Indiában szintén születtek biztató ered- 
mények. „Nemcsak a búza indult gyors fejlő- 
désnek, rizsből is több terem, mint bármikor 
eddig [...] – írta nemrég Kalmár György. – 
Indiában az egy hektárra jutó gabona-termés- 
átlagok 1951–52-höz képest 80 százalékkal nö- 
vekedtek.”17 A lakosság azonban időközben 
szinte megkétszereződött. És az 1978-as száraz- 
ság, melyet szörnyű árvizek követtek, ismét 
visszakényszerítették Indiát a világpiacra. 
Szomszédainak sem kedvezőbb a sorsa. 


1970-ben Ázsia lakossága – a Kínai Népköz- 
társaság és a Szovjetunió nélkül – kb. egy 
milliárd főből állt. A rizstermést ebben az év- 
ben 150 millió tonnára becsülték. 1993-ban 
Ázsia népe az előre jelzések szerint, eléri az 
1,72 milliárdos lélekszámot. A rizsszükséglet 
ekkor már meg fogja haladni a 320 millió ton- 
nát.18 


Hogyan lesz mód a szükséglet kielégítésére? 
És mi történnék abban az esetben, ha ez lehe- 
tetlennek bizonyul? Ezt a két kérdést sokad- 
magukkal együtt a Római klub számára ké- 
szült második jelentés (Fordulóponton az em- 
beriség) szerzői, Mesarovič és Pestel professzo- 
rok is feltették. S hűvös, személytelen tárgyila- 
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gossággal megfogalmazott, számítógépek su- 
gallta válaszuk így hangzott: 


„[Dél-Ázsiában] az élelmiszerhiány 1975 és 
2025 között 500 millió 0 és 15 év közötti gyer- 
mek életét olthatja ki.”19 


GAZDASÁGI ANARCHIA 


Az első élelmezési világválság 1973-ban tört ki. 
Ebben az évben a világ élelmiszertermelése több 
mint 2 százalékkal, egy főre számítva 4 száza- 
lékkal csökkent. Ilyesmire 30 esztendő óta nem 
volt példa.20 A csökkenés okát az indiai mon- 
szunban, valamint az ausztráliai, afrikai és eu- 
rópai rossz időjárásban jelölték meg. 


Az élelmezési válságot nagy mértékben sú- 
lyosbította az 1973. októberi újabb közel-keleti 
háború nyomán kimondott olajbojkott, majd a 
nyersolaj árának ezt követő 400 százalékos eme- 
lése. Ennek nyomán az élelmezési válság gaz- 
dasági világválsággá mélyült, melynek utóhul- 
lámai a mai napig sem ültek el. 


1974-ben szinte az egész fejlődő világot gyil- 
kos éhínség fenyegette. Míg 1961-ben a világ 
rizs- és gabonatartalékai még 95 napra bizto- 
síthatták az élelmet, 1955-ben már csak 69 nap- 
ra, 1971-ben 51-re, 1974-ben pedig mindössze 
27 napra elegendő élelmet tároltak a külön- 
böző országok gabonasilóiban. A rizs ára ugyan- 
ekkor háromszorosára, a búzáé duplájára szö- 
kött fel. 


A két következő év – 1975 és 1976 – arány- 
lag jó termése elhárította, vagy inkább elodázta 
a válságot. 1977-ben India is újra mintegy 18 
millió tonna rizs- és búzatartalékkal rendelke- 
zett; ennek egy részét tárolási nehézségek miatt 
exportálni kényszerült. Pakisztán 1977-ben fe- 
lezni tudta saját szükségleteit és még a legsze- 
gényebb dél-ázsiai országban: Bangla Desh-ben 
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is enyhült némileg a helyzet az 1974–75-ös 
szörnyű éhínség után. 


Az 1974-ben ijesztően megcsappant gabona- 
tartalékokat a következő 2 évben újra kiegészí- 
tették. Az Egyesült Államok gabonasilóiban 
1977 augusztusában már mintegy 90 millió ela- 
datlan búza, kukorica, cirok, zab és árpa hevert 
és ez a gabonatőzsdéken valóságos pánikot oko- 
zott. A búza ára az 1976. évi tonnánkénti 150 
dollárról 1977–78-ban 30 dollárra zuhant. Ilyen 
alacsony áron egyetlen amerikai farmernak sem 
kifizetődő többé a búzatermesztés. Ismét a far- 
merek ezrei hagyták ott földjüket és Amerika- 
szerte megint kísérteni kezdtek a szántóföldek 
„befagyasztásának” és a tartalékok elégetésé- 
nek rossz emlékű tervei. S mindez egy olyan 
világban, melyet az elmúlt évtizedben átlag 
2–3 hetenként sújtott valahol természeti csa- 
pás, és ahol a különféle katasztrófák: sáskaja- 
rás, földrengések, árvizek mintegy 3,5 millió 
emberéletet követeltek, legalább 40 millió em- 
ber sorsát érintették – enyhén szólva – ked- 
vezőtlenül, s a világ legszegényebb, egyúttal a 
természeti csapásokra legérzékenyebb országait 
valósággal a tönk szélére juttatták. 


A gazdasági világrend anarchiáját mi sem 
bizonyítja jobban, mint az egyre fékezhetetle- 
nebb infláció. Ennek fokozódásához mind 1973- 
74-ben, mind 1979-ben legalább 50 százalékos 
arányban járult hozzá a kőolaj- és az élelmi- 
szerárak emelkedése. A Világ élelmiszer-piacá- 
ról pedig kiderült, annyira ingatag, hogy már 
egy 3 százalékos terméskiesés is elég ahhoz, 
hogy az élelmiszerárak háromszorosra szökjenek 
fel.21 


NYOMORVÁROSOK 


Természetesen élelmiszer mellett sok minden 
egyéb is kellene még ahhoz, hogy a harmadik 
világ az évezredünk végéig mintegy 5 milliárd 
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lélekre gyarapodó lakossága annyira-amennyire 
emberi körülmények között élhessen. Az az új 
lakterület például, amelynek megépítésére év- 
ről évre szükség volna, hogy a jelenlegi lakás- 
viszonyok ne romoljanak még tovább, mintegy 
négyszerese Románia egész beépített lakterü- 
letének. A szükséges lakások természetesen soha 
nem épülnek meg, annak ellenére, hogy az új 
városok úgyszólván a földből nőnek ki, a ré- 
giek pedig olyan gyorsan terjeszkednek, hogy 
ilyen növekedésre nem volt még példa a világ- 
történelemben. 


Karacsinak 1972-ben 3,5 millió lakosa volt, 
Dzsakartának 1971-ben 4,5 millió, Bombaynek 
ugyanebben az évben 6 millió, Calcuttának 
7 millió; hogy ma mekkorára nőttek ezek a 
városóriások, melyekben százezrek úgy élik le 
életüket, hogy sohasem volt még tető a fejük 
fölött, senki sem tudná megmondani. Csak az 
az egy biztos, hogy nap mint nap ezrekkel, tíz- 
ezrekkel szaporodik azok száma, akik az utcán 
esznek, alusznak, szeretkeznek és hozzák vi- 
lágra utódaikat. 


A világ valamennyi városa közül leggyorsab- 
ban a latin-amerikai megalopolisok nőnek: Bo- 
gotának már 1973-ban közel 3 millió lakosa 
volt, Limának 1972-ben 3,3 millió, Santiagónak, 
Rio de Janeirónak 1970-ben 3,35, illetve 4,25 
millió, Buenos Airesnek 1975-ben 8,5 millió. 
A legnagyobb brazil város, Sao Paulo 6 millió 
lakosával magasan kiemelkedik a többi milliós 
nagyságrendű brazil város közül, a 12 milliós 
Ciudad de Mejico – vagy ismertebb nevén 
Mexico City – máris a világ legnagyobb vá- 
rosi tömörülése, New York, Tokió és Sanghaj 
egyaránt elmarad mögötte. Az előrejelzések sze- 
rint a mexikói fővárosnak 2000-ben 32 millió 
lakosa lesz. 


Számtalan nagyváros – Surabája éppúgy, 
mint Belo Horizonte, Kinshasa, akárcsak Dac- 
ca – a legnagyobb nyomorúságban élők szá- 
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mára maga az „ígéret földje”, ahonnét talán,- 
valamikor, valamilyen életveszélyes úton vagy 
csempészhajó fenekén az Egyesült Államokba, 
Angliába vagy az NSZK-ba vezet az út; má- 
soknak egyszerűen csak az a hely, ahol az oda- 
haza éhező paraszt, akinek földje évről évre 
kevesebbet terem, a maga és családja túlélését 
lehetővé tevő kenyeret és munkát reméli meg- 
találni. 


Az ócska bádogedényekből, kátránypapírból, 
deszkahulladékból összetákolt viskóvárosok – 
squatter-tanyák, favélasok, bidonville-ek s még 
ki tudja, hányféleképpen nevezik őket – ter- 
jeszkedésével csupán a bűn meg a prostitúció, 
az éhség és a reménytelenség növekedése tart 
lépést. Gyakran rendőrhajsza indul a „slum”- 
sok ellen, a nyomornegyedek elgyötört népét 
– a bérházak ugyancsak szegény, de a társa- 
dalmi ranglétrán már néhány fokkal magasab- 
ban álló lakóinak kívánságára – rendőrök és 
rendőrkutyák veszik körül, a jogosulatlanul be- 
telepedetteket elkergetik, az építményeket le- 
rombolják vagy felégetik. Az ilyenszerű akciók 
semmivel sem kevésbé haszontalanok, mint 
amilyen népszerűtlenek. A nyomornegyedek 
csakhamar újra „megépülnek”, legfeljebb kissé 
távolabb a városközpontoktól.22 


2000-ig előreláthatóan az afrikaiak 40, a dél- 
ázsiaiak 35, a latin-amerikaiak 75 százaléka te- 
lepül majd meg végleg a nagy nyomorvárosok 
és éhségmetropolisok szükségodúiban, 2200 mil- 
lióra nő23 azok száma, akik máris megszakítot- 
ták vagy ezután szakítják meg a hagyományos 
életmód csendesebb hétköznapjaihoz, ünnepi 
szertartásaihoz fűződő kapcsolataikat. Ennek a 
több mint kétmilliárd léleknek a dandárja úgy 
kényszerül majd elviselni a nagyvárosi élettel 
együttjáró mindenféle ártalmat: bűzt, zajt 
szennyet és idegölő bosszúságot, hogy jóformán 
meg sem ízleli egyikét sem azoknak a gazda- 
sági, társadalmi és kulturális előnyöknek, amel- 
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lyekkel a városi életmód akár Európában, akár 
Észak-Amerikában mind a mai napig együtt 
jár. 


A politikai bizonytalanság, akárcsak a min- 
dennapi élet objektív biztonsága és szubjektív 
biztonságérzete ellen folyó irtóhadjárat „esz- 
ményi” táptalajra talált a milliós nagyságrendű, 
minden szempontból rendezetlen nagyvárosok- 
ban, melyek nemcsak az éhségnek és a bűn- 
nek, hanem a városi gerillának és az ember- 
rabló terrorizmusnak is szülőanyja. 


Ha élelemszűke miatt bárhol a világon – 
akár a közelebbi, akár a távolabbi jövőben – 
diszkontinuitás támadna, ennek áldozatai első- 
sorban a városi nyomortanyákon élő százmil- 
liók közül kerülnének ki. De talán – egy-két- 
szeri nemzedékváltás és a gyarapodás végleges 
lecsillapodása után – innen indul majd ki a 
megújuláshoz vezető út is. 


ISKOLÁZÁS ÉS ÍRÁSTUDATLANSÁG 


A harmadik világnak évről évre kétmillió 
új iskolai osztályra is szüksége volna, és tan- 
személyzetre, tankönyvekre, tanszerekre ugyan- 
csak milliós vagy tízmilliós nagyságrendben. 


1950 és 1960 között az elemi, közép- és fő- 
iskolák tanulóinak száma világszerte 220 mil- 
lióról 325 millióra, 1961 és 1968 között pedig 
460 millióra emelkedett. E számba nincsenek 
belefoglalva a Kínai Népköztársaság, a Koreai 
NDK és az egykori Észak-Vietnam iskolásai, 
akik maguk is lehetnek vagy 150 milliónyian. 
A világnépesség átlagos 1,9 százalékos gyara- 
podási ütemével szemben az iskolások számá- 
nak növekedése elérte a 4,1 százalékot. Ezen be- 
lül az évi 2,5 százalékkal gyarapodó fejlődő 
országokban a beiskolázás évi növekedési üteme 
meghaladta az 5,7 százalékot, sőt Afrikában 
kezdetben (1950–1960) a 8,3 százalékot is. Saj- 
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nos a kezdeti lendület éppen a függetlenség 
kivívása után 6,2 százalékra mérséklődött. 


A jelentős haladás ellenére még 1968-ban is 
mintegy 165 millió – az 5–14 évesek világ- 
lélekszámának mintegy ötöde lehetett a beisko- 
lázatlan, semmiféle oktatásban sem részesülő 
gyermekek száma. Emellett, a beíratottak közül 
utóbb igen sokan „lemorzsolódtak”, nem végez- 
ték el még a négy elemit sem. Ténylegesen az 
afrikai gyermekeknek csak mintegy kétötöde 
az ázsiaiaknak valamivel több mint a fele, a 
latin-amerikaiaknak 75 százaléka tanult meg 
írni-olvasni24; az utóbbi világrészben azóta némi 
visszaesés állt be. 


1968 óta a helyzet viszonyszámokban kife- 
jezve sokat javult, abszolút, számokban azonban 
még mindig nem eleget. 1979 nyarán Genfben 
Közoktatásügyi Világkonferencia ült össze az 
UNESCO égisze alatt, amely megállapította, 
hogy a következő (1979–80-as) tanévben is 
mintegy 130 millióra rúg még azoknak az 5–14 
éves gyermekeknek a száma, akik egyetlen na- 
pot sem töltenek el az iskolák padjaiban. Ez az 
iskoláskorúak összlétszámának kb. 14 száza- 
léka. 


A 6 évesnél idősebb írástudatlanok száma 
még 1980-ban is el fogja érni a 814 millió főt 
ami átlagosan kalkulálva valamivel több mint 
23 százalék. Minthogy azonban az írastudatla- 
nok nagy többsége a fejlődésben elmaradt or- 
szagokból kerül ki, nyugodtan úgy számíthat- 
juk, hogy a „Dél” mintegy 2,66 milliárd 6 éven 
felüli népességének közel egyharmada analfa- 
béta. De ha figyelembe vesszük, hogy például 
az ázsiai szocialista országokban már évek óta 
érvényt szereznek a kötelező közoktatásnak, az 
afrikai, dél-ázsiai és latin-amerikai írástudat- 
lanok számát még sokkal magasabbra kell be- 
csülnünk. Nem egy afrikai országban a felnőtt 
analfabéták aránya ma is eléri a 80 százalékot, 
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de Brazíliában is 51, Bolíviában 68, Guatema- 
lában 71, Haitiban több mint 90 százalékra rúg 
az írástudatlanok számaránya. 


KŐOLAJ 


A harmadik világ fűtőanyagban és csatornázás- 
ban, villamosvilágításban és ruházatban, kór- 
házi ágyakban meg gyógyszerekben, szállító esz- 
közökben és rádió- meg tévé-készülékekben, 
könyvekben és újságokban és korántsem utolsó- 
sorban munkalehetőségekben jelentkező szük- 
ségletét egyelőre még fel sem lehet pontosan 
mérni. 


Némi fogalmat alkothatunk arról, hogy mek- 
kora elmaradást kell a fejlődő világnak be- 
hoznia, ha összevetjük néhány különböző fej- 
lettségi fokon álló ország egy főre eső ener- 
giafogyasztását. 


Az egy főre eső energia-fogyasztás a világ 13 nagy- 
népességű országában25 


Ország 
Egy főre eső összes


fogyasztás 
szénegyenértékben


1965         1975 


Az 1975. 
évi fo- 


gyasztásból 
saját 


termés 
(százalék) 


Hány- 
szorosa a


fogyasztás
a nigéri-
ainak? 


Egyesült Államok 9 202 10 999 85 122 
Egyesült Királyság 5 121 5 265 60 58,5
Németország SZK 4 239. 5 345 50' 59
Szovjetunió 3 597 5 546 120 62
Franciaország 2 968 3 944 23 44
Olaszország 1 783 3 012 16 34
Japán 1 782 3 622 9 40
Mexikó 962 1 221 115 13
Kínai NK ... 693 105 8
Brazília 364 670 35 7,5
India 171 221 85 5 
Indonézia 113 178 425 2,5
Nigéria 44 90 2 350 1
Világátlag 1 588 2 028 – 22
Összehasonlításul: 
Románia 1 981 3 629 97 40
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1975 óta minden bizonnyal sokhelyütt válto- 
zás ment végbe mind az energia-felhasználás, 
mind az energia-kivitel és -behozatal terén. Az 
arányok azonban a „gazdag” és „szegény” or- 
szagok között mit sem változtak az elmúlt esz- 
tendőkben, ha csak olyképpen nem, hogy a kö- 
zöttük levő szakadék még jobban mélyült. 


A Római klub számára készült harmadik, Jan 
Tinbergen nevét viselő jelentésből (A nemzet- 
közi rend újjászervezése) tudjuk, hogy a világ 
energia-termelésének közel 86 százalékát az 
északi félteke 30. és 60. szélességi köre között 
fekvő országok fogyasztják el; a fejlődésben el- 
maradt világnak – a Föld össznépessége több 
mint 70 százalékának – mindössze az energia 
16 százaléka jut.26 


Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy a 
nyersolajárak 1979. évi újabb 35 százalékos, 
inkább politikai, mint gazdasági megfontolás- 
ból történt emelése – ami az iparilag fejlett 
országokban is súlyos, de valószínűleg inkább 
csak átmeneti zavarokat okoz – ne rontana 
még többet a fejlődő világ legszegényebb or- 
szágainak már amúgy is kétségbeejtő helyze- 
tén. Ezekben, az országokban a kőolajipari ter- 
mékekre elsősorban műtrágya formájában van 
szükség, vagyis a kőolaj a minimális élelmiszer- 
fejadagok biztosítását szolgálja; az egyre emel 
kedő olajárak viszont – amelyek csupán 1979 
második felében 25 milliárd dollár többletjöve- 
delemhez juttatták az olajexportőröket és a 
soknemzetiségű olajvállalatokat – az éhínség 
további fokozódásának irányába torzítják el az 
arányokat. Ugyanakkor az energia-drágulás a 
kezdődő iparosodáshoz nélkülözhetetlenül szük- 
séges üzemanyagoktól is megfosztja a szegény 
országokat. 


* 


A két világ, az éhesek és jóllakottak világa 
közötti szakadék áthidalását – ebben ma már 
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nagyon sokan egyetértenek – olyan, új világ- 
gazdasági rend tenné csak lehetővé, amely nem 
hátráltatná a fejlődő országok társadalmi-erköl- 
csi-gazdasági megújulását, hanem ellenkezőleg 
– a fejlett országok részéről hozott jelentős 
anyagi áldozatok árán – előmozdítaná a hala- 
dást meggyorsító új struktúrák kialakítását. 
Világos persze, hogy az efféle – a társadalmi 
igazságosság követelményeit is szem előtt tár- 
tó – új struktúrák megteremtésének egyik 
előfeltétele a népszaporodás, nem csupán vi- 
szonyszámokban kifejezett, lassulása is. 


A gyarapodás csillapodásának sokfelé mutat- 
koznak már jelei; merészebb vagy óvatosabb 
– igaz nem mindenkor a haladás irányába mu- 
tató – társadalmi megújulási kísérleteknek is 
nem egyszer voltunk már szemtanúi a közel- 
múltban. Az új világgazdasági rend megterem- 
tésére irányuló „erőfeszítések” azonban mind- 
máig olyannyira meddőnek bizonyultak, hogy 
az emberben önkéntelenül felébred a gyanú: 
vajon őszinte igyekezet avagy pedig csak időt 
nyerő álbuzgóság áll-e az Észak–Dél tárgyalá- 
sok mögött? 


A jelen pillanatban még a józan észé és a 
belátásé a szó, „még kér a nép!” De már a 
legközelebbi jövőben jelentkezhet a kénysze- 
rítő szükségszerűség és ennek – mindnyájan 
tudjuk – drámai, sőt tragikus fordulatok lehet- 
nek a kísérőjelenségei. 








MALTHUS 


Soha tudományos tárgyilagosság igényével 
megírt elméleti mű nem keltett akkora érdek- 
lődést és nem váltott ki egyúttal olyan felhá- 
borodást, mint Malthus több száz oldalas, szá- 
mos kiadást megért, tucatnyi nyelvre (köztük 
magyarra még 1902-ben) lefordított népesedés- 
elméleti főműve: az An Essay on the Principle 
of Population (Tanulmány a népesedés törvé- 
nyéről), melynek első angol kiadása 1798-ban 
jelent meg. 


Bár tételeinek többsége még életében hamis- 
nak bizonyult, Malthus neve elválaszthatatla- 
nul összeforrt az utóbbi 200 év népesedéstör- 
ténetével, s a népesedés mai, korszerű problé- 
máiról sem lehet Malthus kihagyásával vagy 
megkerülésével írni, mert lényegében ő volt 
az, aki a létfenntartási eszközök termelése – 
a gazdasági növekedés – és a népesedés kö- 
zötti kölcsönhatást felismerte. 


Carlyle, a történész epésen, de igen találóan 
,,a gyászos [közgazdaság-] tudomány három 
nagytiszteletű professzorának” nevezte Smith-t, 
Ricardót és Thomas Robert Malthust, ezzel is 
jelezve művük szoros összefüggését, együvé 
tartozását. Bár a gyászos jelzőre Malthus job- 
ban rászolgált, mint társai, vessünk bevezetőül 
egy-egy pillantást a smith-i és ricardói alap- 
tételekre is. 


Adam Smith 1778-ban megjelent főművében, 
A nemzetek gazdagságában az anyagi érdek – 
a profit – irányította, piacgazdálkodás mecha- 
nizmusát vette bonckés alá; azt a mechaniz- 
must, mely miközben viszonylagos árubőséget 
teremt, igazolja a nyakló nélkül érvényesülő 
„szociál-darwinizmust”, felnőttek és gyermekek 
lelketlen kizsákmányolását és az élhetetlen kis- 
ember kíméletlen eltaposását. 
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Smith – kortársaival egyetértve – a jólét 
egyetlen és végső forrásának a föld terményeit 
tekintette: „A késztermékek mennyisége – ol- 
vashatjuk A nemeztek gazdagságában –, ame- 
lyet a városlakók a falusiaknak eladnak, szük- 
ségszerűen megszabja a városiak által vásárolt 
nyersanyag és élelmiszer mennyiségét. Tehát 
mind foglalkoztatottságuk, mind megélhetésük 
csak abban a mértékben nőhet, ahogy nő a fal- 
vak kereslete a késztermékek iránt; ez a keres- 
let pedig csak a földjavítás és művelés kiter- 
jedésének arányában, növekedhet.” 


Smith tanítványának és követőjének, Ricar- 
dónak vasbértörvény néven ismert elmélete so- 
kat javított a munkásait kiszipolyozó – egyéb- 
ként jámbor, vallásos érzelmű – tőkés lelki- 
ismeretén. A vasbértörvény szerint a munkás 
hosszabb távon csakis azt a létminimumot ke- 
resheti meg, mely önmaga és családja életben 
maradásához szükséges. Ha ugyanis ideiglene- 
sen magasabb munkabért kapna, akkor több 
utódot fog nemzeni, és ez esetben egyfelől több 
száj etetéséről kell gondoskodnia, másfelől a 
felcseperedő utódok piacra kerülő munkaereje 
ismét lenyomja a munkabért. 


E két elmélet kiegészítésére vállalkozott 
Th. R. Malthus anglikán lelkész (1766–1834), 
aki ugyan már az első ipari forradalom kibon- 
takozásának korában élt – kortársa volt a 
gőzgépet forradalmasító James Wattnak, 
Jacquard-nak, a szövőgép konstruktorának és 
Robert Fultonnak, az első gőzhajó megépítő- 
jének –, mégis a hagyományos Európa gyerme- 
kének tekinthető, az ipari forradalmat meg- 
előző kor fiának, aki valamennyi elődjéhez és 
számos kortársához hasonlóan szintén kizáró- 
lag a föld terményeit tekintette mindennemű 
anyagi vagyon kizárólagos mércéjének.1 Mal- 
thus 1798-ban az Essay… első kiadásában 
megfogalmazott, haszonisten mindenhatóságát 
meghirdető alaptétele, mely a feltörekvő – ál- 
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szemérmes szemforgatást még alig ismerő –  
kapitalizmus egyik kedvenc közhelyévé vált, 
így hangzott: ,,Az olyan embernek, aki egy 
máris túlnépesedett világban született, ha csak 
nem tartják el szülei, s a társadalomnak nincs 
szüksége a munkájára, nincs joga még a legki- 
sebb élelemadagot sem követelnie, és lényegé- 
ben felesleges. Nem terítettek számára a ter- 
mészet nagy asztalánál…”* 


TÚLNÉPESEDÉS 


Valóban túl volt-e népesedve a Malthus kora- 
beli Anglia? Viszonylag igen. Erzsébet királynő 
korában, a XVI. század második felében Anglia 
lakossága (Írország és Skócia nélkül) megkö- 
zelítette a 4,5 millió főt, az 1688-as „dicsőséges 
forradalom” – a polgári rend diadala – idején 
pedig az 5,5 milliót.2 Ez egy négyzetkilométer- 
re számítva 27, illetve 37 léleknek felel meg, s 
Dél-Angliában ennél is jóval nagyobb volt a 
népsűrűség. Franciaországban a forradalom ki- 
törésének évében mintegy 50-en élhettek egy 
négyzetkilométeren. 


1665-től kezdve az egyre szigorúbb veszteg- 
záraknak és más egészségügyi intézkedéseknek 
köszönhetően sikerült távol tartani a szigetor- 
szágtól a pestist.3 Főleg ennek, s részint más 
okoknak köszönhetően a XVIII. században a 
brit szigetország és különösen Anglia népe 
gyors gyarapodásnak indult. Az alábbi néhány, 
csupán Angliára vonatkozó adat jól jellemzi 
a végbement folyamatot:4 


* Később, a közszemérem fokozottabb érvényesülése 
rákényszerítette Malthust, hogy főműve újabb és 
újabb kiadásaiból mind ezt, mind a többi megbotrán- 
koztató mondatot kihagyja; ezért a magyar fordítá- 
sokban hiába is keresnők az itt és a későbbiekben 
idézett ilyenszerű malthusi szövegeket. 
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Év Népességszám (1000 fő) 


1700 5,833 
1750 6,253 
1770 7,124 
1780 7,580 
1790 8,216 
1801 9,168 


A gyorsulás szembetűnő: a század első felé- 
ben a népesség mindössze 7 százalékkal, 418 000 
fővel gyarapodott, a század második felében a 
gyarapodási többlet már közel 3 millió lélek, 
kevés híján 50 százalék. 


A növekvő gyarapodással egyidőben gyorsult 
a műszaki fejlődés. A manufaktúrák helyébe 
lépő gyárüzemek termelését nem szorította 
többé szűk korlátok közé a régebbi korok kez- 
detleges technikája. Minden egyes újonnan 
összeszerelt és munkába állított gőzgép lóerő- 
ben kifejezett munkateljesítménye sokszorosan 
meghaladta az azelőtt egyedül rendelkezésre 
álló emberi és állati munkaerőt. Ennek követ- 
keztében – annak ellenére, hogy a termelés 
üteme, a tőkefelhalmozás; a termelt javak 
mennyisége gyorsan és úgyszólván megállás 
nélkül emelkedett – a munkaerőigény, a mun- 
kakínálat nem tartott lépést a városokba özön- 
lő tömeggel. Ezért a munka nélkül, tétlenül 
lézengő, közadományból tengődő városi sze- 
génység száma úgy nőtt, mint eső után a 
gomba. 


ANGLIA MALTHUS KORÁBAN 


Mire alapozta tételeit Thomas Robert Malthus? 
Mindenekelőtt a történelmi tapasztalatra. Ez a 
tapasztalat – Keynest idézem – azt tanította, 
hogy kisebb-nagyobb agrár-műszaki forradal- 
mak a régebbi korokban is lezajlottak, és min- 
den ilyen forradalom nyomán kimutathatóan 
megnőtt a létfenntartási eszközök termelése; de 
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az anyagi termelés: terén elért javulást minden 
esetben csakhamar semlegesítette a gyorsuló 
gyarapodás. Ezért az elmúlt 4 vagy 5000 esz- 
tendőben a világ civilizált központjaiban élő 
nagy tömegek életszínvonala nem emelkedett 
jelentősen.5 


Valahogy így láthatta ezt Malthus is, és lé- 
nyegében aligha láthatta volna másként. A tör- 
ténelmi tapasztalatot – jegyzi meg J. K. Gal- 
braith – már csak azért sem lehetett sutba 
dobni, mert az ipari forradalom korai éveiben 
a növekvő gazdaság hozama igen egyenlőtlenül 
oszlott meg. Ha valami egyáltalán lelkesedést 
válthatott volna ki, az legfeljebb az újdonsült 
vállalkozók növekvő vagyona lehetett volna, 
semmi esetre sem a termelő munkások javuló 
sorsa. A gyárak, a nyersanyagok, vasutak, ban- 
kok urai ekkortájt építették hivalgó palotáikat, 
melyek oly jól jellemzik a XIX. század gazdag- 
sági viszonyait. A munkások ugyanakkor sötét 
és egészségtelen, zsúfolt és szennyes odúkban 
laktak, és a misszionáriusok meg a társadalmi 
reformereik önnön bátorságukra büszkén járták 
be olykor a munkásnegyedek csatakos sikáto- 
rait. Fiatal és öreg kora reggeltől késő estig 
éhbérért robotolt a gyárakban. Angliában a 
XIX. század első felében mind az össztermék 
mennyisége, mind az egy személyre jutó ter- 
mékenység gyorsan nőtt. A jómódú emberek 
száma még gyorsabban. Tagadhatatlanul – 
különösen a század közepe tájától kezdve – 
nőni kezdtek a reálbérek is. De a nagy tömegek 
helyzetének javulása korántsem tartott lépést 
az ipari és kereskedelmi vagyonok gyarapodá- 
sával.” Bár a szegény nem volt már éppen 
olyan szegény, mint azelőtt, a viszonylagos el- 
szegényedés, a bérmunkából és a tőkehozamból 
élők közötti szakadék tovább mélyült.6 


Emellett Malthusnak és forradalmárnak ép- 
penséggel nem nevezhető társainak – a mar- 
xista szakirodalom „vulgáris közgazdászoknak” 
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szokta nevezni őket – eszük ágában sem volt 
szakítani koruk uralkodó valláserkölcsi felfo- 
gásával és szellemével: azzal az axiómának te- 
kintett bibliai közhellyel, mely szerint e „tövist 
és bogáncskórót termő” földi, siralomvölgyben 
az eredendő bűnben fogant ember arra ítélte- 
tett, hogy „orcája verítékével keresse kenye- 
rét”. Ez annyit jelent, hogy az ember örök nél- 
külözésre van kárhoztatva, helyzetén tartósan 
nem lehet, következésképp nem is kell változ- 
tatni. 


MEGELŐZŐ ÉS POZITÍV FÉKEK 


Malthus tényként fogadta el azt a később Dar- 
win által is megerősített – de az újabb állat- 
lélektani kutatások tükrében már nem helyt- 
álló* – állítólagos természeti törvényt, mely 
szerint „minden állati lény állandó törekvése, 
hogy a rendelkezésére álló élelmiszermennyi- 
ségen túl szaporodjék”. Miután, hazájában és 
más országokban is tanulmányozta az emberi 
népesség számszerű alakulását, Malthusban – 
számos elődjéhez hasonlóan és számos kortár- 
sával egyetértésben – az a meggyőződés, ala- 
kult ki, hogy maga az emberiség is abszolút 
túlnépesedésre „törekszik”, mert „a nemek 
közti szerelmi hév” olyan „hathatós hajtóerő”, 
amely gyors és állandó növekedést biztosít 
mindaddig, amíg a gyarapodás „valamilyen 
komoly akadályba nem ütközik”. Akadályt pe- 
dig Malthus – mint az előbbiekben is utaltam 
rá – csak egyfélét ismert: a földből kitermel- 
hető mezőgazdasági, termények maximális 
mennyiségét. 


* Különböző állatfajok – mint arról még máshol 
is lesz szó – változatos módszerekkel korlátozni ké- 
pesek termékenységüket, és bizonyos körülmények – 
például területi túlzsúfoltság esetén – korlátozzék is. 
(Lásd Konrad Lorenz idevágó tanulmányait.) 
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Mi történnék abban az esetben, ha a rendel- 
kezésre álló létfenntartási eszközökre nehezedő 
nyomás következtében nem lépnének nyomban 
működésbe a „megelőző és pozitív fékek”? 
Előbbieken Malthus a születések számának 
önkéntes korlátozását, utóbbiakon a „bűn” 
(gyilkosság, háború) és a „nyomor” (éhhalál) 
okozta magas halálozási arányszámot értette. 


Ha a „fékek” nem lépnének működésbe, ak- 
kor minden házaspár legalább négy gyermeket 
hozna, a világra és nevelne fel, s ezek a maguk 
során további négyet-négyet. Az emberiség te- 
hát, „amennyiben a környezet nem támaszt 
ellenállást, minden 25 esztendőben megkétsze- 
reződik, vagyis mértani haladvány arányában 
szaporodik (úgy mint 1, 2, 4, 8, 16, 32 ...)” 


Hogyan alakulhat ugyanakkor legkedvezőbb 
esetben a mezőgazdasági termelés? A csökkenő 
földhozam elméletéből kiindulva – melyet Ri- 
cardo, majd John Stuart Mill fejtett ki részle- 
tesen (és Marx megcáfolta) –, Malthus úgy 
vélte, hogy „a föld jelenlegi állapotát véve 
tekintetbe”, a mezőgazdaságból eredő létfenn- 
tartási eszközök termelése „a legnagyobb em- 
beri szorgalom esetében sem szaporítható gyor- 
sabban, mint számtani haladvány arányában 
(úgy mint 1, 2, 3, 4, 5, 6 ...)”. Más szóval, ha 
a földhozam az első évben akár meg is kétsze- 
reződhet, a következő évben már csak a felével 
növekedhet, majd harmadával, negyedével, ötö- 
dével és így tovább. Az emberiség arra irá- 
nyuló „törekvése” tehát, hogy a létfenntartási 
eszközök növekedését egyre fokozottabb mér- 
tékben meghaladó sebességgel gyarapodjék, 
szükségszerűen nyomort, járványos betegsége- 
ket, háborúkat von maga után. 


Ezeket elkerülni csak a megelőző fékek tu- 
datos alkalmazásával: késői házassággal, a há- 
zasságon belüli önmegtartóztatással lehet. Mal- 
thus mint papi ember, vallási meggyőződésből 
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ellenezte a terhességmegelőzés vagy -megsza- 
kítás bármilyen fajtáját. 


Amennyiben a megelőző fékek nem bizo- 
nyulnának eléggé hathatósaknak, akkor szük- 
ségszerűen működésbe lépnek – éhínség, jár- 
ványok, háborúk formájában – a pozitív fé- 
kek, amelyek elsősorban a szegénységet sújt- 
ják, az ő soraiból szedik áldozataikat. 
 
* 


Kikocsizott-e Malthus tiszteletes a parókiák 
születési és halálozási anyakönyveinek tanul- 
mányozása közben valaha is a londoni sze- 
génynegyedekbe? Nem tudhatjuk. Ám ha járt 
ott – és feltételezhető, hogy járt –, akkor alig- 
hanem szemébe ötlött a hasonlóság az East End 
meg a Cheape Side és az akkoriban világhír- 
névre szert tett párizsi Saint Antoine negyed, 
a forradalom radikálisainak fellegvára között, 
S osztályhelyzeténél fogva Malthus grófja alig- 
hanem szorongó szívvel gondolt arra a forra- 
dalomra, amely a közel 26 millió lelket* – 
Anglia és Wales népességének háromszorosát 
– számláló Franciaországban tört ki kerek 
9 esztendővel az Essay első fogalmazványának 
közzététele előtt. A félelem nem kedvező talaja 
a tudományos tárgyilagosságnak, olykor a hu- 
mánus ítélőképességnek, az emberséges szem- 
leletnek sem. Talán így magyarázható Malthus- 
nak az az indítványa, hogy amennyiben a sze- 
génység nem mond le „önként” a túlgyarapo- 
dásról, akkor „megfelelő eszközökkel” rá kell 
erre kényszeríteni. Ilyen eszköz mindenekelőtt 
az, hogy véget vetnek az éhező és munka nél- 
kül tengődő szegények istápolásának, hatályon 
kívül helyezik a még Erzsébet királynő idejé- 
 


* 1710 és 1789 között Franciaország azelőtt nagyon 
lassan gyarapodó – a XVII. században éppenséggel 
visszaeső – népessége 18 millióról 26 millióra emel- 
kedett; több történész ebben látta, a forradalom ki- 
robbanásának egyik közvetett okát. 
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ben, a XVI. században hozott „szegény-tör- 
vényt”. Jellemzésül hadd idézzem Malthus né- 
hány idevágó, különösen ellenszenves és ke- 
gyetlen mondatát: 


„A szegénytörvény maga támasztja azokat a 
szegényeket, akiket segélyez.” 


„A gazdagoknak nem áll hatalmukban sem 
foglalkoztatni, sem táplálni a szegényeket, kö- 
vetkezésképp ez utóbbiaknak, a dolgok termé- 
szete folytán, nincs is joguk ezt megköve- 
telni…” 


„A szegénynek csak annyira van joga eltar- 
tatni magát, amennyire joga van ezer évig 
élni!” 


Összegezve az elmondottakat, a malthusi ál- 
láspont valahogy így fogalmazható meg: ha a 
szegényeket továbbra is istápolják, akkor addig 
szaporodnak, amíg végül senkinek sem jut töb- 
bé elegendő élelem. A szegényeknek tehát „tá- 
vozniuk kell”. 


„Aki nem távozik önként, azt majd elragadja 
a halál!” 


A KORTÁRSAK ÉS AZ UTÓKOR 


Népesedéselméleti műve valamennyi későbbi 
kiadásából Malthus – mint említettem – ki- 
hagyta a megbotránkoztató mondatok dandár- 
ját, sőt úgyszólván átírta az egész könyvet. A 
kiadások sokasodó száma a malthusi mű iránti 
szokatlan érdeklődést tanúsította, a bírálatok 
zömmel szenvedélyes hangneme viszont azt a 
felháborodást, melyet értékítéletei kiváltottak. 


Szemléltetőül hadd álljon itt néhány példa. 
Coleridge, a költő – Malthus egykori diák- 


társa a cambridge-i Jézus-kollégiumban, – „az 
emberiség szégyenének és gyalázatának” bélye- 
gezte a malthusi népesedéselméletet. „Ünne- 
pélyesen kijelentem – mondotta –, hogy 
egyetlen tudatlanságból, gyöngeségből vagy 
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káros szenvedélyből fakadó tévhit, szekta vagy 
pártütés sem gyalázta meg oly mértékben az 
emberiséget, mint az Essay.”7 


Nem kevésbé felháborodott szavakkal utasí- 
tották vissza Malthus reakciósnak bélyegzett 
nézeteit az utópista szocialisták, köztük: Owen 
és Proudhon. Az előbbi ezt írta: „Nem fogadom 
el, hogy túlnépesedésről beszéljenek addig, 
amíg minden tenyérnyi földet nem művelnek 
meg úgy, mint egy kertet.” A robbanékonyabb 
természetű Proudhon így nyilatkozott: „Egyet- 
len felesleges ember van csak a földön, s az 
maga Malthus úr!”8 


Marxot is mindig elragadta az indulat, vala- 
hányszor A tőkében vagy másutt Malthusról 
írt. 


„Malthus elmélete – olvashatjuk például A 
politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai- 
ban –, amely egyébként nem az ő találmánya, 
hanem amelynek dicsőségét elsajátította azzal 
a papos buzgalommal, amellyel meghirdette, 
tulajdonképpen csak a hangsúllyal, amelyet 
vetett rá – két oldalról jelentős: 1. mert a tőke 
brutális nézeteinek brutális kifejezést adott; 
2. mert a túlnépesség tényét valamennyi tár- 
sadalomformára nézve állította. Bizonyítani 
nem bizonyította, mert nincs kritikátlanabb va- 
lami, mint az ő történetírókból és útleírásokból 
tarkán összehordott kompilációja…”9 


 


* 


A történelem sajátos fintora, hogy Malthus ak- 
kor adta ki népesedéselméleti művét – amely 
örökre ellenszenvessé tette nevét mind kortár- 
sainak java része, mind az utókor szemében –, 
amikor az események logikája már éppen nem 
engedelmeskedett többé sem közgazdásztársai 
feltételezéseinek, sem a tapasztalatokból eredő 
elvárásoknak. A kibontakozó ipari forradalom 
nyomán éppen Malthus korában kezdett kiala- 
kulni az az új gazdasági rend, amelyben egy- 
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részt az ipari termelés bizonyos fokig függet- 
leníteni tudta magát a mezőgazdaság termékei- 
től (gondoljunk például a tűzifára, mely azelőtt 
még a vasolvasztásnál is nélkülözhetetlen volt), 
másrészt a mezőgazdasági gépek, műtrágya, 
rovarirtók, állategészségügyi technikák, orvos- 
ságok stb. formájában pozitív visszacsatolás jött 
létre az ipar és a mezőgazdaság között, és ez 
végül is a mezőgazdasági termelés jelentős nö- 
vekedéséhez vezetett. Ugyanakkor, jóllehet a 
magasabb életszínvonal eleinte valóban csak a 
„pozitív fékeket” lazította meg és a halálozások 
számát csökkentette – előidézve ezzel a XIX. 
század demográfiai forradalmát –, a halálozá- 
sok, különösen a gyermekhalandóság csökke- 
nését csakhamar nyomon követte a születések 
számának lemorzsolódása is. A tetemesen meg- 
növekedett népesség – Malthus elképzelései- 
vel és félelmeivel szöges ellentétben – nem 
gyakorolt egyre elviselhetetlenebb nyomást a 
meglévő létfenntartási eszközökre, hanem el- 
lenkezőleg, ezeknek az eszközöknek a termelő- 
jévé és egyúttal fogyasztójává vált, ami végül 
is a növekedési arányok radikális megváltozá- 
sához, hovatovább felcserélődéséhez vezetett: a 
fejlett iparú államok termelése kezdett el mér- 
tani, ugyanezeknek az országoknak a népessége 
pedig számtani haladvány arányában növe- 
kedni. 


Igaz, hogy amíg a fejlődés eljutott idáig*, ad- 
dig például Anglia lakossága (1801 és 1914 kö- 
zött) nem egészen 9 millióról 37 millióra nőtt, 
az egész egykori szigetországé pedig, Skóciával 
és Írországgal együtt az 1800 évi 16 millióról 
47 millióra, jóllehet időközben mintegy 21,5 
millió lélek hagyta, el az országot és telepedett 
meg a tengereken túl. De az is igaz, hogy en- 
nek a rendkívül gyors fejlődésnek a zökkenés- 
 


* A gyors gyarapodás korszaka az iparilag fejlett 
országodban az első világháborúval zárult le. 
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mentes voltát az egykori gyarmatok és domí- 
niumok mintegy, 400 millió főnyi népességétől 
származó extraprofit biztosította. Ma az Egye- 
sült Királyság lakosságának száma 60 millió, 
az Ír Köztársaságé 3 millió, az Amerikában, 
Ausztráliában, Nagy-Britanniában élő íreké kb. 
10 millió. Anglia népessége 1976 óta fogyóban 
van. 
 
* 
A gyarmatoknak a második világháborút kö- 
vető felszabadulása és ezzel párhuzamosan a 
tudományos-technikai forradalom világméretű 
kibontakozása, s különösen az orvostudomány 
terén végbement robbanásszerű fejlődés nap- 
jainkban – köztudottan ismét merőben új 
helyzetet teremtett. Ma az egész világot fog- 
lalkoztatja az a feszültség, amely adott körül- 
mények között a kellőképpen, nem szabályozott 
emberi termékenység és a létfenntartási eszkö- 
zök termelése (gazdasági növekedés) között tá- 
madhat, és amelyre eddig még nem találtak 
kielégítő megoldást. E feszültség Malthus el- 
lenszenves – a korai kapitalizmus feltörekvő 
rétegeinek érdekeit szem előtt tartó – „racio- 
nalizmusát” ugyan semmivel sem tette elfo- 
gadhatóbbá, de annak elismeréséhez vezetett, 
hogy ő volt az, aki a népesedés és a létfenntar- 
tási eszközök termelése közötti kölcsönhatást 
felismerte. S ha következtetéseivel nem is ért- 
hetünk egyet, elmélete mégis nyeresége volt 
és maradt mind a politikai gazdaságtannak, 
mind a demográfiának. 
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HAZAI VALÓSÁG 


Az egyesült román fejedelemségekben (Mun- 
ténia és Moldva) 1000 lakosra 1885-ben 43,1 
az 1911–13-as évek átlagában 42,4 élveszüle- 
tés esett. Ennél magasabb élveszületési arány- 
számokat századunk elején az európai országok 
közül csupán Oroszországban és legfeljebb egy- 
két balkáni országban jegyeztek. A halálozási 
arányszám – rendes körülmények között – az 
akkori időkhöz viszonyítva közepesen magas 
értékű volt, és az évtizedek folyamán alig vál- 
tozott: 1860-ban elérte a 26,1 ezreléket, 1910- 
ben is a 25,8-at. Ennek megfelelően a lakosság 
lélekszáma az 1877–78-as függetlenségi háború 
jelentős vérvesztesége és az időnként tomboló 
súlyos kolerajárványok ellenére is viszonylag 
gyorsan nőtt, és jó fél évszázad leforgása alatt 
(1859–1912) közel kétszeresére emelkedett.1 


Erdély és csatolt részei – az ún. Partium és 
a Bánság – román, magyar, német és más nem- 
zetiségű népessége jóval lanyhább iramban gya- 
rapodott. Mint az előbbiekben is utaltam már 
rá, itt az első ipari forradalomra jellemző népe- 
sedésrobbanás voltaképpen elmaradt, mert a 
halálozási arányszám csökkenésével szinte egy- 
időben a születésszám is apadni kezdett. A me- 
gyék többségében már a századforduló táján is 
40 ezreléknél alacsonyabb születésszámokat je- 
gyeztek fel. 1905-ben az 1000 főre eső születé- 
sek átlaga 36–37, az első világháborút meg- 
előző utolsó békeévben pedig 32–33 volt.2 Ezért 
– jóllehet a múlt század nyolcvanas éveitől a 
kolerát sikerült távol tartani – a gyarapodás 
viszonylag lassú maradt: Románia mai, Kárpá- 
tokon inneni területének össznépessége 1785 
és 1910 között mintegy 2,5 millióról3 5,2 mil- 
lióra emelkedett4, a lakosság megkétszereződé- 
séhez tehát kb. 120 évre volt szükség (1785– 
1905). 
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Összegezett adatok szerint Románia mai egész 
területének népessége, az elmúlt 120 esztendő- 
ben így alakult: 


1859 :    8 200 000 fő 
1912 :  12900000 fő 
1930 :  14 300000 fő 
1951 :  16 400 000 fő (megkétszereződéi! 


idő : 92 év). 
1979 :  22 000 000 fő5. 


Ami az országos születési arányszámot illeti, 
ez még a húszas években is megközelítette a há- 
ború előtti magas szintet. De még 1930-ban is 
1000 főre átlag 34,1 élveszületés esett, sőt 1932- 
ben – a világgazdasági válság mélypontján – 
35,l.6 Az apadás a parasztgazdálkodások álta- 
lános csődjét jelző konverziós törvény, a foko- 
zott urbanizáció és a növekvő politikai bizony- 
talanság nyomán 1933 után indult meg. 1938- 
ban már csak 28,5, 1940-ben. 26, 1949-ben 27,6, 
1954-ben pedig 24,8 ezrelékes élveszületési 
arányszámot jegyeztek. Ezt követően, 1955-ben 
tették gyakorlatilag szabaddá a művi terhesség- 
megszakítást, aminek következményeként az 
országos statisztika 1959-ben már csak 20,2, 
1966-ban pedig 14,3 élveszületést jelzett. 


Minthogy a második világháború – ponto- 
sabban az 1946–47. évi nagy szárazság és rész- 
leges éhínség – után sikerült a halálozási 
arányszámot az 1935. évi 20,1 (vagy az 1932. 
évi 21,1) ezrelékről 8,1–8,6 ezrelékre leszorí- 
tani, az ország népe ténylegesen még az 1966-os 
népesedési mélypont évében is mintegy 6 szá- 
zalékkal gyarapodott. A nyers utánpótlási 
együttható azonban – először Románia újabb 
kori történetében – 1 alá süllyedt, vagyis táv- 
latilag az ország népe nem növekedett volna 
többé. 
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A FORDULAT ÉVE ÉS A „RENITENSEK” 


Az ismert erélyes jogi-adminisztratív termé- 
szetű születésösztönző intézkedések hatására az 
élveszületések száma 1967-ben egyszeriből 27,4 
ezrelékre szökött fel, majd fokozatosan mérsék- 
lődött, de részint a család- és gyermekvédelmi 
törvénykezésnek és a rendelkezések szigorú 
végrehajtásának köszönhetően továbbra is vi- 
szonylag magas maradt: 1977-ben 19,6 ezrelék, 
az 1966–1976-os évek átlagában 20,8 ezrelék; 
ennél magasabb születésszámot Albánia kivé- 
telével az utóbbi években egyetlen európai szo- 
cialista országban sem regisztráltak. A nyugat- 
európai tőkés országok közül is csak Írország, 
Portugália és Spanyolország születési mutató- 
száma haladja meg a Romániáét. 


Minthogy a közel 20 ezrelékes születési arány- 
szám alacsony halandósággal, párosul, a lakos- 
ság gyarapodása megfelel a IX. pártkongresszu- 
son elfogadott programnak, amely azt tűzte ki 
célul, hogy a születési arányszám növelésére 
irányuló politika következetes alkalmazása, a 
gyermekek és sokgyermekes családok támoga- 
tása révén Romániának 1990-ben 25 millió, 
2000-ben pedig kb. 30 millió lakosa legyen.7 


A két legutóbbi népszámlálás között eltelt 11 
esztendőben az ország népe közel 2,5 millió fő- 
vel, 12,9 százalékkal gyarapodott, ami évi 1,1 
százalékos átlagos növekedési ütemnek felel 
meg. Az elmúlt esztendők eredményeinek tük- 
rében a IX. pártkongresszus merész célkitűzései 
elérhetőknek látszanak. E célkitűzéseknek 
egyébként reális alapot kölcsönöz az a tény is, 
hogy elméletileg már 1982-től (a gyakorlatban 
talán inkább csak 1985-től) kezdve – amikor 
is az 1967 után született, sokkal népesebb év- 
járatok érik el termékeny korukat – jelentősen 
növekedhet az élveszületések száma, még némi- 
leg mérséklődő termékenység esetén is. Az 1966 
és 1977 közötti átlag 20,8 ezrelékes születés- 
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szám megvalósulásában is szerepet játszott az 
a tény, hogy a termékeny korcsoportok közel 
10 százalékkal népesebbek voltak az előző év- 
tized termékeny korcsoportjainál.8 


Az ország sokoldalú és gyors ütemű gazdasági 
fejlesztésére irányuló politika – közismerten – 
évek hosszú sora óta az egyes országrészek, me- 
gyék, földrajzi tájegységek közötti gazdasági- 
kulturális egyenlőtlenségek felszámolását, vala- 
mennyi területi egység és településhálózat ma- 
gas fokú, harmonikus fejlesztését tűzte ki célul. 
Az elmaradottabb megyék gyors fejlesztése ér- 
dekében számottevő erőfeszítéseket tettek. Ám 
ezen a téren különleges – csupán gazdasági 
eszközökkel nem megoldható – problémák is 
jelentkeznek. Ilyen például az egyes megyék, 
városok, községek lakosságának egymástól lé- 
nyegesen eltérő termékenységi magatartása. 


Néhány megyében a születésszám évről évre 
mélyen az országos szint alatt marad, az e me- 
gyékben kimutatott halálozási arányszámok pe- 
dig jóval meghaladják az országos átlagot. Ez 
azt bizonyítja, hogy korántsem alkalmi jellegű, 
véletlenszerű vagy átmeneti jelenséggel van 
dolgunk, hanem régi, hagyományos – mond- 
hatnám: „történeti” – folyamattal, melyen a 
művi vetélést szigorúan eltiltó és büntető, a 
nagyobb termékenységet anyagi előnyökkel is 
serkentő törvényes intézkedések sem tudtak 
egyelőre változtatni; e folyamat egyenes követ- 
kezményeként az érintett térségek, népességének 
korösszetétele jóval idősebb az országos átlag- 
nál. 


Hagyományosan alacsony termékenységű – a 
fővároson kívül – az ország délnyugati sarka: 
Arad, Temes és Krassó-Szörény megyék népes- 
sége. Itt 1977-ben az alábbi születésszámokat, 
halálozási és gyarapodási arányszámokat jegyez- 
ték. 
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Megye Népesség-
szám


Születés   Halálozás
1000 főre


Gyarapodás
100 főre


Arad 512 654 14,3 13,2 0,11 
Temes- 697 851 14,3 11,7 0,26 
Krassó-Szörény 388 159 15,8 12,0 0,38 


Ezen belül városi lakosság: 
Arad 260 906 13,7 10,8 0,29 
Temes 373 358 13,2 9,0 0,42 
Krassó-Szörény 195 671 17,6 8,3 0,93 
 Falusi lakosság:  
Arad 251 748 14,9 15,7 –0,08 
Temes 324 493 15,6 14,7 +0,09 
Krassó-Szörény 192 488 14,0 15,8 –0,18 


Három olyan megyéje van tehát az ország- 
nak, ahol mind a mai napig az 1966-os – a 
művi terhességmegszakítás törvényes eltiltá- 
sa előtti – születési mutatószámok maradtak 
érvényben. A három megye együttes lakossága 
1,6 millió, az évi együttes szaporulat pedig 
3843 fő, 0,24 százalék. 


Nincs itt most helyem arra, hogy részlete- 
sebben kitérjek ennek a török uralmat a Habs- 
burg-uralommal a XVIII. század elején felváltó 
vidéknek hosszú idővel ezelőtt kialakult és a 
többszöri történelmi, sorsfordulók ellenére tar- 
tósnak bizonyult termékenységi magatartása 
mélyebben fekvő, okaira. Az okok vizsgálatánál 
szem előtt kellene tartani egyfelől az 1718. évi 
passzarovici békét követő, zömmel német, fran- 
cia s elzászi, spanyol és szerb telepesek megho- 
nosodásának történetét, másfelől a sajátos – az 
erdélyitől és részben a partiumitól is eltérő – 
társadalmi és birtokviszonyok kialakulását; azt 
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mo- 
csarak felszárítása és a telepesek soraiban a 
XVIII. században pusztító gyilkos maláriajár- 
vány leküzdése után mind a török uralmat, át- 
vészelő őslakosság, mind az újonnan megtele- 
pedett (később a kézműipar felé is orientálódó) 
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földműves réteg – részint a zsíros földnek és 
önszorgalmának, részint a feudális kötöttségek 
hiányának köszönhetően – már a XIX. század 
elejétől kezdve sokkal jobb módba került, mint 
akár az olténiai vagy erdélyi, akár a magyar- 
országi telkes jobbágyság. A növekvő jólét – s 
a földtulajdon elaprózódásától való félelem – 
köztudomásúan gyakran hat az alacsony ter- 
mékenység irányában. A kétgyermekelvűség, 
majd az egyke először Temes megyében és az 
egykori Torontál megyében, valamint Arad me- 
gye alföldi tájain honosodott meg, innen terjedt 
át azután az Arad városától keletre fekvő domb- 
és hegyvidékre, s jóval később, inkább csak a 
modern ipari létesítmények kifejlődése után 
mételyezte meg Krassó-Szörény megyét is. 


Érdekességként jegyzem meg, hogy noha a 
második világháborút követő kisebb vándorlási 
hullám során e térség számos, községében ko- 
rábban igen termékeny olténiai és moldvai ro- 
mán és cigány család telepedett meg, az ős- 
lakosság gyarapodási szempontból lényegében 
magához hasonította a jövevényeket. 


Nemzetiségi összetétel szempontjából Krassó- 
Szörény megye népességének több mint 90 szá- 
zaléka, Arad megyének több mint 80 százalé- 
ka, Temes megyének pedig – a svábság egy 
részének háború utáni elvándorlása következte- 
ben – mintegy háromnegyed része román 
nemzetiségű. 


A hazai termékenységi magatartásban tapasz- 
talható rendkívül nagy fáziskülönbségek tulaj- 
donképpen csak akkor válnak igazán érzékelhe- 
tővé, ha az ország alacsony termékenységű 
délnyugati sarkára vonatkozó adatokat össze- 
vetjük néhány olyan északkeleti megye ada- 
taival, ahol a gyarapodás mutatójának pozitív 
kilengése több mint 50 százalékos az országos 
értékekhez viszonyítva. Az ország három leg- 
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szaporább megyéje: Vaslui, Iaşi és Botoşani. In- 
nen legutóbb az alábbi népmozgalmi adatokat 
jelentették: 


 


Megye Népesség- 
szám 1977. 
júl. 1. 


Születés
1000 


Halálo-
zás 
főre 


Gyara- 
podás 


100 főre 


Vaslui 
Iaşi 
Botoşani 


437 987 
734 774 
452 336


27,5 
25,3 
25,0


9,6 
7,4 
9,4


1,79 
1,79 
1,56


Ezen belül városi lakosság: 
Vaslui 
Iaşi 
Botoşani 


127 447 
337 685 
119 527


30,7 
23,4 
25,2


7,8 
6,0 
7,4


2,29 
1,74 
1,78


 Falusi lakosság:   
Vaslui 
Iaşi 
Botoşani 


310 540 
397 089 
332 809 


26,3 
26,9 
25,0 


10,3 
8,6 
10,1 


1,60 
1,83 
1,49 


Az ország három legszaporább – együttesen, 
ugyancsak mintegy 1,6 millió lelket számláló 
– megyéjének teljes gyarapodása 1977-ben 
28 044 főre emelkedett. Ez úgy viszonylik a dél- 
nyugati megyék gyarapodásához, mint 1:7. Ha 
viszont Arad megye nyers gyarapodási mutató- 
ját vetjük össze a Vaslui megyéjével, az arány 
1:16. 


A fenti három megyén kívül Tulcea (24,0), 
Bacău (23,8), Beszterce-Naszód (23,7), Ialomiţa 
(23,3), Neamţ (22,5), Mehedinţi, Galaţi (22,4) és 
Suceava (22,3) megyékből is a háború előtti or- 
szágos értékeket megközelítő születési mutató- 
számokat jeleznek. 


VÁROSIASODÁS 


A különböző vidékek gyarapodása közötti fá- 
ziskülönbségek egyik közvetlen következménye 
a viszonylag nagyméretű belső vándormozga- 
lom. Mielőtt azonban erről szólnék, egy kis ki- 
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térőre van szükség: a belső mobilitás előfel- 
tétele olyan gyorsan fejlődő településközpon- 
tok – municípiumok, városok – kialakulása, 
amelyek vonzerőt gyakorolnak a gyorsan gya- 
rapodó népességre, és fel is tudják szívni a 
mezőgazdaságból felszabaduló munkaerőfelesle- 
get. 
A városiasodás terén minálunk sok helyütt 
és számos vonatkozásban igen nagy lemara- 
dást kellett behozni. 1831-ben Moldva és Ha- 
vasalföld népességének még csak alig 8 száza- 
léka élt városokban, s az urbánus népesség 
számaránya a századforduló évében, sem halad- 
ta meg a 19 százalékot. A két világháború kö- 
zött a városi népesség mintegy 60 százaléka 
Bukarestben, a prahovavölgyi olajipari közpon- 
tokban, Brassóban, a zsílvölgyi és Hunyad me- 
gyei ipari centrumokban, valamint Resicán és Te- 
mesváron összpontosult.9 A nagyobb erdélyi vá- 
rosok közül Kolozsvár, Nagyvárad elsősorban az 
intellektuális központ szerepét töltötte be ekko- 
riban, Szebenben és Aradon viszonylag fej- 
lettebb volt az ipar; Marosvásárhely, Nagybá- 
nya, Szatmár nem lépett még ki a vidéki kis- 
városok sorából, nem is szólva a székely kis- 
városokról vagy Moldva, Olténia, Dobrudzsa el- 
szórtan fekvő, álmatag, egyáltalán nem növek- 
vő vagy éppenséggel visszaeső vásárvárosai- 
ról. 


Annak a 10,5 millió léleknek, amely 1978-ban 
városi környezetben élt, mintegy negyedrésze 
az utóbbi évtizedben költözött be a különböző 
városokba, elsősorban a nagyobb ipari közpon- 
tokba. 


Visszapillantva, az elmúlt fél évszázadban a 
városiasodás népszámlálásról népszámlálásra 
így alakult: 
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Év Össznépes- 
ség 


Városi 
népes-


ség 
1000 


Külön-
bözet 


fő 


Falusi 
népes- 


ség 


Külön-
bözet 


 


Százalékos 
megoszlás 


 
Város     Falu 


1930 14 281 3 051 11 229 21,4 78,6
1948 15 873 3 713 +662 12 159 +930 23,4 76,6 
1956 17 489 5 474 +1761 12 015 –144 31,3 68,7 
1966 19 103 7 306 +1832 11 797 –218 38,2 61,8 
1977  
I.5. 21 559 10 236 +2930 11 322 –475 47,5 52,5 
1977  
II.1 21 658 10 362 +  126 11 295 –  27 47,8 52,2 


Nem egészen fél évszázad leforgása alatt 
Románia össznépessége 50 százalékkal, a városi 
lakosság 230 százalékkal – több mint 7 millió 
lélekkel – nőtt, a falusi lakosság pedig szám- 
arányában ütemesen, abszolút számokban kife- 
jezve nagyon lassan csökkent, de még 1977 kö- 
zepén is meghaladta fél évszázad előtti létszá- 
mát. 


Az urbanizálódási folyamat természetesen to- 
vább tart, sőt szükségszerűen gyorsul, miként 
azt táblázatunk utolsó sorának a falusi lakosság 
számbeli csökkenésére vonatkozó adata is jel- 
zi. Joggal feltételezhető, hogy már 1980-ban, 
vagy legkésőbb 1981-ben, a városi lakosság vég- 
képp behozza a falusival szembeni történelmi 
lemaradását, s ugyanakkor tovább nőnek a kü- 
lönböző nagyságrendű kategóriákba tartozó s 
elsősorban a 100 ezer lakoson felüli városok. 


Az urbanizációnak köztudottan két útja van: 
az egyik a falu népének beáramlása a városok- 
ba, a másik: egyes fejlettebb községek kiépü- 
lése, ellátása a városokra jellemző adottságok- 
kal és várossá nyilvánítása. Ez utóbbira a je- 
lenlegi ötéves terv (1976–1980) során 130 eset- 
ben kerül sor, amikor is számos olyan 5–10 ez- 
res lélekszámú nagyközség kapta vagy kapja 
meg a városi rangot, mint például a Temes me- 
gyei Nagyszentmiklós, az Arad megyei Pécska, 
a Bihar megyei Érmihályfalva, Bihardiószeg, 
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Székelyhíd, az Ilfov megyei Snagov stb. A ter- 
vek szerint minden megyében legalább 6–7 vá- 
ros létesül, amelyek, mindegyikéhez legalább 
4–5 peremközség tartozik majd. A városok 
többségének ipari-agrár vagy agrár-ipari jel- 
lege lesz. 


1990-ben, amikor a pártprogram célkitűzé- 
seinek megfelelően az ország lakosságának el 
kell érnie a 25 milliós lélekszámot, a városi 
környezetben élők száma 17 millióra – 68 szá- 
zalékra – emelkedik. A várható változások- 
nak részint már a következő évtizedben és kü- 
lönösen századunk utolsó évtizedében nem le- 
becsülhető szerepe lesz a születésszám alaku- 
lásában. 


De hogyan viszonylik pillanatnyilag az ur- 
banizáció a termékenységhez? A kettő között 
sokfelé – a másutt is jól ismert – fordított 
arány mutatható ki. Leggyorsabban a legke- 
vésbé urbanizált megyék gyarapodnak. Boto- 
şani-ban a városi népesség számaránya csupán 
26,5, Vasluiban 29, Iaşi-ban 45,9 százalék. 
Ugyanakkor Krassó-Szörény megye népességé- 
nek 50,4, Aradénak 50,8, Temes megyéének, pe- 
dig 53,6 százaléka él városon. Ebből azonban 
korai volna azt az általános következtetést le- 
vonni, hogy a városiasodással a születésszám 
szükségszerűen csökken igaz, erre is van példa. 
Az ország két legurbanizáltabb megyéjében: 
Brassóban és Hunyadon, ahol a városi lakosság 
számaránya meghaladja a 70 százalékot, a szü- 
letési mutatószám csak 17,5, illetve 17,3; Kolozs 
megyében (urbanizáció közel 68 százalék) 1000 
főre 18,1 élveszületés esik, hasonló a helyzet 
Constanţa megyében (városiasodás 67 százalék, 
születésszám 18,5 ezrelék), nem is szólva a fő- 
városról, ahol az élveszületések száma csupán 
13,7 ezrelék. Országos átlagban is az 1000 fő- 
nyi falun élő népességre számított 20,4 ezrelé- 
kes születésszámmal szemben 1000 főnyi váro- 
si lakosra csak 18,7 élveszületés jut. 
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A fenti adatokkal szöges ellentétben az or- 
szág 21 megyéjében – melyek együttes népes- 
sége 9,5 millió lélek és melyek közül 15 egy- 
úttal az ország leggyorsabban gyarapodó me- 
gyéje is – a városi lakosság élveszületéseinek 
nyers arányszáma nagyobb (több helyütt jóval 
nagyobb) a falusiénál. Ezt persze vitathatatla- 
nul a gyors gazdasági fejlődéssel összefüggő és 
az utóbbi időben egyre határozottabban növek- 
vő térbeli mobilitás terhére (vagy javára?) kell 
írni. Csöppet sem valószínű ugyanis, hogy a 
szóban forgó megyékben a városi népesség ter- 
mékenysége valóban nagyobb volna a falusié- 
nál. A városba költözők, köztudottan, a fiatalok 
soraiból kerülnek ki. 


Az említett 21 megye együttes urbanizációs 
mutatója mintegy 20 százalékkal az országos 
szint mögött marad: mindössze 38,1 százalékos. 
Ezért a viszonylag kisebb születési számarányt 
felmutató falvakra a születések abszolút számá- 
ból még így is 115 000, a városokra pedig mind- 
össze, 77 000 újszülött jut. 


Ha az egyes megyék fejlettségi fokára váro- 
saik nagyságrendjéből próbálnánk következtet- 
ni, azt találnók, hogy a szóban forgó 21 me- 
gye ebből a szempontból is hátrányos helyzet- 
ben van: 128 városa közül 112 tartozik a kis 
(50 ezren aluli) vagy egész kis (10 ezren aluli) 
városok kategóriájába. Az 50 ezer főnél népe- 
sebb városok közül csak 12 fekszik a 21 megye 
területén; az ország 17 nagyvárosa közül pedig 
mindössze 4. 


Az elmondottakból – úgy vélem – bízvást 
levonható az a következtetés, hogy a városi kör- 
nyezetben tapasztalható születésszám-mérséklő- 
dés – a mi sajátos körülményeink között – 
egyelőre inkább csak a nagyobb városokban, 
főképp a 100 000 lakoson felüli városokban ér- 
vényesül. Ezeknek egy része egyébként ún. 
„zárt” város, ami mérséklően hat a beáramlás 
ütemére, pontosabban elég magas szinten tartja 
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az ingázók számát, akiknek, gyarapodási mu- 
tatóit a falusi statisztikákban kell megkeres- 
nünk. A 100 000 lakoson felüli városokban – 
a fővárost is beleértve – 1977. július 1- 
én 5 116 000 lélek, az ország népességének 23,6, a 
városi népességnek 53,8 százaléka élt. 


Városi népességünknek köztudottan igen ma- 
gas százaléka még a városban, megtelepedett 
első nemzedékhez tartozik. I. Şalapa adatai sze- 
rint a municípiumok és városok lakosságának 
közel 60 százaléka már 1973-ban sem abban 
a helységben született, ahol jelenleg él, ha- 
nem jobbára falun.10 Minthogy 1973 óta, az ur- 
banizációs folyamat felgyorsult, minden bi- 
zonnyal ez a számarány is jelentősen megnö- 
vekedett. 


A városban frissen megtelepülők – különö- 
sen, ha nagyobb számban érkeznek, és sok kö- 
zöttük az ugyanarról a vidékről elszármazó – 
többnyire magukkal hozzák hagyományos kö- 
zösségi szokásaik és értékeik egy részét – köz- 
tük a termékenységi szokásaikat is – s eze- 
ket lehetőségeikhez képest igyekeznek beépí- 
teni a városi struktúrákba. Fokozott mértékben 
áll ez olyan etnikai csoportokra, melyeknél a 
városba település erős sztresszhatással jár, mert 
például korábban nomád vagy félnomád élet- 
módot folytattak. De általában is megállapít- 
ható, hogy nem csupán a városi életforma hat 
a minden rendű beköltözőkre, hanem az új 
városlakók részéről is szüntelenül érvényesülő 
pozitív visszacsatolás jön létre. A nagy tömeg- 
ben városba települők szokásaikkal, életmód- 
jukkal, sajátos szemléletükkel szüntelenül ala- 
kítgatják, módosítgatják a város megszokott 
arculatát, és ily módon közvetve hozzájárulnak 
a falu és város közötti különbség elmosódásá- 
hoz. Várhegyi István ebben egy korszerűsödő, 
iparosodó társadalom életformaváltásának két 
pólusát látja. „Urbanizálódás? A másik oldalon 
ruralizáció. Nemcsak falvaink városiasodnak, 
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nagyvárosaink is falusiasodnak” – írja.11 A ru- 
ralizáció jelensége bizonyos mértekben a „zárt” 
városokban is tapasztalható, a beköltözés szem- 
pontjából nyitottakban természetesen sokkalta 
nagyobb mértékben. 


BELSŐ VÁNDORLÁS 


Minthogy a különböző települések és telepü- 
léshálózatok természeti adottságai nem hozha- 
tók közös nevezőre, s a lakosság uniformizál- 
hatatlan népesedési magatartása általában nem 
vet számot a természeti-gazdasági adottságok- 
kal, az ipar fejlődését biztosító termelőerők 
arányosabb elosztása érdekében a társadalmi 
mobilitás bizonyos fajtái (mind foglalkozási, 
mind földrajzi értelemben) állami támogatás- 
nak örvendenek; ennek megfelelően a lakosság 
természetes gyarapodása és tényleges növeke- 
dése között sokfelé lényeges eltérés tapasztal- 
ható. Az ország fővárosának és 11 megyéjének 
népessége a két népszámlálás közötti országos 
gyarapodási mutatószámot (12,9%) kisebb vagy 
nagyobb mértékben meghaladó arányban nőtt: 


Növekedés Ebből: 
Megye Összesen (%) Termé- 


szetes 
gyarapo- 


dás


Vándorlási
különbözet 


Bukarest 482 000 33,2 99 000 + 383 000 


Galaţi 108 000 32,8 89 000 +  19 000
Brassó 140 000 31,8 57 000 +  83 000
Constanţa 143 000 30,9 74 000 +  69 000
Argeş 102 000 19,4 80 000 +  22 000
Dîmboviţa 71 000 17,2 61 000 +  10 000
Gorj 50 000 16,9 43 000 +    7 000
Prahova 117 000 16,7 110 000 +    7 000
Szeben 67 000 16,3 58 000 +    9 000
Hargita 44 000 15,7 39 000 +    5 000
Máramaros 65 000 15,5 69 000 –     4 000
Temes 89 000 14,7 24 00 +   65 000 
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Míg a népességszám szempontjából az átla- 
gosnál gyorsabban növekvő megyék vándorlási 
különbözete – az egy Máramaros kivételével 
– pozitív, az országos átlagnál kisebb növeke- 
dést felmutató 12 megye közül 10-ben negatív: 
 


Megye 


Növekedés Ebből 


Összesen           (%) 
Termé-
szetes
gyara-
podás 


Vándorlási
különbözet


Botoşani – 1200 – 0,3 84 800 – 86 000 
Teleorman 1 500    0,4 50 500 – 49 000 
Szilágy 1300    0,7 30 300 – 29 000 
Vaslui 5 000    1,5 94 000 – 89 000 
Ialomiţa 10 000    2,8 61 000 – 51 000 
Ilfov 23 000    3,2 94.000 – 71 000 
Mehedinţi 12 000    4,0 26 000 – 14 000 
Vrancea 19 000    5,4 57 000 – 38 000 
Buzău 27 000    5,8 66 000 – 39 000 
Arad 31 000    6,4 10 000 + 21 000 
Beszterce-Naszód 17 000    6,4 43 000 – 26 000 
Krassó-Szörény 27 500    7,5 16 000 + 11 500 


A táblázatainkban nem szereplő 16 megye az 
országos átlagot megközelítő arányban gyara- 
podott. Így például Kolozs megye majdnem 12 
százalékkal, 86 000 fővel, melyből 14 000 fő volt 
a más megyékből ideköltözöttek száma. 


A főváros után, mely a belső migráció több 
mint felét szívta fel, sorrendben a legnagyobb 
migrációs vonzóerőt Brassó, Constanţa és Te- 
mes megyék ipari központjai (és azok perem- 
községei) gyakorolták; a három megye együt- 
tesen több mint 200 000 lélekkel gyarapodott a 
lakóhelyét változtató népességből. Bár Galaţi 
megye népessége is az országos átlagot mintegy 
két és félszeresen meghaladó arányban nőtt, 
ehhez mégsem volt többre, mint 19 000 bete- 
lepülőre szüksége, a többit a magas természetes 
gyarapodás fedezte. Argeş megye is önerejéből 
 
196 







jobbára fedezni tudta az országos átlagot erő- 
sen meghaladó termelőerő-szükségletét. 


Jól ábrázolja a természeti-gazdasági adottsá- 
gokkal számot vetni nem tudó gyarapodást a 
Botoşani vagy Vaslui megyei példa. Az erdélyi 
megyék közül a kedvezőtlen természeti adott- 
ságok Szilágy (vízhiány) és Beszterce-Naszód 
(magas hegységek) megyében nem tettek lehe- 
tővé olyan ipari fejlesztést, mely a nagyobb 
elvándorlást fékezhette volna. 


A táblázatainkban nem szereplő Bacău, Su- 
ceava, Iaşi és Neamţ, valamint Fehér, Szatmár 
és Hunyad megyékből rajzik még ki viszony- 
lag nagyobb számú népesség. De a 20–42 szá- 
zalékos vándorlási különbözet levonása után 
ezeknek a megyéknek a növekedése még min- 
dig eléri az országos szintet. 


Amikor a hivatalos kimutatásokban pozitív 
vagy negatív vándorlási különbözetről beszél- 
nek, ezen természetesen minden esetben a po- 
zitív és negatív migráció különbözeti végered- 
ményét kell érteni. Gyakran előfordul ugyanis, 
hogy valamelyik megye betelepülési többletét 
kisebb vagy nagyobb mértékben csökkenti az 
onnan elvándorlók száma, bizonyos vidékek 
népességére ugyanis meghatározott ipari köz- 
pontok gyakoroltak már a múltban is, és gya- 
korolnak mind a mai napig vonzóerőt. Ezek az 
ipari központok olykor a szomszédos megyék- 
ben, máskor jóval távolabb vannak. Így például 
Gorj és Mehedinţi megyék vándornépességének 
egy részét a Krassó-Szörény, Hunyad és Temes 
megyei ipari központok szívják fel, Hargita és 
Kovászna megye „kóborgó” népességének Bras- 
só, a Hunyad megyei szénmedence, továbbá a 
szatmári és máramarosi ipari és bányaipari 
központok a vándorlási irányai, a Vîlcea me- 
gyeiekre Szeben, a népességtöbblettel bíró 
moldvai megyékre pedig a szomszédos Hargita, 
Kovászna, Maros, a távol fekvő Arad és Temes, 
újabban Kolozs megye gyakorol vonzóerőt. 
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Megvonva a két népszámlálás között eltelt 
11 esztendő migrációs mérlegét, a 727 000 főt 
kitevő „érkező” népesség a fővároson kívül 
14 megye lakosságát gyarapította; az ily mó- 
don is szaporodó megyék – néhány a népesedés 
szempontjából önellátó megyével együtt – az 
ország ipari fejlődésének legfontosabb gócpont- 
jai. A negatív mérleggel záruló migráció (ösz- 
szesen 797 000 fő) 25 megyét érintett, anélkül 
azonban – amint ezt I. Measnicov és Vl. Tre- 
bici is hangoztatja –, hogy közvetlen összefüg- 
gést lehetne kimutatni a természetes gyarapo- 
dás nagysága és az elvándorlás mértéke kö- 
zött.12 Igaz, valamennyi olyan megye, amely- 
nek természetes szaporulata legalább 20 száza- 
lékkal meghaladta az országos átlagot, a nega- 
tív migrációjú megyék sorában található. De 
negatív a vándorlási mérlege az országos átlag- 
gal megegyező mértékben gyarapodó Ilfov me- 
gyének is (persze itt a főváros vonzóereje a 
magyarázat), és ugyancsak negatív az országos 
gyarapodási átlag mögött lemaradó Fehér me- 
gyéé, valamint Hunyadé és Biharé.  


Általános szabályként pusztán csak azt le- 
het kimondani, hogy a negatív előjelű földrajzi 
mozgékonyság fordított arányú a nagyobb fokú 
és gyorsított ütemű iparfejlesztést lehetővé tevő 
természeti-gazdasági-kulturális adottságokkal, 
s ezt az arányt csak bizonyos területek és kul- 
turális-gazdasági központok vonzóereje és ál- 
lampolitikai szempontok módosítják némiképp. 


A TÖRTÉNELMI ORSZÁGRÉSZEK 


Hogyan gyarapodott a két népszámlálás között 
a történelmi országrészek népessége? Erre a 
kérdésre I. Measnicovnak és Vl. Trebici-nek az 
előbbiekben is idézett tanulmányában találha- 
tunk választ. Nézzük meg először is a történel- 
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mi tartományok élveszületéseinek és születési 
arányszámainak alakulását 1966 és 1976 között: 


Történelmi 
országrész 


Népesség- 
szám közép-


arányosa 


Élveszüle- 
tések összes 


száma 


Születési 
arányszám 


11 év 
átlagában


(a két népszámlálás között)
Románia 20 318 873 4 651 596 20,8


Moldva 4 181 823 1 170 505 25,4
Dobrudzsa 782 373 179 796 20,9
Olténia 2 248 427 508 351 20,6
Erdély 4 139 676 926 423 20,3
Körösvidék-Mára- 
maros 1 941 805 415 821 19,5
Munténia 6 001 348 1 281 855 19,4*


Bánság 1 024 429 172 663 15,3


Az egyes országrészek tényleges és természe- 
tes szaporulata között elég lényeges a különb- 
ség. A vonatkozó adatok összevetését az alábbi 
táblázat teszi lehetővé: 


Történelmi 
országrész 


Természe-
tes szapo-


rulat 


(%) Tényleges
szaporu-


lat 


(%) Vándorlási
különbözet 


Moldva 791 435 20,0 441 176 11,1 – 350 259


Dobrudzsa 113 538 16,2 161 711 23,1 + 48 173
Olténia 255 626 11,9 212 016 9,9 – 43 610
Erdély 495 234 12,7 492 336 12,6 –  2 898
Körösvidék- 
Máramaros 180 834 9,9 180 715 9,8 –     119
Munténia 674 601 21,1 877 324 15,1 + 202 723
Bánság 39 406 4,1 115 848 12,1 + 76 442


Moldvából, mely az ország összlakosságának 
egyötödét képviseli, ám az élveszületések egy- 
 


* Ha az alacsony termékenységi főváros közel 
2 millió lakosát leszámítjuk, Munténia születési 
arányszáma kb. 22,2 ezrelék, vagyis nagyságrendben 
nyomban Moldva után következik. 
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negyedét adja, került ki az országrészek közötti 
vándorló népesség zöme. Ha összeadjuk a ne- 
gatív és pozitív vándorlási különbözeteket, a 
tényleges vándorlásnál mintegy 400 000 fővel 
kisebb végeredményt kapunk, vagy más szóval 
a 10 000 lakosra számított átlagos 360 főnyi 
megyék közötti vándorlóval szemben az ország- 
részek közötti vándorlásban minden 10 000 la- 
kos közül csak 195 lélek vett részt. Átlagosan 
számítva tehát a vándorlások mintegy 55 szá- 
zaléka a saját országrész határain belül zajlott 
le. Persze aközött, ami a valóságban végbe- 
ment és a statisztikai átlag között ez esetben 
is elég jelentős az eltérés. Miként az előbbiek- 
ben is említettem, egyedül a fővárosban 383 000 
lélek telepedett meg újonnan, Argeş, Dîmbo- 
viţa és Prahova megyékben pedig további 
39 000 fő. Ugyanakkor Teleorman, Ilfov, Ialo- 
miţa, Buzău és Brăila együttes vándorlási mér- 
lege 220 000 főnyi veszteséggel zárult. Ennek a 
két tényezőnek a különbözete teszi ki Munté- 
nia közel 203 000 főre rúgó vándorlási nyere- 
ségét. 


A nem egyenlő szaporulat és a belső vándor- 
lások következtében az alábbi eltolódások kö- 
vetkeztek be az egyes országrészek népességei 
közötti arányszámokban: 
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Történelmi 
országrész 


Százalék- 
arány 


1966. III. 15. 


Százalék-
arány 


1977. I. 5. 


Az élveszü- 
letések száma 
szerinti arány 


Románia 100,0 100,0 100,0


Moldva 20,8 20,4 25,1
Dobrudzsa 3,6 4,1 3,9
Olténia 11,2 10,9 10,9
Erdély 20,4 20,3 19,9
Körösvidék- 


Máramaros 9,7 9,5 8,9
Munténia 29,2 29,8 27,5


Ebből: Bukarest 7,6 9,0 5,5
Bánság 5,1 5,0 3,8







Ha az egész országnak olyan magas volna a 
születési arányszáma, mint Moldvának, akkor 
évről évre mintegy 100 000-rel több újszülött 
látna napvilágot; a migráció következtében 
azonban Moldvának az ország össznépességéhez 
viszonyított számaránya mégis csökkenőben 
van. A 10 000 lakosra eső átlag 360 főnyi ván- 
dorlóval szemben Moldvában minden 10 000 la- 
kosra 850 vándorló esik. Ez a viszonylag nagy- 
fokú mobilitás előbb-utóbb kérlelhetetlenül 
érvényesíteni fogja a maga sajátos törvényeit. 
A jelenleg még a hagyományos viszonyokat 
tükröző magas moldvai termékenységnek a kö- 
zeljövőben már csak azért is mérséklődnie kell, 
mert az elvándorlás mindig a legfiatalabb és 
legtermékenyebb korcsoportokat apasztja. 


A mérséklődés már meg is indult. Ha a két 
népszámlálás között az átlagos moldvai szüle- 
tési számarány még 25,4 ezrelékes volt, 1977- 
ben a moldvai megyék összesített születési 
számaránya már csak 23,7 ezreléket tesz ki. 
Ezzel egyidőben a kevésbé termékeny ország- 
részekben a betelepülők fiatal kora miatt né- 
mileg növekszik a termékenység; ez, ha kis 
mértékben is, de máris tapasztalható a Bánság- 
ban. Kérdés azonban, hogy vajon hosszabb tá- 
von a helyi, hagyományos (alacsonyabb) termé- 
kenység vagy pedig az újonnan betelepülők 
magatartása kerekedik-e felül? A városi élet- 
mód – rövid átmeneti idő után – inkább az 
előbbi, mint az utóbbi irányban szokott hatni. 


NEMZETISÉGI GYARAPODÁS 
Az 1977. január 5-i népszámlálás előzetes ada- 
tai szerint a romániai nemzetiségek száma 
2 557 695 lélek, az ország lakosságának 11,9 
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százaléka. A magyarság lélekszáma ez utóbbi 
három népszámlálás során így alakult: 


1956. február 21. 1 587 675 
1966. március 15. 1 619 592 
1977. január 5. 1 706 874 


E három egymás mellé állított számadatból 
nyomban szembetűnik a magyar kisebbség sza- 
porulatának alacsony volta, erős hátramaradása 
az ország egész népének gyarapodása mögött. 
Különösen kicsi volt a szaporulat 1956 és 1966 
között: mindössze 32 000 lélek – 2 százalék –, 
miközben az ország egész népe 1 614 000 lélek- 
kel – 9,2 százalékkal – gyarapodott. Ennek 
következtében a magyarság országos számará- 
nya a korábbi 9,1 százalékról 8,5, százalékra 
esett vissza. Az 1966-ban foganatosított erélyes 
születéselőmozdító rendszabályok természete- 
sen a magyarság termékenységére sem marad- 
hattak hatástalanok. A születésszám megnöve- 
kedett a nemzetiségi családokban is, s a leg- 
utóbbi népszámlálásig eltelt 11 esztendő alatt a 
magyar nemzetiség lélekszáma 87 000 fővel 
nőtt. Bár az eredmény nem lebecsülendő, ha az 
előző évtizedééhez viszonyítjuk (250 százalék!) 
de most is messze elmarad az országos mögött, 
mely ez alkalommal 2 456 000 főt tett ki. Vi- 
szonyszámokban kifejezve, az országos 12,9 
százalékos gyarapodással szemben a magyar 
lakosság gyarapodása mindössze 5,4 százalékos 
volt, s ennek következtében a magyar ethosz 
számaránya ismét csökkent, ezúttal 8,5-ről 7,9 
százalékra. 


Nem kétséges, hogy e kedvezőtlen jelenség 
magyarázatát mindenekelőtt a magyar nemze- 
tiségnek a többségétől eltérő termékenységi 
magatartásában kell keresnünk. Ha összevet- 
jük a magyarság nyers élveszületési arányszá- 
mait az évről évre bejegyzett országos élve- 
születési arányszámokkal, az alábbi eredményt 
kapjuk: 
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Év Élveszületések arányszáma 
1000 főre


Különbözet 


 Magyar 
kisebbség 


Az ország 
egész népe 


 


1966 12,8 14,3 – 1,5 
1967 21,2 27,4 – 6,2 
1968 22,9 26,7 – 3,8 
1969 21,4 23,3 – 1,9 
1970 19,8 21,1 – 1,3 
1971 17,9 19,5 – 1,6 
1972 17,4 18,8 – 1,4 
1973 16,6 18,2 – 1,6 
1974 18,0 20,3 – 2,3 
1975 17,3 19,7 – 2,4 
1976 17,1 19,5 – 2,4 


11 év alatt a magyar nemzetiségű családok- 
ban világrahozott újszülöttek hozzávetőleges 
száma ezek szerint 336 000 volt, ami a két nép- 
számlálás végeredményének középarányosához 
viszonyítva 18,36 ezreléknek felel meg, szem- 
ben az országos 20,8 ezrelékes, az erdélyi 20,3 
ezrelékes és a körösvidék-máramarosi 19,5 ez- 
relékes átlaggal. 


Az országos születési számarányhoz viszonyí- 
tott átlag 2,44 ezrelékes (nem egészen 12 szá- 
zaléknak megfelelő) különbözettel szemben 
egyes esztendőkben lefelé, más esztendőkben 
felfelé találunk elég lényeges eltéréseket. A 
legnagyobb különbözetet 1967-ben és 1968-ban 
jegyezték fel (6,2, illetve 3,8 ezreléket), de ma- 
gasra szökött fel a különbözeti érték 1974-ben 
és az azóta eltelt néhány esztendőben is. Ebből 
az következik – mind a legutóbbi 11 eszten- 
dőre, mind pedig az azelőtti hosszabb időszakra 
kiterjedő érvénnyel –, hogy az élveszületési 
arányszámok csökkenő irányzata idején a két 
arányszám általában közeledik egymáshoz; el- 
lenben, az adminisztratív-jogi természetű – a 
születésszám növelését célzó – intézkedések a 
magyar nemzetiségre nem hatnak olyan mér- 
tékben, mint az ország egész népére. Ennek 
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egyik lehetséges és egyben valószínű, magya- 
rázata az, hogy a magyarság körében a család- 
tervezés és a terhességmegelőzés más módsze- 
reivel szemben a művi vetélés az országos át- 
lagnál kisebb mértékben volt elterjedve. 


KUTATÓMUNKA 


Mi az oka a magyarság alacsonyabb termé- 
kenységének és kisebb gyarapodásának? A ket- 
tő ugyanis, amint a továbbiakból látni fogjuk, 
nem fedi maradéktalanul egymást. A kérdésre 
csakis egy mélyreható – a történelmi és kultu- 
rális tényezőket az idő és a változások függvé- 
nyében vizsgáló, az élő népi hagyományok és 
az újonnan kialakult, többnyire urbánus ere- 
detű szokások társadalmi-gazdasági hátterét is 
feltáró, a különböző fajtájú imponderábiliákat 
sem figyelmen kívül hagyó – szociológiai és 
tömeglélektani kutatás adhatna talán kielégítő 
választ. Sokrétű, nagy felkészültséget és igen 
nagy apparátust igénylő, költséges és hossza- 
dalmas kutatóvállalkozás megindítására azon- 
ban – legjobb tudomásom szerint – egyelőre 
nincs sok remény, maga az intézményes keret 
is hiányzik még hozzá. Ezért a hivatalos sta- 
tisztikai adatokból levonható tanulságokon kí- 
vül meg kell elégednünk néhány igen hasznos 
demográfiai vizsgálódással, családszociológiai 
felméréssel, dokumentum erejű riporttal, ma- 
gányos – olykor amatőr – kutatók vagy ki- 
sebb, alkalmi kutatócsoportok önzetlen, önkén- 
tes munkásságát dicsérő részeredménnyel, me- 
lyek nemzetiségi társadalmunk önismereti tér- 
képe egy-egy fehér foltjának betöltésére vállal- 
koztak. 


Az ilyenszerű – a népesedési kérdést zöm- 
mel szívügyének tekintő – tanulmányokból 
nemrég Imreh István szerkesztésében Változó 
valóság címen kötet jelent meg;13 fél évszázad 
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óta ez az első romániai magyar nyelvű szocio- 
lógiai tanulmánykötet. Szerzői: tanárok, köz- 
gazdászok, könyvtárosok, kedvtelésből kutatók 
(parasztember is van közöttük) a Kalotaszegtől 
a Székelyföldig és a Szilágyságtól Szeben vi- 
dékéig Erdély számos tájegysége népének sa- 
játos adatait gyűjtötték össze, és bár ,,a magyar 
nemzetiség egészének szintjéig elemzéseikkel 
nem juthattak fel, hiszen ilyen vizsgálódásra 
csak intézményes keretben, összefonódottan, 
központi irányítással vállalkozhattak volna” 
(Imreh István), mégis munkásságuk számos 
olyan népesedési jelenségre vetett fényt, amely 
közvetlenül vagy közvetve alkalmas arra, hogy 
átfogóbb képet nyerjünk az alacsonyabb ter- 
mékenység és nem kielégítő gyarapodás okai- 
ról, és egyben – ha csak egészen nagy vona- 
lakban is – fogalmat alkothassunk a jövő ki- 
látásairól. 


A kötet szerzői közül Keszi Harmath Sándor 
a szakkutató avatott szemével a kalotaszegi 
Inaktelke népmozgalmát tanulmányozva lénye- 
gében az egész Kalotaszeg népére érvényes 
következtetéseket vont le. „A születéskorláto- 
zás – írja – valaha azért jött létre, hogy nö- 
vekedjék a családon belül az egy családtagra 
jutó jövedelem.” 1976 és 2000 között azonban 
éppen a születéskorlátozás miatt „megnövek- 
szik az eltartottsági teher, s így a családkorlá- 
tozás az életszínvonal csökkenésének irányá- 
ban fog hatni”. Vasas Samunak a hagyomá- 
nyaihoz szigorúan ragaszkodó nádasmenti falu- 
ról, Vistáról készített színes szociográfiai fel- 
vétele több tekintetben kiegészíti és sarkítja 
Keszi Harmath Sándor és munkatársai meg- 
állapításait. Vistán 1970 és 1975 között az új- 
szülöttek száma 24-ről 8-ra apadt, és ma már 
1000 lakosra csupán 7,5 élveszületés esik. Köz- 
rejátszik az alacsony születésszámban a falu- 
ban régóta meghonosodott, a terhességmegsza- 
kítást hallgatólagosan helyeslő erkölcs. A mag- 
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zatelhajtást elszenvedett asszony „felemelt fej- 
jel, cifrán felöltözve mehet végig a falun, sőt 
bizonyos büszkeséget is érez, amit egyáltalán 
nem akar titkolni”. 


Kósa-Szánthó Vilma urbánus környezetben, 
Sepsiszentgyörgy egyik új lakónegyedében 
végzett családszociológiai felmérést; adataiból 
az derül ki, hogy a megkérdezett (többségében 
magyar nemzetiségű) népességnél tapasztalt 
családtervezési értékek eltérnek egyrészt az or- 
szágos, másrészt a megyei értékektől. Így pél- 
dául az első szülés átlagos életkora a megkér- 
dezetteknél 24,6, a másodiké 26,8 esztendő; a 
megfelelő országos életkor 21,7 és 25,1 év. A 
családok átlagos gyermekszáma 1,81, ami nem 
elegendő a távlati utánpótláshoz; országos vi- 
szonylatban 1977-ben 2,76 gyermek esett egy 
családra, a Kovászna megyei átlag pedig ennél 
nagyobb, mert itt mind az általános, mind a 
városi születésszám meghaladja az országos 
szintet (előbbi 21,4, utóbbi 22,6, szemben az 
országos 19,6, illetve 18,7-tel). Arra vonatko- 
zólag azonban nem rendelkezünk adatokkal, 
hogy mekkora hányaddal veszik ki részüket a 
megyei születésszám alakulásából a román 
nemzetiségű családok, melyek a megye összla- 
kosságának 21,8 százalékát alkotják. 


Vetési László interetnikus környezetben élő 
kis létszámú magyar népi elem párkapcsolatait 
vizsgálja; felmérése arra enged következtetni, 
hogy a területi és foglalkozási szempontból 
egyaránt mozgékonyabb népességnél – a ha- 
gyományos szemléletkorlátok felszakadozása és 
az egyre inkább munkahelyszférájú párválasz- 
tás miatt – a homogén házasságokkal szemben 
teret hódít a heterogén, interetnikus házassá- 
gok száma. Vetési „mintavétele” további, szé- 
lesebb kört felölelő kutatásokra ösztönöz, már 
csak azért is, mert a magyar etnosz mintegy 
negyedrésze (kb. 400 000 lélek) köztudottan 
olyan interetnikus diaszpórában él, melynek 
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mindössze 5–15 százalékát képviseli. Ugyan- 
akkor a hagyományos életmódot folytató ma- 
gyarok száma – amint az a népszámlálási 
adatokból kiderül – az országos átlagnál gyor- 
sabb ütemben csökken. 1966-ban 718 475 ma- 
gát magyar nemzetiségűnek valló személy la- 
kott városi környezetben, és 41 443 a városok- 
hoz csatolt peremközségekben. A falun lakó 
magyarok száma 859 674 volt. Tizenegy eszten- 
dővel később 141 208 személlyel nőtt a váro- 
sokban (+ 19,7%) és 229 lélekkel (+ 0,1%) a 
peremközségekben élő magyarság száma – ami 
ugyan messze elmarad az országos urbanizáló- 
dási átlag mögött –, de ezzel egyidőben 54 155 
személlyel (– 6,3%) csökkent a falun élőké. 
A hagyományos keretből kilépő magyarság 
számaránya tehát mintegy másfélszerese az 
országos átlagnak. 


Vofkori László a zömmel aprófalvas telepü- 
léshálózatokról való (hézagos) ismereteink ki- 
egészítésére vállalkozott az udvarhelyi meden- 
cében végzett kutatásával. A vizsgált, évtize- 
dek óta inkább fogyó, mint gyarapodó terület 
jelenlegi településeinek száma 129, ebből 105 
az ezer főnél kevesebb lelket számláló falu, 
ezekben él a medence népességének 47,7 száza- 
léka. A három idetartozó város együttes né- 
pessége – peremközségeik nélkül – az össz- 
lakosság alig 35,8 százalékát teszi ki. Bár a ha- 
gyományos életforma sok helyütt továbbra is 
uralkodó, és a viszonyok némileg hasonlítanak 
egyes moldvai településhálózatokéhoz, a gya- 
rapodás itt mégis már az iparosodás kezdetei- 
vel meglassult. 1956 és 1966 között évi átlag- 
ban 526 fővel nőtt a medence népessége, 1966 
és 1977 között már csak 356-tal. 


Vajon kivételnek számít-e az a mindössze 
361 lelket számláló kicsiny település – Hod- 
gya –, melynek családi-társadalmi életét Ge- 
réb Attila vette szemügyre? Ebben az udvar- 
helyszéki Felsőboldogfalva községhez tartozó 
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faluban az 1950 után eluralkodott „kétgyer- 
mekelv” ma már nem mindenható. Számos 
családban ismét „szót kér” a harmadik és ne- 
gyedik gyermek is. Hasonlóképpen 3–4 az 
átlagos gyermekszám a gyergyóremetei erdő- 
munkás családokban – erről Garda Dezsőtől 
értesülünk. Igaz, itt régebben 8–11 gyermek is 
„elkelt”. 


Székelyudvarhely egyik peremközségének, a 
már említett Felsőboldogfalvának életét vizs- 
gálva Hermann Gusztáv is növekvő irányzatú 
születésszámról tudósít. Újabban már ritka a 
csak kétgyermekes család: a termelőerők ará- 
nyosabb eloszlása, az ipari és mezőgazdasági 
termelés egybekapcsolása, a város és falu kö- 
zötti együttműködés elmélyülése csökkenti a 
munkaerő mozgását, szükségtelenné teszi az el- 
vándorlást, növeli a biztonságérzetet. Ez a ter- 
mészetes szaporulat növekedésében is megmu- 
tatkozik. 


URBÁNUS NEMZETISÉG 


Nem mentes az ellentmondásoktól az a kép, 
melyet az erdélyi magyar falu metamorfózi- 
sáról, a magyarságnak e metamorfózishoz való 
alkalmazkodásáról, az alkalmazkodás népese- 
dési kihatásairól a Változó valóságból kapunk. 
És némileg egyoldalú is. Éppen napjaink leg- 
jelentősebb életkeretének: a városi életmód 
kialakulásának mélyebbre néző kutatása hiány- 
zik belőle. Pedig a városi életmóddal járó új 
foglalkozási struktúra, a társadalomlélektani 
jellegzetességek megváltozása, a korábban ha- 
gyományos rítusok keretébe foglalt és kizáró- 
lag etnikumhoz kötött műveltség látóhatárának 
kitágulása, átalakulása, az interperszonális és 
interetnikus kapcsolatokban végbemenő eltoló- 
dás a magyarság esetében nem is újkeletű 
jelenség Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert a 
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termékenység és gyarapodás; szempontjából – 
mint már az előbbiekben is igyekeztem rámu- 
tatni – korántsem közömbös az, hogy első, 
második, avagy már a sokadik városban meg- 
telepedett nemzedék magatartásáról van-e szó. 
Mert hogyha a városba zúduló tömeg ideig- 
óráig, meg is foszthatja a várost asszimiláló 
képességétől, a szerves integrációra előbb- 
utóbb – legkésőbb egy-két nemzedék múlva – 
mindenképpen sor kerül. 


Az erdélyi magyarság viszonylag jelentős 
hányada már az első világháború előtt is váro- 
son élt. Úgyszólván valamennyi erdélyi város- 
ban már a századforduló táján is a gyári, mun- 
kás, iparos, tisztviselő és értelmiségi réteg nagy 
része a magyarság sorából került ki; elég nagy 
súllyal esett ekkoriban latba a városok zömmel 
magyar ajkú zsidó értelmiségi és iparos-keres- 
kedő rétege is, mely például Szatmár vagy 
Nagyvárad összlakosságának 20–24, Kolozs- 
vár-, Temesvár- vagy Marosvásárhelyének 
10–12 százalékát tette ki. A városlakó magyar- 
ság száma az 1930-as és 1948-as népszámlálá- 
sok idején a tisztviselő réteg és az értelmiség 
megfogyatkozása ellenére is jelentősen megha- 
ladta az országos átlagot. Az ötvenes évek 
végéig, a hatvanas évek elejéig számos nagyobb 
városban többségben volt a magyarság. 1966- 
ban, szemben az országos 38,2 százalékos ur- 
banizációs aránnyal, a városlakó nemzetiségi 
számarány 46,9 százalékos volt. Ma a nemze- 
tiségi város–falu arány 52,8/47,2 százalék, a 
városokban és a peremközségekben, élő magya- 
rok száma meghaladja a 900 000 főt. 


Azok az erdélyi nagyvárosok, ahol a magyar- 
ság hagyományosan nagyobb számban élt, 
gyors ütemben nőttek az elmúlt 11 évben, és 
ez a nemzetiségi számarány csökkenését vonta 
maga után. Ennek ellenére a nemzetiségi nagy- 
városlakók száma is jelentősen gyarapodott: 
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Város Összlakosság
1966


száma
1977


Magyarság
1966


száma
1977


Kolozsvár 185 700 262 000 76 900 85 400


Nagyvárad 122 500 181 700 63 000 75 700
Marosvásárhely 86 500 152 600 60 200 81 800
Szatmár 68 200 103 600 34 500 47 600
Temesvár 174 200 282 700 31 000 36 200
Arad 126 000 195 400 31 000 34 300
Brassó 163 300 262 000 27 800 34 000
Nagybánya 62 700 117 600 20 600 25 200


A természetes szaporulatot leszámítva, közel 
félmillió lélekre tehető a fenti 8 nagyváros új 
lakóinak száma, és legkevesebb 60 000 lélekkel 
gyarapították az új betelepülők a magyar la- 
kosságot. Átlag tehát ezekben a városokban 
minden 3 lakos közül 1 az utóbbi évtizedben 
költözött be, a magyarok közül ellenben csak 
minden 7 közül 1. A gyors fejlődésből követ- 
kező hazai sajátosság – az előbbiekben is szól- 
tam már róla –, hogy miközben a város ala- 
kítja-formálja a betelepülők nagy tömegét, 
emezek a ruralizáció irányában hatnak vissza 
a városra. Ez is egyik oka a sok közül annak, 
hogy az ország városlakóinak körében nem ér- 
vényesül még teljes egészében a városi em- 
berre általában jellemző alacsonyabb termé- 
kenység. Ettől az átmeneti népesedési előnytől 
a városban élő magyarság zömét éppen a ré- 
gebbi urbanizáltság, valamint az újonnan jöt- 
tek csekélyebb száma és ezeknek a városi ma- 
gyar etnoszba való gyorsabb integrációja foszt- 
ja meg 


ÖREGEDŐ NEMZETISÉG 


Nem kétséges azonban, hogy egymagukban a 
nemzetiségi és az országos születési arányszá- 
mok közötti különbözetek nem indokolják tel- 
jes egészében a magyar nemzetiség hátrama- 
 
 
 
 
210 







radását a gyarapodás terén. Ez utóbbiban két- 
ségtelenül szerepet kell játszania a magyar 
nemzetiségű lakosság idősebb korösszetételéből 
következő magasabb halálozási arányszámnak 
is, melyre a Változó valóságban sajnos csak 
elvétve találunk, s akkor is inkább közvetett, 
mint közvetlen adatokat.* 


Közismert tény, hogy az idősebb korösszeté- 
tel egyenes következménye a hosszabb időn át 
uralkodó alacsony termékenységnek. A korfá- 
ban vagy korpiramisban jelentkező torzulások, 
az idősebb korosztályok növekvő súlya termé- 
szetszerűen a nyers halálozási arányszám meg- 
növekedéséhez vezet még akkor is, ha a szü- 
letéskor várható átlagos életkor növekedőben 
van; ez utóbbi nálunk, mint ismeretes, közel 
70 esztendő. 


Az egyesített falusi és városi környezetben 
1977-ben észlelt 9,6 ezrelékes átlagos halandó- 
sággal szemben a legmagasabb halálozási érté- 
keket elsősorban az alacsony termékenységű 
bánsági megyékben jegyezték. Arad megye 
nyers halálozási arányszáma 13,2 ezrelék volt, 
Krassó-Szörény megyéé 12 ezrelék, Ilfov, Bi- 
har, Szilágy, Teleorman, Temes és Mehedinţi 
megyéké 11,1–11,9 ezrelék. Falusi környezet- 
ben – ahol az országos halálozási átlag maga- 
sabb: 11,3 ezrelék – az előbbieket is jelentő- 
sen meghaladó maximális értékeket észleltek, 
így például Arad és Krassó-Szörény megyék 
falun élő lakosságának halálozási arányszáma 
elérte, a 15,7–15,8 ezreléket, a Mehedinţi és 
Temes megyebelieké a 14,4–14,7 ezreléket. Bi- 
har, Szilágy, Teleorman, Kovászna és Fehér 
megyék falusi lakosságának halálozási arány- 
 


* Keszi Harmath Sándor egyik táblázatából az de- 
rül ki, hogy a kalotaszegi halandóság 1968 és 1974 
között 1,3–2,9 ezrelékkel nagyobb volt az ugyancsak 
ezrelékben kifejezett országos halálozási értékeknél; 
maximális halálozási arányszámként itt 1973-ban 12,7 
ezreléket jegyeztek fel. 
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száma 1977-ben 12,2 és 12,9 ezrelék között vál- 
takozott. 


A magas halálozási értékeknek mindenütt 
hosszú idő óta érvényesülő alacsony – a mi 
viszonylataink között rendkívül alacsony – 
születési arányszámok felelnek meg. Érthetően 
magas továbbá a nyers halálozási arányszám 
azokban a megyékben, ahonnan sokan vándo- 
rolnak el, valamint azokban a falvakban, me- 
lyeknek fiatalságára, nagy vonzerőt gyakorol a 
közeli ipari központok munkaerőigénye. Ez a 
helyzet Arad, Krassó-Szörény és Temes me- 
gyékben, valamint a fentebb felsorolt magas 
halandóságú többi megyében is. 


Az utóbbi évtizedek európai demográfiai ta- 
pasztalata, egyértelműen azt igazolta, hogy ma- 
gas halálozási arányszámok csupán ott jelent- 
keznek, ahol hosszú ideig alacsony vagy igen 
alacsony a születésszám. 1970 és 1976 között 
egyes években halálozási csúcsarányszámokat 
jegyeztek például Angliában (14,2), az NDK- 
ban (14,1), Ausztriában (13,4). Ezeket a leg- 
újabbkori európai népesedéstörténetben párat- 
lanul álló halálozási mutatókat évek hosszú 
során át 11–12 ezrelékes vagy annál is alacso- 
nyabb születési arányszámok előzték meg. A 
halálozási arányszám 1976-ban Magyarorszá- 
gon is elérte a 12,5 ezreléket – 17,5 ezrelékes 
születésszámmal szemben. De a magas halálo- 
zás előzményeihez itt is szorosan hozzátartozik 
az 1962–1973-as évek 12,9–14,7 ezrelékes szü- 
letésszáma. 


A romániai magyar nemzetiség halandóságá- 
ra vonatkozó adatokat, sok más részletkérdés- 
sel együtt, valószínűleg majd csak a népszám- 
lálás végleges adataiból ismerjük meg. Az 
előbbiekben ismertetett nyers élveszületési 
mutatószámoknak és az évi átlag 4,8 százalékos 
(11 év alatt 5,4 százalékos) gyarapodásnak át- 
lagosan számítva 13,5 ezrelékes halálozási 
arányszám felelne meg. Ha a hatvanas évek 
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végéig, a sok éven át igen alacsony születésszám 
visszahatásaként, indokolt is volt a szokatlanul 
magas halálozási arányszám – hiszen az előző 
népszámlálás hosszú sorvadási időszak utáni 
fordulópontot jelzett –, az elmúlt tíz-tizenkét 
esztendőben a korösszetételben előnyös válto- 
zások mentek végbe, a korpiramis torzulásai 
eléggé kiegyenlítődtek, az alap ma jóval széle- 
sebb, mint tíz évvel ezelőtt volt. Ennek elő- 
nyösen kellett hatnia a halálozási arányszám 
alakulására is. Más szóval ez azt jelenti, hogy 
talán inkább aporiával, mint egyismeretlenes 
egyenlettel állunk szemben. Kézenfekvőnek 
látszanék az aporia megoldását az interetnikus 
diaszpóra, sajátos viszonyaiban és a heterogén 
párkapcsolatok gyakoriságában, keresnünk. 


Elméletileg a jövőben – az országos átlag- 
nál mintegy 2 (legfeljebb 2,44) ponttal alacso- 
nyabb születésszám mellett – a magyarság is 
elérhetné a minimális évi 0,75–0,85 százalékos 
gyarapodási arányt, ami egy évtized alatt 
mintegy 130–150 000 léleknyi népességtöbble- 
tet tenne ki; az ország össznépességéhez viszo- 
nyítva még ez is a nemzetiségi arányszám 
további apadását jelentené, de legalább már 
jóval kisebb ütemben. 


Van-e kilátás egy ilyen célkitűzés megvaló- 
sítására? Bizonyos jelek egyáltalán nem ked- 
vezők. Kedvezőtlen mindenekelőtt a romániai 
magyarság – enyhén szólva is – egyenlőtlen 
gyarapodása. A hivatalos kimutatásokból tud- 
juk, hogy a két magyar többségű megye: Har- 
gita és Kovászna népe 1966 és 1977 között így 
gyarapodott: 


Megye Népes-
ségszám


1966 


Ebből 
magyar 


% Népes-
ségszám


1966


Ebből 
magyar 


% 


Hargita 282 400 248 800 88,1 326 300 277 400 85,0 
Kovászna 176 900 140 500 79,4 199 100 155 700 78,2 
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Hargita népessége ezek szerint 44 000 lélek- 
kel, 15,7 százalékkal – az országos átlagot 2,8 
ponttal meghaladó – arányban nőtt, Kovász- 
náé pedig 22 ezer fővel, 12,6 százalékkal, ami 
hozzávetőleg megfelel az országos gyarapodási 
átlagnak. 


Hargitában a növekedés úgyszólván teljes 
egészét – papíron – a természetes gyarapodás 
tette ki (vándorlási különbözet mindössze 
+ 223 fő*), Kovásznában pedig a növekedés 
90 százaléka tudható be a természetes népmoz- 
galomnak (vándorlási különbözet + 4800 fő). 
A két megye, magyarsága az említett időszak- 
ban összesen 43 000 fővel gyarapodott, ami 
szintén jól megközelíti az országos átlagot. 
Csakhogy Hargita és Kovászna megye székely- 
magyar lakossága csupán a romániai magyar- 
ság 24 százalékát képviselte 1966-ban, 25,4 
százalékát 1977-ben. Más szóval, az interetni- 
kus környezetben kisebbségben élő magyarság 
– közel 1 300 000 lélek – mintegy 17 ezrelé- 
kes születésszám mellett (élveszületések összes- 
sége kb. 220–230 000 fő), mindössze 43 000 
lélekkel gyarapodott; ez csupán 3,62 százalék- 
nak, évi átlagban 3900 léleknek felel meg. 


 
* 


Aligha szorul bizonyításra, hogy a gyors ütemű 
és sokoldalú – áldozatos munkát követelő – 
gazdasági fejlődésnek egyedül a kiegyensúlyo- 
zott demográfiai fejlődés adhat értelmet. Las- 
san gyarapodó vagy éppenséggel fogyó népes- 
ség nem maradhat fiatal: gyermek nélkül nem 
őrizhető meg sem az alkotó vitalitás, sem az 
életerő. Ahol nincs gyermek, ott öröme sincs 
a holnapnak. 


* A vándorlási végeredmény természetesen ebben 
az esetben is a negatív és pozitív migráció különbö- 
zete, melyben – számításom szerint – mintegy 12 000 
lélek vehetett részt. 
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A XI. kongresszuson elfogadott pártprogram 
a nemzeti államok és a nemzeti kisebbségek 
kialakulását vizsgálva leszögezte: „A nemzeti- 
ségek hosszú időn át létezni fognak, mind a 
szocialista, mind a kommunista építés korsza- 
kában, ami szükségessé teszi, hogy továbbra is 
foglalkozzunk, bármilyen megkülönböztetés 
nélkül, minden nemzetiség teljes jogegyenlősé- 
gének és akadálytalan érvényesülésének a biz- 
tosításával.” 


Hét erdélyi és körösvidék-máramarosi megye 
(Kolozs, Maros, Hargita, Kovászna; Bihar, Szat- 
már, Szilágy) együttes népszámlálási népessége 
kb. 3 150 000 lélek, az ország lakosságának több 
mint egyhetede. Ebből 1 285 000 magyar nem- 
zetiségű, tehát a romániai magyarság több mint 
háromnegyed része e hét megyében él. A két 
magyar többségű székely megyét – melynek 
adatait már az előbbiekben említettem – le- 
számítva, a többi megye magyarsága 23,8 és 
43,9 százalék között váltakozik, nevezetesen: a 
Maros megyében élő magyarok száma 266 000 
(43,9%), a bihariaké 200 000 (31,7%), a kolo- 
zsiaké 170 000 (23,8%); Szatmár megyében 
151 000 magyar él (38,3%), a Szilágyságban 
pedig 64 200 (24,3%). Elképzelhető-e ennek a 
hét megyének a többi harminckettővel lépést 
tartó gyors ütemű és sokoldalú fejlődése, ha 
abból a nemzetiség is ki nem veszi maradékta- 
lanul a részét? 


Az etnicitás – mutat rá Fábián Ernő – egy- 
szerűsítő fogalmazásban a nemzetiségre jellem- 
ző entitások olyan rendszere, amely meghatá- 
rozza az egyén és a közösség magatartását. A 
nemzetiség önálló érték- és attitűd-rendszerű 
közösség, amely nem életkörülményeiben, ha- 
nem etnicitása jegyeiben különbözik a vele 
együttélő más nemzetiségű dolgozóktól.14 Az 
etnicitásnak tagadhatatlanul van szerepe a gya- 
rapodásban is, de ezen a téren a tudatos jövő- 
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formálásnak éppen az a feladata, hogy az etni- 
citás jegyein felülemelkedve, az általánost a 
sajátossal harmonikusan összekapcsolva az 
egész közösség, más szóval az egész ország 
érdeket szolgálja. 


Kolozsvár, 1978. június – 1979. szeptember 








IMPONDERÁBILIÁK 


A harmincas évek fojtó kilátástalansága és a 
háború borzalmai után a fogyasztói jólétbe 
frissen belekóstoló nyugati világ mámoros 
büszkeséggel koptatta közhellyé a tudományos- 
műszaki forradalom eufórikus jelmondatait: 


– a világon valaha élt tudósok 90 százaléka 
kortársunk! 


– a tudomány véget vet a nélkülözésnek és 
nyomornak, a tudomány nem ismer lehetet- 
lent! 


A tudomány és tudományos technika iránt 
megnyilvánuló szinte korlátlan bizalom korsza- 
ka (melyet „csupán” az atombombától való fé- 
lelem árnyékolt be) pontosan egybeesett a 
3–4–5 gyermekes családmodell széles körű 
elterjedésével, az iparilag fejlett nyugati orszá- 
gok évi 1–1,5 néhol 2 százalékos gyarapodási 
ütemével. 


Valamikor, a hatvanas évek közepe táján 
azonban szemmel látható törés következett be 
az addig szilárdnak tetsző népesedési irányzat- 
ban. Azt átlagos gyermekszám ismét csökkenni 
kezdett, a gyarapodás üteme lelassult, majd sok 
helyütt teljesen megállt. A legutóbbi 2–3 esz- 
tendőben több ország népessége fogyásnak in- 
dult, a nyugdíjas korúak számaránya ezekben 
az országokban elérte vagy már meg is haladta 
az összlakosság ötödrészét; több helyütt a 60 
(65) esztendőn felüliek száma megközelíti a 15 
éven aluliakét. 


TÖMEGHANGULAT 


Mi történt voltaképpen? Hogyan jutott el a 
nyugati világ a fogyasztói jólét önfeledt mámo- 
rából a gerontokratikus társadalom fenyegető 
árnyékáig? 
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Az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai a 
szakembereket egyre inkább annak felismeré- 
sére kényszerítették, hogy a születések számá- 
nak növekedését vagy csökkenését előidéző 
társadalmi-gazdasági tényezők korántsem hat- 
nak olyan egyértelműen és egyenes vonalúan, 
ahogy azt régebben feltételezték. Ellenkezőleg, 
igen bonyolult képlet szerint fejtik ki hatásu- 
kat, ha ilyen képlet egyáltalán felállítható. 
Ugyanazok a tényezők eltérő időszakokban 
vagy különböző társadalmi rétegek magatartá- 
sát más-más módon befolyásolják. A történé- 
szeknek és szociológusoknak, a demográfusok- 
nak és statisztikusoknak nem sikerült még 
egyelőre ezeket a tényeket sem maradéktalanul 
felszínre hozniuk, sem kielégítő módon osztá- 
lyozniuk. 


Angliában 1867 és 1900 között – főként a 
gyarmati extraprofitnak köszönhetően – a 
nemzeti jövedelem évi 173 millió font sterling- 
ről 466 millióra emelkedett. Ha nem is éppen 
ilyen mértékben, de jelentősen nőttek a reál- 
bérek is. A születések száma ugyanebben az 
időszakban 37 ezrelékről 27 ezrelékre apadt.1 
A viszonylagos jólétet teremtő ipari fejlődés és 
a mérséklődő termékenység között általában 
mindenütt összefüggést lehet kimutatni. De ha- 
sonló összefüggés a romló gazdasági viszonyok 
és a termékenységcsökkenés között is kimutat- 
ható! A harmincas évek nagy gazdasági vál- 
ságának nyomorúságos éveiben a születésszám 
szinte kivétel nélkül az egész világon apadni 
kezdett. Ez a két példa is elég volna annak bi- 
zonyítására, hogy egyedül gazdasági tényezők- 
kel semmiképpen sem lehet egy népesség ré- 
gebbi hagyományokon nyugvó vagy frissen ki- 
alakult szokásokat tükröző demográfiai maga- 
tartását megmagyarázni. 


Nézzük mármost a második világháború után 
történteket. A negyvenes évek végén, az ötve- 
nes években a nyugati államokban – mint 
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ismeretes – újból emelkedni kezdett az élet- 
színvonal. A válságos harmincas évek depresz- 
sziós tömeghangulatát új – részben mestersé- 
gesen táplált, de tagadhatatlanul valós gazda- 
sági alapokra épülő – derűlátási hullám vál- 
totta fel. Jóllehet ez az optimizmus sok tekin- 
tetben hasonlított az első világháború győztes 
országaiban a húszas években eluralkodott dia- 
dalmámorhoz, mely talán csak a korán berob- 
bant gazdasági válság miatt maradt jelentősebb 
népesedési következmények nélkül, ez egyszer 
az életszínvonal és a tömegfogyasztás jelentős 
emelkedésével párosuló tömegbizakodás; nyom- 
ban a családok megnövekedett, nagyságában – 
az ún. baby boomban (gyermekbőség) – is ki- 
fejezésre jutott. 


De mi okozta az 1964–65 utáni fordulatot? 
Semmi esetre sem az életszínvonalban bekövet- 
kező változás, mert egészen az 1974. évi olaj- 
és élelmezési válság kirobbanásáig a részint 
mesterségesen megteremtett és felduzzasztott 
szükségleteket a fogyasztói társadalom még 
szinte maradéktalanul ki tudta elégíteni, és ed- 
dig az időpontig sem számottevő munkanélkü- 
liségről, sem különösebb politikai bizonytalan- 
ságról nem lehetett beszélni. Bízvást állíthat- 
juk, hogy a tömeghangulat fordult meg ismét: 
a csábító kirakatok és a szirupos filmek, az 
egyre nagyobb gépkocsik és a választások alkal- 
mával elhangzó ígéretek, a divat- és reklám- 
hadjáratok kezdték elveszíteni addigi vonzere- 
jüket, az egész fogyasztói társadalomban egy 
soha azelőtt nem ismert – nem kimondottan 
gazdasági, hanem inkább csömör jellegű – 
válság bontakozott ki, amely kisvártatva érez- 
tetni kezdte kedvezőtlen hatását a gyarapo- 
dásra. 


Nincs itt hely arra, s ennek az írásnak a tár- 
gyához sem tartozik e válság részletesebb elem- 
zése. Inkább csak emlékeztetőül, mégis jelezni 
szeretném fontosabb állomásait: 
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– az amerikai, majd az európai egyetemek 
lázongó diáksága megkérdőjelezi az öncélú fo- 
gyasztás értelmét, és elveti az ún. jóléti társa- 
dalom számos értékét; a fogyasztói társadalom 
szembekerül önmaga jövőjével: a holnap ér- 
telmiségével; 


– a környezetkárosodás, az élő természet 
elszennyeződésének s pusztulásának veszélye 
már nem csupán a szakembereket, hanem a 
közvélemény széles rétegeit is foglalkoztatni 
kezdi; a szép és egészséges környezetet az élet 
minőségi tényezői közé kezdik sorolni; 


– az amerikai néger polgárjogi mozgalom, 
majd több európai nemzeti, kisebbség (írek, 
baszkok, korzikaiak, katalánok, bretonok stb.) 
felszabadító harca nyers erőszakba torkoll; 


– a hatvanas évek hippi-jelensége (s az en- 
nek szemétdombjain napjainkban kivirágzó 
punk) a társadalomtagadás és kábítószerfo- 
gyasztás zsákutcájába kergeti az útjukat vesz- 
tett fiatalok millióit; 


– a harmadik világban végbemenő népese- 
dési robbanás és a gyarmati sorból frissen fel- 
szabadult népek kilátástalan nyomorúsága fel- 
oldhatatlannak látszó ellentmondásba kerül a 
szüntelen gazdasági-ipari fejlődésbe vetett hit- 
tel; a műszaki-tudományos forradalom látvá- 
nyos sikerei helyett egyre gyakrabban a nö- 
vekedés korlátairól, a nyersanyagok, energia- 
hordozók közeli kimerülésének veszélyéről esik 
szó; 


– megrendül a tudományba vetett korlátlan 
bizalom; az ellenkultúra nagyszámú fiatalt – 
aki képtelennek érzi magát a modern élet ro- 
hamütemének, stresszhatásainak, zajártalmai- 
nak elviselésére – eltérít az élet valóságos ki- 
hívásaitól; ismét gomba módra szaporodnak az 
istenes és ördöngös szekták, százezrek figyelme 
fordul a megváltást hirdető misztikus keleti 
tanok felé, milliók érdeklődését köti le, az ufo- 
lógiától a dänikenizmusig, a neo-obskurantiz- 
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mus és neo-okkultizmus megszámlálhatatlan 
válfaja. 


– többnyire szélsőbaloldali, olykor szélső- 
jobboldali mezben (a kettő között egyre inkább 
elmosódnak a korlátok) sorompóba lép a mo- 
dern technikát a maga céljai szolgálatába állí- 
tó nemzetközi terrorizmus; igazi célkitűzéseit 
és a mögötte álló mozgató erőket mind a mai 
napig, sűrű homály fedi. A nyugati polgárság 
biztonságérzetét – az élet eme egyes számú 
minőségi tényezőjét – a sűrűn ismétlődő me- 
rényletek kikezdik. A terrorizmus máris többet 
ért el valamennyi sikeres akciójának summá- 
jánál: ostromhangulatot, az állandó veszélyez- 
tetettség érzését ültette el a nyugati polgárság 
tömegeiben, végleg megrendítve ezeknek önnön 
rendfenntartó szerveikbe vetett – már azelőtt 
is ingatag – bizalmát. 


Mindez együttvéve bőségesen elég volt ah- 
hoz, hogy véget vessen a háború utáni két évti- 
zed bizakodó tömeghangulatának, és a közcsa- 
lódást mi sem fejezhette volna ki érzékleteseb- 
ben, mint a termékenység tudatos korlátozása. 


TÜKRÖZŐDÉS 


De mi történt ugyanezekben az években a kö- 
zép- és délkelet-európai szocialista országok- 
ban? Hiszen a hozzánk közelebb eső tájakra az 
előbbiekben vázlatosan felsorolt jelenségeknek 
legfeljebb a távoli visszhangja érkezett csak el, 
magát a tárgyi társadalmi-gazdasági helyzetet 
azonban semmi esetre sem lehet a nyugati 
helyzethez hasonlítani. 


Az életkörülmények a hatvanas évektől 
kezdve valamennyi szocialista országban jóval 
gyorsabban és folyamatosabban javultak, mint 
azelőtt; ez azonban itt – a nyugattal ellentét- 
ben – nem a születésszám önkéntes, derűlátás 
sugallta növelésének irányában hatott; még 
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csak az eszményinek tartott vagy tervezett 
gyermekszám mutatói sem növekedtek. Ellen- 
kezőleg: sok családban a lázas gyűjtés lakásra 
gépkocsira, külföldi utazásra egykézést vont 
maga-után, vagy egyszerűen feledtetni látszott 
a család és a közösség holnapjának biztosítását, 
a gyermeket. 


Vajon az a jelenség ismétlődött volna meg 
amelynek a múlt század végétől Közép-Euró- 
pában egyszer már szemtanúi lehettünk, és 
amelyről röviden már az előző fejezetben is 
szóltam? Egyes ipari szempontból a kelethez 
képest viszonylag fejlettebb, a nyugathoz ké- 
pest viszont elmaradottabb közép-európai or- 
szágokban vagy országrészekben (az egykori 
Osztrák–Magyar Monarchiához tartozó Galí- 
ciában, Magyarországon, Horvátországban stb.) 
ugyanis lényegében elmaradt a múlt század 
ipari forradalmára és a vele szorosan össze- 
függő népesedési, átmenetre jellemző demográ- 
fiai árhullám. Amikor a nyolcvanas, kilencve- 
nes évek ipari fejlődése és az ezzel járó foko- 
zottabb egészségvédelem végre például Ma- 
gyarországon is lehetővé tette a halandóság 
csökkenését, itt ez, a nyugattal ellentétben, 
nem vezetett robbanásszerű gyarapodáshoz, 
mert nyomban a termékenység spontán csökke- 
nését is maga után vonta. Fokozottan áll ez 
Erdélyre nézve, ahol a népesedési átmenet 
egyes szakaszai nem is különböztethetők meg 
egymástól olyan formában, mint nyugatabbra. 
Ugyanebben az időben, Kelet-Európában a pat- 
riarkális időkre emlékeztető 40–45 ezrelékes 
vagy annál is magasabb születési arányszámo- 
kat regisztráltak, de a halandóság némileg már 
itt is mérséklődött. Ennek folytán például 
Oroszország népei a legtöbb európai népet 
meghaladó ütemben gyarapodtak. 


Minthogy a körülmények és adottságok, nem 
alkalmasak az összehasonlításra, az események 
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menetéből lényegében csupán azt az egy álta- 
lános érvényű következtetést vonhatjuk le, 
hogy a különböző országokban, miután már a 
népesedési átmenet is igen nagy eltérésekkel 
ment végbe, az átmeneti kor lezárulása után 
a termékenység egymástól jelentős mértékben 
eltérő szinteken állapodhat meg. „E szintet – 
írja Huszár István – nem határozzák meg 
egyértelműen a gazdasági adottságok; magas- 
sága egy sor más társadalmi tényezőtől is függ, 
például erkölcsi normáktól, szokásoktól, jogsza- 
bályoktól, az ideális gyermekszámra vonatkozó 
társadalmi, elképzelésektől és magatartásoktól 
stb. Történeti demográfiai kutatások is azt mu- 
tatják, hogy igen alacsony termékenységi szint 
állandósulhat egyes népcsoportokban akkor is, 
amikor ezt gazdasági adottságok nem, vagy már 
nem indokolják.”2 


Dr. Szabady Egonnak egyik nemrég megje- 
lent tanulmányát idézve, ehhez még hozzá te- 
hetnők azt is, hogy „… a népesség demográfiai 
szokásait, csak úgy, mint minden lényeges ha- 
gyományt, mélyen gyökerező csoportmagatar- 
tást, csak akkor lehet lényegesen és tartósan 
megváltoztatni, ha az egész életformát átala- 
kítják, beleértve a szociális ellátottságot, a csa- 
ládok előtt lebegő célokat, a cselekedetek és 
magatartások érzelmi hátterét.”3 Jóllehet min- 
den ilyen átalakításnak előfeltétele a gazdasági 
életben végbemenő jelentős haladás, a tapasz- 
tálat szerint egymagukban még a legjelentő- 
sebb gazdasági eredmények sem elegendők a 
mélyen gyökerező hagyományoknak s a csele- 
kedeteket irányító érzelmi rugóknak – lega- 
lábbis egy-két nemzedéken belüli – megvál- 
toztatására. 
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AZ EASTERLIN-ELMÉLET 


Az előbbiekben elmondott okokból aligha fo- 
gadható el az az újabb, R. Easterlin, a phila- 
delphiai Pennsylvania egyetem tanárának ne- 
véhez fűződő elmélet, mely tisztán gazdasági okokkal 
igyekszik a termékenységnek a má- 
sodik világháború utáni időszakos növekedését 
vagy csökkenését megmagyarázni.4 


Easterlin Minél kevesebben vannak, annál 
jobban gyarapodnak elmélete szerint a világra 
hozott gyermekek számát – akárcsak az áruba 
bocsátott termékek napi árát – a kereslet és 
a kínálat törvényei határozzák, meg. Valahány- 
szor a fiatalok és egyben legtermékenyebb ko- 
rúak népes évjáratai jelennek meg a munka- 
erőpiacon, ezek elhelyezkedési és előmeneteli 
esélyei korlátozottabbak; a férfiak ezért halo- 
gatják a nősülést, a szülők későbbre tervezik 
gyermekeiket és csökkentik a családnagyságot. 
A gyermekek nemzedékének felnövekedésével 
megváltozik a helyzet. Ez alkalommal a mun- 
kaerőpiacon kisebb létszámú, fiatal évjáratok 
jelennek meg, s így mind az elhelyezkedésnek, 
mind az előmenetelnek megnövekszenek az 
esélyei. Ez a nemzedék már ismét korábban nő- 
sül, több gyermekre vágyik, és a házaspárok 
korábbi időpontra tervezik utódaikat. 


Easterlin igen egyszerű arányszámot használ 
elméletéhez: a 15–34 éves férfiak számának a 
35–64 évesekéhez való viszonyulását. Ha az 
idősebb korcsoport súlyaránya csökken, a fia- 
talabb korcsoport jobb helyzetbe kerül és vi- 
szont. Minthogy az amerikai népesedési szak- 
ember elméleti számításait az elmúlt 35 esz- 
tendőben az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Ausztráliában és néhány európai államban ta- 
pasztalt termékenységhullámzás nagy vonalak- 
ban igazolta (a 12. ábrán a Franciaországra 
alkalmazott grafikont láthatjuk), újabban több 
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európai szakember is kiállt az Easterlin-elmélet 
mellett, amelynek értelmében a nyugati világ- 
ban 1980-tól ismét növekednie kellene a szüle- 
tésszámnak, és az új irányzat legalább 1995-ig 
eltarthatna. 


Amit azonban az Easterlin-elmélet egyálta- 
lán nem vesz figyelembe, az a tőkésállamok 
gyakran változó – ciklikus – gazdasági kon- 
junktúrája: a gyorsabb ütemű gazdasági növe- 
kedés mindig nagyobb számú munkaerőt igé- 
nyel, és az előmenetel esélyeit is növeli, ellen- 
ben a gazdasági pangás vagy visszaesés meg- 
foszthatja a fiatalokat attól az előnytől, ame- 
lyet pusztán „kedvező” számbeli helyzetük 
biztosít. 


A tapasztalat ez idáig egyetlen gépies népe- 
sédés-elméletet sem igazolt, és félő, hogy az 
Easterlin-elmélet is számos elődjéhez hasonló 
sorsra jut. Ennek ellenére nincs teljesen kizár- 
va, hogy a riasztott közvélemény nyomása a 
következő másfél évtizedben ismét a születés- 
szám növelése irányában hat majd: mintha en- 
nek a lehetőségnek némi halvány jele máris 
mutatkoznék: az eszményinek minősített, gyer- 
mekszám több nyugati államban, az INED-nek, 
a francia nemzeti demográfiai intézetnek a fel- 
mérése szerint a gazdasági válság ellenére nö- 
vekedőben van.5 


Amint az ábrán láthatjuk, az idősebb korcso- 
port számaránya a fiatalabbhoz viszonyítva 
1945–50-ben 1,3 volt, 1955-ig 1,15, 1960-ban 
1,28; a mélypontot 1980 jelzi, amikor az arány- 
szám 0,98-ra süllyed. Ezt követően újabb gyors 
emelkedés következik 1995-ig. Easterlin szerint 
ennek megfelelően a termékenységi mutatók: 
1945–47-ben 3,0, 1955 körül 2,65, 1965 körül 
2,85, 1978-ban 1,85. Amennyiben a termékeny- 
ség továbbra is Easterlin megfigyelése szerint 
alakulna, akkor 1985 körül ismét el kellene 
érnie a kb. 2,4-et,1995 táján pedig a 2,9-et. 
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12. ábra. A termékenység, valamint az idősebbek és 
fiatalabbak korosztályainak hullámzása Franciaország- 
ban. (A Science et Vie című folyóirat nyomán.) 


VALÓS ÉS KÉPZELT OKOK 


Hogy sok egyéb között milyen – enyhén szól- 
va is – különös imponderábiliák játszhatnak 
közre a születésszám váratlan megváltozásában, 
azt jól szemlélteti egy japán példa: 1965-ben 
Japánban az egy termékeny korú nőre eső átla- 
gos gyermekszám 2,1 volt, 1966-ban csupán 1,6, 
1967-ben és a következő években ismét hozzá- 
vetőleg 2,1. A magyarázat asztrológiai – a 
gyermekszám csökkenése a csillagok „hatalmá- 
nak” tudható be! 1966 ugyanis a „ló és a tűz 
éve” volt, ősi babonás hit szerint az ebben az 
évben világra jövő lányok felnőtt korukban – 
megölik férjüket... Hitt-e ebben az ostoba 
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babonában sok .japán házaspár? Nem tudhatjuk. 
Az mindenesetre tény, hogy a japán nők egy 
része, miután nem tudhatta, leány- vagy fiú- 
gyermeke születik-e, inkább lemondott a gyer- 
mekszülésről a „ló és a tűz évében”. Így tör- 
tént, hogy Japánban 1966-ban közel egy ne- 
gyeddel kevesebb gyermeket hoztak világra, mint más 
esztendőkben.6 


Az önkéntes termékenységkorlátozás múlt- 
beli és jelenlegi tapasztalataiból A. J. Coale, az 
amerikai Princeton egyetem ismert demográ- 
fusa három általános érvényű szabályt szűrt le. 
Szerinte a szándékos termékenységkorlátozás 
akkor eredményes – vagy más szempontból: 
olyankor kivédhetetlen –, ha: 


1. a fogamzásgátlás az illető közösségben, el- 
fogadott közerkölcs rangjára emelkedik; 


2. a szülőkben az a meggyőződés kerekedik 
felül, hogy a kisebb gyermekszám mind nekik, 
mind gyermekeiknek előnyt jelent; és végül, ha 


3. a párok ismernek olyan célravezető véde- 
kezesi módokat vagy hozzájutnak olyan fogam- 
zásgátló anyagokhoz, eszközökhöz, amelyeket a 
maguk számára elfogadhatónak találnak és al- 
kalmazni, tudnak.7 


Az első föltétel mögött – talán felesleges is 
mondani – a motivációk megszámlálhatatlan 
sokasága állhat. Kisebb közösségekben gyakran 
a földtulajdon, a kereskedés útján szerzett va- 
gyon vagy az apáról fiúra szálló mesterség egy 
kézben maradására irányuló vágy a fő ok; más- 
kor a termékenységkorlátozó erkölcs válasz a 
szakmai vagy területi mozgékonyság biztosítá- 
sának igényére vagy az asszonyi munka iránt 
megnyilvánuló keresletre. Az is előfordulhat, 
hogy egy kisebb-nagyobb területi egység né- 
pessége vagy az azonos etnikumhoz tartozók 
csoportjai valamilyen oknál fogva elvesztik bi- 
zalmukat saját jövőjükben; a máshonnan na- 
gyobb számban beköltözők betelepülésének 
egyszerű ténye vagy termékenységi magatar- 
 


 
 
 


174 







tása is hathat az őslakosságra, és természetesen 
a viszonthatás sincs kizárva. Nagyobb közös- 
ségek esetében előnytelen (vagy előnytelennek 
hitt) strukturális változások idején, nem ritkán 
vesztes háborúk után, idegen hadseregek meg- 
szállása alatt vagy nagyobb elvándorlási hul- 
lám hatására – és természetesen még sok egyéb 
okból is – alakulhat ki lényegében többnyire 
politikai színezetű alacsony termékenység. 


Ami a második feltételt illeti, ez érthetővé 
teszi, hogy a patriarkális-paraszti társadalmak- 
ban miért nem merülhetett fel még a legmos- 
tohább körülmények között sem ilyen kérdés: 
ezekben a társadalmakban a nagyobb gyermek- 
szám hosszabb távon mindig előnyt jelentett, 
és ez az előny általában erősebbnek bizonyult 
a rövidebb távú hátrányoknál. 


A harmadik feltétellel kapcsolatban a szak- 
emberek megjegyzik, hogy amennyiben a pá- 
roknak elegendő valóságos vagy vélt okuk van 
gyermekeik számának csökkentésére, korántsem 
feltétlenül szükséges az, hogy teljesen megbíz- 
ható és minden szempontból kényelmes fogam- 
zásgátló eszközök álljanak rendelkezésükre, 
vagy hogy ismerjék a korszerű fogamzásgátló 
technika minden csínját-bínját. Amikor a ter- 
mékenység Európában csökkenni kezdett, a fo- 
gamzásgátlás egyetlen módszere a bábaasszo- 
nyok ősrégi tudománya volt, és a gyermekeik 
számát korlátozó párok sem állami vagy egy- 
házi, sem a szélesebb értelemben vett társadal- 
mi közösség morális támogatásában nem része- 
sültek. A családtervező „erkölcs” ennek elle- 
nére sok helyütt gyökeret vert, és minthogy 
rövid- és középtávon jobbára gazdasági előnyt 
jelentett, hagyománnyá vált. 


Hogy a termékenységüket korlátozó párok 
mennyire tömeghangulat hatására cselekszenek 
és magatartásuk egyéni motivációja mennyire 
eltérhet a valós okoktól, azt jól példázza egy 
felmérés, melyet a francia Nemzeti Demográ- 
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fiai Intézet lélektani-szociológiai osztálya vég- 
zett nemrég, arra a kérdésre keresve választ, 
mi okozza nyugaton a születések számának ro- 
hamos csökkenését. A megkérdezettek többsé- 
gétől az alábbi válaszokat kapták: 


A termékenység csökken 1. a családvédelmi 
törvénykezés hiánya miatt; 2. a romló gazda- 
sági helyzet miatt; 3. a modern fogamzásgátló 
eszközök megjelenése és elterjedése miatt. Ez 
utóbbit a megkérdezettek 72 százaléka a leg- 
lényegesebb születéskorlátozó oknak minősí- 
tette.8 


A válaszok korántsem minden szempontból 
kielégítő voltát könnyű bizonyítani: 


1. Több szocialista országban, ahol kezdettől 
fogva létezett és az utóbbi két évtizedben je- 
lentősen fejlődött a családvédelmi törvényke- 
zés, szintén az egyszerű utánpótlási szint alá 
csökkent a termékenység; ez történt a nyugati- 
és észak-európai tőkés országokban is, ahol 
ugyancsak meghonosult a társadalmi családvé- 
delem. 


2. A romló gazdasági helyzet valóban hozzá- 
járult a születésszám csökkenéséhez, de a fo- 
lyamat – mint az előbbiekben is igyekeztem 
rámutatni – már egy jó évtizeddel a gazdasági 
helyzet romlása előtt megindult; az elmúlt 
5 esztendőben valamennyi tőkésország közül az 
NSZK-ban romlott legkisebb mértékben a gaz- 
dasági helyzet, mégis ebben az országban 
ugyanolyan gyorsan csökken az egy nőre eső 
gyermekszám, mint a súlyos gazdasági nehéz- 
ségekkel küzdő Angliában, és sokkal gyorsab- 
ban, mint az állandósulni látszó gazdasági-po- 
litikai válsággal szembenéző Olaszországban, 
vagy a politikailag stabilabb, de gazdaságilag 
hanyatló Franciaországban. 


3. Ami a modern, fogamzásgátló eszközöket 
illeti, ezek kétségtelenül hatékonyabbak az ősi 
módszereknél, és növelik mind a születéssza- 
bályozás lehetőségét, mind esélyeit. Semmi 
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esetre sem tekinthetők azonban a termékeny- 
ségcsökkenés okának – amint azt másokkal 
együtt a Lille-ben nemrég megtartott család- 
demográfiai kollokviumon Chantal Blayo fran- 
cia népesedéskutató is hangsúlyozta.9 Ma már 
világszerte egyre többen elismerik, hogy min- 
den párnak, minden nőnek elidegeníthetetlen 
joga gyermekei számának és eljövetelük idejé- 
nek meghatározása. Ebben a körszerű fogam- 
zásgátló eszközök hasznos segítséget nyújthat- 
nak, növelhetik a döntés szabadságát, elkerülhe- 
tővé tehetik a nem kívánt terhességet, megelőz- 
hetik az egészségre sok esetben káros – és 
sokfelé tiltott – művi terhességmegszakítást, 
megóvhatják a párokat a „klasszikus” módsze- 
rekkel együtt járó számos kellemetlenségtől, 
rossz utóhatástól, bizonytalanságtól.* 


Magát a motivációt azonban semmiféle esz- 
köz nem helyettesítheti. A tapasztalat egyértel- 
műen azt bizonyítja, hogy a motivációnak (füg- 
getlenül attól, hamis-e vagy sem) elsődleges, a 
technikai eszközöknek csak alárendelt szerepük 
van. 


HOSSZABB TÁVÚ NÉPESEDÉSI PROBLÉMÁK 


Az előbbi fejezetben, utaltam arra, hogy a lát- 
szat sok helyütt ideig-óráig elleplezheti a tény- 
leges demográfiai magatartásban bekövetkezett 
– akár igen radikális – változásokat is. Érde- 
kes helyzet alakult ki ezzel kapcsolatban a leg- 
utóbbi években a Szovjetunióban. 


Az 1979-ben közzétett előzetes népszámlálási 
adatok szerint a Szovjetunió népei az elmúlt év- 
 
* Sajnos, az utóbbi időben a családtervezés kérdése 
ismét politikai agitáció tárgyává vált; Simone Veilt, 
a zsidó származású francia egészségügyi miniszternőt, 
az Európa-parlament elnökét fasiszta csőcselék nem- 
rég „a francia nép gyilkosának” kiáltotta ki a család- 
tervezés támogatása miatt 
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tizedben is jelentősen gyarapodtak, elérve a 
262 milliós lélekszámot. Mégis, a gyarapodás ko- 
rántsem egyértelmű és problémamentes. 1913- 
ban, az egykori orosz birodalomban 1000 lélekre 
45,5 élveszületés esett; ennél magasabb szüle- 
tésszámot sehol sem regisztráltak ebben az idő- 
ben sem Európában, sem Ázsiában. Bár a ha- 
landóság is viszonylag magas volt, a természe- 
tes szaporodás elérte az évi 1,64 százalékot. Még 
a Szovjetunió elleni hitlerista támadást meg- 
előző utolsó békeévben, 1940-ben is 1000 főre 
31,2 élveszületés jutott, a gyarapodási mutató 
1,32 százalékos volt. 1973-ban 17,8 ezrelékes 
születésszámmal 8,2 ezrelékes halálozás állt 
szemben, ami 0,96 százalékos gyarapodásnak 
felel meg. A következő 2 évben némileg emel- 
kedett a születésszám (18,2-re, majd 18,4-re), 
a gyarapodási többlet azonban 0,89 ezrelékre 
mérséklődött.10 A magyarázat a korösszetétel- 
ben keresendő. 


1970 januárja és 1979 januárja között a Szov- 
jetunió népeinek lélekszáma 9 százalékkal emel- 
kedett. Ezen belül azonban a három szláv nyel- 
vet beszélő köztársaság csak 6 százalékkal (a 
balti-tengeri köztársaságok még kevesebbel), 
Türkménia ellenben 28 százalékkal, Üzbegisztán 
30-cal, a Tadzsik SZSZK pedig 31 százalékkal 
növelte népességét. Üzbegisztán 13 millió la- 
kosával nagyságrendben Oroszország és Ukrajna 
után a harmadik szovjet köztársaság lett. 


Milyen demográfiai következményekkel jár- 
hat a születésszám egyenlőtlen megoszlása a 
különböző szovjet köztársaságok között? Erre 
a kérdésre a Jerevanban, 1975 végén összeült 
családdemográfiai tanácskozás keresett választ.11 


Amint a tanácskozás munkálataiból kiderült, a 
legalacsonyabb születésszámokat az alábbi 5 
köztársaságban regisztrálták: 
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Köztársaság Születésszám 
1000 főre 


100 családra 
jutó gyermekszám 


Lett Szovjet Szocialista 
Köztársaság 


 
13,9 


 
141 


Ukrán SZSZK 14,9 163 
Észt SZSZK 15,0 159 


Orosz SZSZK 15,1 174 
Belorusz SZSZK 15,7 187 


Az európai viszonyok között rendkívül ala- 
csonynak számító – átlagban 8 ezrelékes (az 
említett köztársaságokban azonban magasabb) – 
halálozási arányszámnak köszönhetően egyelőre 
még a legalacsonyabb születésszámot felmutató 
köztársaságban is növekszik a népesség. Táv- 
latilag azonban a fokozatos elöregedés, vala- 
mennyi velejárójával itt is előrevetíti árnyékát. 
1990-től például – az előrejelzések szerint – a 
máris érezhető munkaerőhiány erősen fokozódni 
fog. 


A Szovjetunió ázsiai köztársaságaiban jóval 
magasabb mind a születési arányszám, mind az 
átlagos családnagyság. A legmagasabb mutató- 
kat 4 közép-ázsiai tagállamban érték el: 


Köztársaság Születésszám 
1000 főre 


100 családra 
jutó gyermekszám 


Kirgiz SZSZK 30,6 271 
Üzbég SZSZK 33,7 306 


Türkmén SZSZK 34,3 268 
Tadzsik SZSZK 35,6 269 
Érdekes megfigyelni, hogy az igen magas szü- 


letésszám ellenére a közép-ázsiai köztársaságok- 
ban is jelentősen mérséklődik már az egy csa- 
ládra eső átlagos gyermekszám. 1964-ben Hol- 
landiában – miként az előbbiekben említet- 
tem – még 320, Franciaországban és Angliában 
290 gyermek esett 100 családra ugyanakkor 
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Dél-Ázsiában a családonkénti átlagos gyermek- 
számot csak mostanság sikerült – és még most 
sem mindenütt – 6–7 gyermekről 5,5-re apasz- 
tani. A jelek szerint tehát a most még igen 
gyorsan gyarapodó ázsiai szovjet szocialista 
köztársaságok is mélyen benn járnak már a 
népesedési átmenet második szakaszában, me- 
lyet, ismeretesen, a születésszám csökkenése 
jellemez. Ennek ellenére a különböző szovjet 
köztársaságok közötti gyarapodási fáziskülönb- 
ségek minden bizonnyal további mutációkat 
hoznak majd létre. Az 1979-es népszámlálás 
előzetes adatai szerint ma a 17 éven aluliak 
25 százaléka ázsiai eredetű, 2000-ben az ázsiai 
származásúak aránya a 17 éven aluliak között 
valószínűleg eléri a 40 százalékot. A nem orosz 
nemzetiségűek számaránya 53 százalék. 


A jereváni családdemográfiai tanácskozás 
természetesen megkísérelte felderíteni az egyes 
köztársaságokban tapasztalt alacsony termé- 
kenység okait. Megállapították, hogy mindenek- 
előtt a népesség viszonylag nagy társadalmi és 
földrajzi mobilitása befolyásolja jelentősen 
– negatív értelemben – a családösszetételt és 
a gyermekszámot. Ide tartozik a faluból városba 
áramlás, jelentős tömegek átkerülése egyik tár- 
sadalmi kategóriából a másikba, egész népcso- 
portok foglalkozásbeli átrétegződése. A területi 
mozgékonyság irányát egyébként az állami né- 
pesedéspolitika tudatosan befolyásolja. Előny- 
ben részesített földrajzi tájak: a közép- és tá- 
volkelet, valamint az északi vidékek. 


Egyes kutatóknak sikerült közvetlen – egye- 
nes arányban ható – összefüggést kimutatniuk 
a jövedelem és a családnagyság között. Ez je- 
lentős változást jelent a múlthoz viszonyítva. 
Régebben ugyanis – mint általában ismere- 
tes – rendszerint a kisebb keresetűeknek volt 
több gyermekük. Most ellenben a havi jöve- 
delem és az egy családra eső gyermekszám az 
alábbiak szerint viszonyul egymáshoz: 
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Havi jövedelem Egy családra eső gyer- 
mek 


151–210 rubel 1,94 
451–600 rubel 2,05 
601–900 rubel 2,19 
900 rubelen felül 2,49 


Persze 600 rubelen felüli jövedelme viszony- 
lag kisszámú családnak van. 


Nem kétséges – vallották a tanácskozás elő- 
adói –, hogy a lakásproblémának is fontos ré- 
sze van a családnagyság meghatározásában. Bár 
az építkezések üteme állandóan nő, a kielégí- 
tetlen kérések száma még mindig meglehetősen 
nagy. Részint ez is egyik oka annak, hogy a 
nagyvárosokban bejegyzett átlagos gyermek- 
szám az illető köztársaság szintje alatt marad. 
Szemben például az Orosz SZSZK átlagos 174- 
es gyerekszám-mutatójával, Moszkvában 100 
családra 169 gyermek, Leningrádban 155 gyer- 
mek esik. 


Figyelmet szentelt a családdemográfiai ta- 
nácskozás a házasságkötések és válások alaku- 
lásának is; ez utóbbiak az elmúlt esztendőkben 
emelkedőben voltak: 


Év Házasságok 
száma 


Válások 
száma 


1959 2,5 millió 242 000 
1970 2,4 millió 626 000 


Bár korántsem lehet a házasság válságáról 
beszélni – szögezte le a jerevani családdemog- 
ráfiai szümpozionról írt beszámolójában V. P. 
Tomin –, mind a házasságok csökkenő száma, 
mind a válások magas, 25 százalékot is megha- 
ladó aránya kedvezőtlenül befolyásolja a csalá- 
donkénti gyermekszám alakulását. 
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A fenti adatok aligha hagynak kétséget arra 
nézve, hogy jóllehet 2000 körül a nyers után- 
pótlási együttható a Szovjetunióban valószínű- 
leg még mindig el fogja érni az 1200 körüli 
értéket,12 a fejlett, ipari országok többségében 
tapasztalható irányzatok már a legközelebbi jö- 
vőben érvényre jutnak ebben a soknemzetiségű 
államban is. Ez alól egy későbbi – de valószí- 
nűleg nem nagyon távoli – időpontban aligha 
vonhatják majd ki magukat azok az ázsiai tag- 
országok sem, amelyek fejlődésük során úgy ér- 
keztek el a szocialista építés korszakába, hogy 
a tőkés gazdasági rendet egyszerűen átugrot- 
ták. Addig azonban a különböző etnikumok és 
köztársaságok demográfiai részarányában való- 
színűleg éppoly jelentős – vagy talán még na- 
gyobb – eltolódások következnek be, mint a 
közép- és délkelet-európai szocialista vagy a 
nyugati országok egymás közötti viszonylatá- 
ban. 
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BIOLÓGUS KASSZANDRÁK 


A népesedésrobbanás napjaink egyik axióma- 
szerű közhelye. Van, mindnyájan tudunk róla, 
tudjuk, hogy világszerte lázasan keresik rá a 
megoldást, de egyelőre csak a gyarapodás fel- 
vetette súlyos problémák száma növekszik. Úgy 
tetszenék, mintha az emberiség gyors gyarapo- 
dása és az ezzel összefüggő társadalmi, politi- 
kai, gazdasági, kulturális problémák mindig – 
vagy legalábbis Malthus ideje óta egyfolytában 
– az érdeklődés homlokterében álltak volna. 
Pedig az igazság korántsem ez. 


Alig több, mint húsz esztendeje annak, hogy 
a népesedési kérdésre felfigyeltek, hogy a vi- 
lágsajtó riadót fújt, könyvek kezdtek megje- 
lenni, szakbizottságok, tanulmányi csoportok 
alakultak, s számos természetkutató, szociológus, 
felelős politikus és publicista megkísérelte fel- 
rázni a világ közömbös közvéleményét, meg- 
próbálta ráterelni a figyelmet erre a „példa 
nélkül álló”, „égő és azonnali megoldást köve- 
telő”, de „rövid úton semmiképpen meg nem 
oldható” kérdésre. 


Az első ENSZ-közgyűlés, melyet ténylegesen 
foglalkoztatott a világnépesség ügye, s mely 
kerek egy hónapig tartó vita után szavazat- 
többséggel úgy döntött, hogy segítséget kell 
adni a születések számának korlátozására tö- 
rekvő országoknak, az 1962-es volt. Néhány 
évvel korábban Ceylon (Sri Lanka) kormánya 
még hasztalanul folyamodott, az ENSZ-hez se- 
gítségért népesedési problémája megoldása vé- 
gett. Rövid úton elutasították.1 


Ma is túlzás volna azt állítani, hogy min- 
denütt egyformán tisztában vannak a demográ- 
fiai kérdés súlyával. „Egyes körökben – ol- 
vassuk egy haladó katolikus népesedési szak- 
ember, a francia J. Moerman könyvében – 
még most sem hajlandók szembenézni a té- 
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nyekkel és azoknak a Föld minden országára, 
minden térségére, az egész emberiségre kiható 
következményeivel. A régi látásmód sokfelé 
hat ma is, és nehéz megváltoztatni. Számos or- 
szágban a népes család mélyen gyökerezik a 
hagyományokban, a vallások évszázadok óta 
elültették a korlátlan sokasodás eszméjét, sok 
ember számára valósággal felfoghatatlan az, 
hogy belátható időn belül a kisebb létszámú 
család válik – a kényszerítő körülmények foly- 
tán – általános szabállyá”2 


Mi az oka a népesedési kérdés iránt tanúsí- 
tott hosszan tartó közömbösségnek? Egyebek 
között talán az is, hogy nem elég „kézzelfog- 
ható”. Az emberek többségét – a közvéleményt 
– azok a kérdések foglalkoztatják, amelyek 
szemmel látható változást idéznek (vagy idéz- 
hetnek) elő a mindennapok életében. Ilyenek a 
gazdasági, a termeléssel szorosan összefüggő 
kérdések s a politikai problémák egy része. 
A túl nagy – vagy a túl alacsony – termé- 
kenység, a népesség gyarapodása (vagy az ele- 
inte még észrevehetetlen fogyás) következmé- 
nyeit azonban csak 25, 50 vagy esetleg 70 év 
múlva érezzük meg. 


Nem egy országban semmi egyebet nem lát- 
nak a népesedési kérdés állandó napirenden 
tartásában, mint neokolonialista misztifikációt. 
S ebben – bizonyos értelemben – van is némi 
igazság. A bukaresti Népesedési Világkonfe- 
rencián René Dumont, az ismert nevű ökoló- 
gus-író keserű gúnnyal ezeket mondotta: ,,Nem 
kétséges, hogy a népesedésrobbanás a neoko- 
lonializmus és az elnyomó imperializmus leg- 
hűségesebb szövetségese. Mert emiatt adósod- 
nak el még jobban a szegény országok, és e- 
miatt válnak még inkább függővé, kiszolgál- 
tatottá!” 
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A HALADÁS VALLÁSA 


Amennyire hihetetlen, annyira igaz, hogy egy- 
két emberöltővel ezelőtt még csak igen kevesen 
látták előre a napjainkban bekövetkező népe- 
sedésrobbanást, és senkit sem aggasztott kü- 
lönösképpen a már hosszú ideje gyors – és 
egyre gyorsuló – ütemben gyarapodó világ- 
népesség ügye, még magukat az úgynevezett 
jövőkutatókat, napjaink futurológusainak elő- 
futárait sem. 


Igaz, Engels gondolt a túlnépesedés lehető- 
ségére. Egyik 1881-ben Kautskyhoz intézett le- 
velében ezeket írta: „Persze elvontan fennáll 
a lehetősége annak, hogy az emberek száma 
olyan nagy lesz, hogy korlátozni kell szaporo- 
dásukat. Ha azonban a kommunista társada- 
lom valamikor szükségesnek látja majd éppen 
úgy szabályozni az emberek termelését, mint 
a dolgok termelését már szabályozta, akkor ép- 
pen ez a társadalom és csakis ez lesz az, ame- 
lyik ezt nehézség nélkül véghezviszi... Min- 
denesetre az akkori emberek dolga, hogy akar- 
ják-e ezt egyáltalán, mikor és miképpen, mi- 
lyen eszközöket kívánnak alkalmazni. Nem tar- 
tom magam hivatottnak, hogy e tárgyban in- 
dítványokat vagy tanácsokat adjak nekik. Olyan 
okosak, mint mi, nyilván az akkori emberek is 
lesznek.” 


A polgári filozófia legjelesebb képviselői még 
olyan messze sem mentek el ennek a kérdés- 
nek az elemzésében, mint a marxisták. Herbert 
Spencer, angol pozitivista filozófus (1820– 
1903), az úgynevezett organikus népesedéselmé- 
let meghirdetője így vélekedett a népesedés- 
ről: ,,A tökéletesedés és a szaporodási képesség 
mindig és mindenhol ellentétben van egymás- 
sal. Ebből az következik, hogy a további fej- 
lődés valószínűleg a népesség csökkenését vonja 
maga után.” 
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Az első világháborút megelőző és követő 
években a malthusi elméletet – bár éppen 
megbotránkoztató volta miatt jobban ismerték, 
mint bármely más közgazdasági tételt – senki 
sem vette, nem vehette túlságosan komolyan. 
Már csak azért sem, mert a Malthus utáni év- 
század maga volt az elmélet eleven cáfolata. 
A világnépesség a XIX. században gyorsan 
nőtt, gyorsabban, mint bármikor azelőtt, de az 
egy főre eső létfenntartási eszközök termelése 
– különösen az iparilag és mezőgazdaságilag 
fejlett (s legfőképpen a gyarmatbirodalmakkal 
is rendelkező) országokban – még gyorsabban. 
Ez természetesen a legkevésbé sem vezetett a 
tőkésprofit csökkenéséhez, azt azonban egyre 
inkább lehetővé tette, hogy a szorosan vett lét- 
fenntartási cikkekből a dolgozó rétegek is meg- 
felelőbb arányban részesüljenek. 


A harmincas években a nagy világgazdasági 
válság kilátástalansága és a fasizmus veszedel- 
mes térhódítása közepette az egyetlen remény- 
sugarat a haladás „vallása”, a tudományba és 
a szüntelen fejlődés törvényszerű voltába ve- 
tett hit jelentette: ideig-óráig az anarchia és az 
önkény fékezheti az ésszerűség felülkerekedé- 
sét, de végül is a társadalmi és műszaki hala- 
dásnak szükségszerűen érvényesülnie kell. Ezen 
az értékrenden belül hogyan is lehetett volna 
helye a Föld végessége, a nyersanyagok kime- 
rülése gondolatának, a fejlődés esetleges veszé- 
lyei előrelátásának, a túlnépesedés akárcsak el- 
méleti feltételezésének? „Aki azt merte volna 
mondani – írja Garrett Hardin, a túlzó ame- 
rikai demográfiai iskola egyik ismert képvise- 
lője –, hogy létezhet valamiféle népesedési vi- 
lágkérdés, az magát a haladás vallását, a kor 
egyetlen, valóban egyetemes hitét támadta vol- 
na meg.3 
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RÖVIDLÁTÓ   JÖVŐKUTATÓK 


A népesedés kérdése iránti közömbösséget 
szemléltetően bizonyítja a húszas években 
Angliában és az Egyesült Államokban Today 
and Tomorrow (Ma és holnap) gyűjtőcímen ki- 
adott érdekes és népszerű jövőkutató könyvso- 
rozat, melynek valamennyi kötete csupa ro- 
mantikus és metaforikus címet viselt, mint: 
Proteus vagy az intelligencia jövője (Lee Ver- 
non), Sybilla vagy a jövendőmondás feltáma- 
dása (C. A. Mace), Pygmalion vagy a holnap or- 
vosa. (R. McNair Wilson). 


Mindennek a jövőjéről szó esett a mintegy 
80 kötetre terjedő sorozatban: a hindukéról épp- 
úgy, mint az élelmiszerekéről, a képzőművé- 
szetéről, akárcsak a bűnözésről (ez utóbbi köny- 
vet biblikus utalással Káin neve „fémjelezte”). 
Bertrand Russell, az Icarus vagy a tudomány 
jövőjének szerzője, szembeszállva az akkori 
idők közfelfogásával, igen borúlátóan ítélte meg 
a műszaki haladást: úgy vélte, hogy a technika 
diadala nem hozhat áldást az emberiségre. Dae- 
dalusában J. B. S. Haldane, a húszas évek 
nagy angol természettudósa előre látta, hogy 
napjainkban a matematikai fizika átadja helyét 
és elsőbbségét a biológiának. Az orvostudomány 
– jósolta Haldane – gyakorlatilag legyőzi a 
fertőző betegségeket, és olyan új találmányok, 
mint a nitrogénrögzítés, megsokszorozzák a ga- 
bonatermést, 1951 körül a biológusok laborató- 
riumaiban „megszületik” a lombik-bébi. (Nem 
kétséges, hogy Aldous Huxley világhíres anti- 
cipációs regényéhez, a Szép új világhoz Hal- 
dane adta az ötletet.)4 


Egyetlenegy kérdés: a világnépesség jövője 
– az abszolút vagy relatív túlnépesedés lehető- 
sége – nem ragadta meg a Ma és holnap so- 
rozat egyetlen jövőkutató szerzőjének a figyel- 
mét sem. De még egy olyan ragyogó fantáziájú 
íróét és amatőr történészét sem, mint H. G. 
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Wells, aki legjelentősebb művének, A világtör- 
ténet alapvonalainak (1925) zárófejezetében e- 
képpen vázolta elképzelését a majdan eljövő, 
társadalmi igazságon alapuló „világállamról”: 
„A világegyetem tanítómesterének, az ember- 
nek a vezetése alatt az, egységes, a fegyelme- 
zett, az atomok titkos erejével és a tudásnak 
eddigelé álmunkban sem remélt fegyverzeté- 
vel vértezett, örökké elhaló meg újra születő, 
örökké friss és sóvár élet hamarosan úgy meg- 
veti lábát e földön, hogy birodalmát a csilla- 
gokig terjeszti ki.” E sorokat olvasva önkénte- 
lenül felvetődik a kérdés: azért terjeszti-e ki 
birtokát az ember a csillagokig, mert nem lesz 
többé helye a földön, vagy pedig egyszerűen 
csak azért, mert terjeszkedni akar? A válasz- 
szal H. G. Wells örökre adósunk maradt. 


Wellshez hasonlóan nem foglalkoztatta a de- 
mográfiai probléma jó ideig A. J. Toynbeet, a 
történetírás „nagy öregét” sem. A jelent és a 
jövőt a múltból inkább megtermékenyíteni, 
mint levezetni óhajtó nagy angol történész a 
harmincas évektől kezdve, mintegy két évtize- 
den át egymás után adta ki monumentális vi- 
lágtörténetének köteteit. A népesedési kérdés- 
ről azonban hiába próbálnánk a toynbeei élet- 
műből tájékozódni. „Dr. Toynbee A Study of 
Historyjának VI. kötete végén található név- 
és tárgymutatóban – jegyzi meg maliciózusan 
Aldous Huxley – Popilius Laenes neve ötször 
fordul elő, a batamaki Porphyriusé hétszer; de 
az a szó, amelyet joggal a kettő között kere- 
sünk: a népesség (population) hiányzik a mu- 
tatóból…” 


A MODERN ORVOSTUDOMÁNY FELELŐSSÉGE 


Minerva baglya alkonyatkor kezdi el röptét – 
tartja a régi római mondás. Utólag, vissznézet- 
ben könnyű fantáziaszegénységgel vádolni azo- 
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kat a jövőkutatókat, akik egy merőben új, a 
történelmi tapasztalattól eltérő, sőt bizonyos ér- 
telemben paradoxális helyzet kialakulását nem 
látták – nem láthatták – előre. A modern 
orvostudománynak azokra a vívmányaira gon- 
dolok itt elsősorban, amelyek nem a fokozato- 
san javuló anyagi helyzetben, relatív jólétben, 
hanem éppen a nyomorúságban élők sorai kö- 
zött idéztek elő demográfiai robbanást. 


Alfréd Sauvy, az idős francia népesedési 
szakember – akitől a „harmadik világ” elne- 
vezés is ered –, a modern időknek ezt a para- 
doxonát annak tulajdonítja, hogy az egyik ,,ci- 
vilizációból” (értsd: technikai-tudományos fej- 
lettségi fokról) a másikba áthatoló technikák 
nem terjednek azonos sebességgel, és ez súlyos 
torzulásokhoz vezethet. Jelen esetben a szóban 
forgó technikák – Sauvy szerint – három 
csoportba oszthatók: 


1. a halált legyőző, 
2. a születésszabályozó és 
3. a termelést növelő technikák csoportjába. 
E háromból nyilvánvalóan a leggyorsabban 


a halált legyőző technikák terjedtek el. Alkal- 
mázasukhoz ugyanis nem volt szükség a la- 
kosság aktív közreműködésére. Mert elég volt 
például, ha járvány esetén a Kairó vagy Bom- 
bay vízellátását biztosító medencékbe egy ke- 
vés klórt vagy hipermangánt öntöttek, hogy 
ezzel máris százezrek életét mentsék meg. Ez 
nem került sokba, és nem követelt különös 
szakértelmet. Hasonló a helyzet a védőoltások- 
kal is. Ha nincs orvos, de van oltószer – írja 
Sauvy –, kioktatnak valakit, és az jól-rosszul 
beoltja a népet. Száz veszélyeztetett közül 99 
így is életben marad.5 


A születésszabályozó vagy a földet jobban 
megművelő, trágyázó, mélyszántó stb. techni- 
kák elterjedéséhez időre – talán több nemze- 
dékre – van szükség. Számos beidegzett szo- 
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kást, hagyományt, előítéletet, babonát kell elő- 
zetesen legyőzni. 


Minden egyszerűsítése ellenére Sauvy meg- 
állapításaiban kétségtelenül sok az igazság. 


KASSZANDRÁK   FELVIRRADÓ   NAPJA 


Mégis hamis volna az a kép, melyet közvetlen 
elődeink tudományos előrelátásáról alkotunk, ha 
nem említenők meg, hogy már attól az időtől 
kezdve, amikor Toynbee még csak világtörté- 
netének első kötetein dolgozott, néhány jószemű 
természetbúvár – Karl Sax, Julian Huxley, 
Robert C. Cook – riadót kezdett fújni olyan 
kérdések körül, mint a népesedés, az erdőirtás, 
a talajerózió stb. 


1928-ban a New Yorkban megjelent The Fu- 
ture Growth of World Population (A világné- 
pesség növekedése a jövőben) című tanulmány 
szerzői, az akkori idők legjobb népesedési szak- 
emberei úgy vélték, hogy Földünk lakóinak 
száma 2000-ig legkevesebb 6 milliárdra, esetleg 
6,5 milliárdra emelkedik. Lehet, hogy a távoli, 
72 esztendős kilátásként a 6 milliárdos jóslat 
nem tetszett még ijesztőnek. Attól azonban 
úgyszólván minden szakember, tartózkodott, 
hogy levonja a saját előrejelzéséből logikusan 
eredő következtetést: ha 2000-ig valóban 6 vagy 
6,5 milliárdra emelkedik a Föld népessége, 
akkor a XXI. század végén esetleg már 25, 50 
vagy éppenséggel 100 milliárd ember nyüzsög- 
het a Földön! ,,Úgyszólván”-t írtam, mert egy- 
két kivételt magam is ismerek: A. Landry pél- 
dául Párizsban még 1934-ben közzétette La 
révolution démographique (A népesedésforra- 
dalom) című művét; 1938-ban Londonban is 
kiadtak egy a népesedés jövőbeni alakulásával 
foglalkozó érdekes tanulmányt The Population 
Problem; the experts and the public (A népes- 
ség kérdése; a szakértők és a közönség) sokat- 
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mondó címen. Szerzői: T. H. Marshall, A. M. 
Carr-Saunders és mások. 


A Kasszandráknak sohasem volt irigylésre 
méltó sorsuk. Beleláttak a jövőbe, szóvá is tet- 
ték félelmeiket, de szavuknak senki sem adott 
hitelt. A trójai tragédiát megjósoló, ám meg- 
hallgatásra nem találó királylány sorsa jutott 
osztályrészéül annak a néhány természetbúvár- 
nak is, akinek már a harmincas, negyvenes 
években valóságos vesszőparipája volt az eljö- 
vendő népesedésrobbanás. Igaz, egyesek alapo- 
san el is túlozták félelmeiket. William Wogt 
például 1948-ban megjelent Road to Survival 
(Az életbenmaradás útja) című könyvében 
Malthust túllicitálva azt követelte, hogy a Vi- 
lágszervezet tagadjon meg minden orvosi tá- 
mogatást azoktól az országoktól, amelyeknek 
népessége nagyon gyorsan nő. 


Aztán, valamikor 1960 körül, egyszer csak for- 
dult a kocka. Robert C. Cook, a washingtoni 
population Reference Bureau alapítója (és a 
„demográfiai robbanás” metafora meghonosí- 
tója) egyike volt ama keveseknek, akik hosszú 
időn át szaktanulmányokat készítettek a népe- 
sedési kérdés állásáról, s megküldték ezeket 
híranyagként a sajtónak. A Cook-féle anyago- 
kat felhasználó újságok és folyóiratok növekvő 
száma egyértelműen mutatja az irányzat meg- 
fordulását: 
 


 Ismert sajtóhivatkozások száma 
1952 231
1960 1216 
1961 3334 
1962 5725 
1963 65146 


A biológus Kasszandrák végre meghallgatásra 
találtak. A hatvanas évektől kezdve már magát 
a nagy öreget, Toynbeet is komolyan foglalkoz- 
latta a demográfia kérdése.7 Utolsó könyvének, 
a Mankind and Mother Earth (Az emberfia és 
 


 


 
45







a Földanya) tárgymutatójában a Pontifex maxi- 
mus után nemcsak a population szót találjuk 
meg, hanem a population explosions-t (népese- 
désrobbanások) is. A könyv többször utal mind 
az elmúlt idők, mind a jelenkor népesedési 
problémáira. 


Ma már aligha képzelhető el olyan, az em- 
beriség múltjával, de különösen jelenével és 
jövőjével foglalkozó írásmű, melynek ne lenne 
szerves része a népesség és a népesedés kér- 
dése. 





