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A galaktikus jövő felé?*
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Szá mom ra azért ér de kes ez az Egye sült Ál la mok ki fe lé irá nyu ló né pe se dés po li ti ká ja 
kap csán in dí tott vi ta, mert le he tő sé get te remt, hogy le ír jam né hány gon do la to mat a 
vi lág né pe se dé sé ről. 

A ter mé keny ség vi lág mé re tű csök ke né se két ség kí vül össze függ a pi ac gaz da sá gok 
ki ala ku lá sá val és a vá ros ia so dás sal. Ezek mi att gaz da sá gi szem pont ból a gyer mek egy re 
ke vés bé je lent be vé telt, egy re in kább csak ki adást. A ko ráb ban is meg le vő ki adá sok mel-
lett az ok ta tás költ sé gei is egy re fon to sabb sze re pet ját sza nak. Az egész ség ügy fej lő dé se, 
a nyug díj-biz to sí tá si rend sze rek ki ala ku lá sa csök ken ti a gye re kek fon tos sá gát, mint olyan 
po ten ci á lis se gí tő két, akik re az em ber be teg sé gé ben, öreg sé gé ben tá masz kod hat. A 
la kás vi szo nyok ja vu lá sá val egy re in kább meg te rem tőd nek a csak szü lők ből és gye re kek-
ből ál ló, úgy ne ve zett nuk le á ris csa lá dok lét re jöt té nek a fel tét elei. A fa lu ról vá ros ba köl-
tö zés sel és a fal vak vá ros sá vá lá sá val egy re töb ben ki ke rül nek a ha gyo má nyos ér té ke ket 
val ló fa lu si kö zös sé gek kont roll ja alól. Lo gi kus te hát, hogy ha csök ken a gyer mek vál la-
lás ra kész te tő té nye zők sú lya és erő sö dik az el len ér de kelt ség, ak kor min den ge ne rá ció 
át la go san ke ve sebb gyer me ket vál lal, mint a meg elő ző. Így hoz za lét re a tár sa da lom és a 
gaz da ság szer ke ze té nek át ala ku lá sa a gyer me ket – kü lö nö sen a több gyer me ket – vál la-
lók re la tív sze gény sé gét és te rem ti meg a gyer mek vál la lás ter mé sze tes el len ösz tön zé sét. 

Ez a fo lya mat a fej lett vi lág va la mennyi ál la má ban vég be ment, úgy hogy nem cso da, ha 
vé gig te kin tünk de mog rá fi ai tör té ne tü kön, ak kor azt lát juk, hogy a ter mé keny ség csök ke-
né se 100–120–150 éve fo lya ma to san tart (ezt csak a má so dik vi lág há bo rú utá ni úgy ne ve-
zett „bébihullámhegy” sza kí tot ta meg mint egy két év ti zed re). A ter mé keny ség csök ke né-
sét ál ta lá ban meg elő zi a ha lan dó ság csök ke né se, így mind egyik fej lett or szág ban ki ala kul 
egy olyan hosszabb-rö vi debb idő szak, amely ben a né pes ség gyor san nö vek szik. A fej lett 
vi lág or szá gai már túl ju tot tak ezen a sza ka szon, a fej lő dő or szá gok nagy ré sze mos ta ná-
ban ér en nek a vé gé re, úgy hogy sok he lyen már ott is je len tő sen las sul a né pes ség nö ve-
ke dé se, és előbb-utóbb náluk is vár ha tó a né pes ség csök ke né sé nek és el öre ge dé sé nek a 
meg in du lá sa (ez utób bi fo lya ma tok sok fej lett or szág ban már meg kez dőd tek). 

Át la go san száz há zas pár nak ter mé keny kor sza kuk vé gé re 200-nál va la mi vel több 
gyer me ke kell, hogy szü les sen ah hoz, hogy gyer me ke ik ge ne rá ci ó ja ne le gyen ki sebb 
lét szá mú, mint az övék. (Nem csak ma gu kat kell eh hez pó tol ni uk, ha nem azo kat is, 
akik nem há za sod nak meg; vagy meg há za sod nak, de nem szü le tik gyer me kük; és azo-
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kat a gyer me ke ket is, akik ter mé keny kor ba éré sük előtt meg hal nak.) Ha a szü le tő 
gyer me kek szá ma nem éri el tar tó san ezt a szin tet, ak kor min den újabb ge ne rá ció 
ki sebb lét szá mú lesz, mint az elő ző, a tár sa da lom ban csök ken a fi a tal ge ne rá ci ók ará-
nya, va gyis a tár sa da lom öre ged ni és fogy ni kezd. 

A be ván dor lás csak rö vid tá von je lent het va la mi fé le (ál)meg ol dást, hosszú tá von 
nem. Ugya nis az úgy ne ve zett de mog rá fi ai át me net nek ez a fen tebb vá zolt fo lya ma ta 
glo bá lis, a vi lág va la mennyi or szá gá ban vég be megy. Előbb-utóbb te hát a vi lág va la-
mennyi or szá gá ban meg kez dő dik a né pes ség csök ke né se. Ha a je len le gi ten den ci ák 
száz év múl va is ér vé nye sül nek, ak kor a fej lett or szá gok (ak kor ra már a je len le gi nek 
tö re dé két ki te vő, és több mint 90%-ban 60 év fö löt ti ek ből ál ló) né pes sé gének csök ke-
né sét a be ván dor lás sal meg ál lí ta ni ép pen annyi ra le het majd, mint lan gyos víz hoz zá-
töl té sé vel a hi deg víz ből me le get csi nál ni. 

Egyéb ként, amint az ta lán ke vés bé köz is mert, a túl ala csony ter mé keny ség mi at ti 
né pes ség csök ke nést csak igen nagy vo lu me nű be ván dor lás ál lít hat ná meg. Pél dá ul 
Né me tor szág ban a szü le tés szám hi á nyát a kö zeljö vő ben már csak évi 4–500 000 be ván-
dor ló val le het ne el len sú lyoz ni. A 90-es évek el ső fe lé ben a net tó be ván dor lá si egyen leg 
még e szint fö lött ala kult, de a má so dik fe lé ben, fo ko za to san csök ken ve, már alat ta 
volt. (Ha a ter mé keny ség to vább ra is túl ala csony ma rad, ak kor a né pes ség csök ke nés 
el ke rü lé sé hez szük sé ges be ván dor lá si szint a jö vő ben to vább fog emel ked ni.) A Né me-
tor szág ba be ván dor lók szá mát te kint ve Tö rök or szág je len tő sé ge csök kent a „ki bo csá tó 
or szá gok” kö zött, de vi szony lag még mind ig je len tős. Ám ha egy pil lan tást ve tünk 
Tö rök or szág de mog rá fi ai mu ta tó i ra, ak kor azt lát juk, hogy ter mé keny sé gi mutatója 
év ti ze dek óta me re de ken csök ken, és e trend – va ló szí nű nek lát szó – fenn ma ra dá sa 
ese tén 2010 előtt biz to san, de va ló szí nű leg már 2005 előtt az egy sze rű rep ro duk ci ó hoz 
szük sé ges szint alá esik. Te hát né hány év múl va Tö rö kor szág ban is olyan hely zet ala kul 
majd ki, ami kor „már csak a be ván dor lás ban bíz hat”, ha el akar ja ke rül ni né pes sé gé-
nek csök ke né sét és el öre ge dé sét – hacsak nem vesszük szá mí tás ba an nak le he tő sé gét, 
hogy a ter mé keny ség esetleg új ból nö ve ked ni kezd. 

Mi vel a ter mé keny ség vi lág szer te csök ken, a kö vet ke ző év ti ze dek ben a har ma dik 
vi lág or szá gai egy re ke vés bé jö het nek szám ba, mint olya nok, ame lyek nek ma gas ter-
mé keny sé ge majd pó tol ja a fej lett vi lág or szá ga i nak ter mé sze tes fo gyá sát. Per sze mi u-
tán a kö zelmúl tig so kan a túl né pe se dés től fél tet ték boly gón kat, va ló szí nű leg elég hi he-
tet le nül hang zik, ha most va la ki az el len ke ző jét ál lít ja. Pe dig tény, hogy a ter mé keny sé gi 
mu ta tók emel ke dé se a kü lön bö ző Eu ró pán kí vü li kon ti nen se ken is sor ra meg állt. A 
csök ke nés Af ri ka ki vé te lé vel ál ta lá nos, ott va ló szí nű leg most ért a csúcs ra a ter mé-
keny sé gi arány szám. Az tán idő vel, amint ez az arány szám 2,1 alá ér, és már hosszabb 
ide je nem mozdul, a mai har ma dik vi lág or szá ga i ban is meg kez dő dik a né pes ség csök-
ke né se – az egyik ben előbb, a má sik ban ké sőbb, de előbb-utóbb va la mennyi ben. (A 
har ma dik vi lág or szá gai kö zül „el ső fecs ke ként” Szin ga púr már pronatalista né pe se-
dés po li ti kát ala kí tott ki túl ala csony ter mé keny sé gé nek meg nö ve lé se cél já ból.) 

Nem azt saj ná lom én az em be ri ség től, hogy lé lek szá ma a je lek sze rint so ha nem fog 
túl lép ni egy bi zo nyos szá mot – sőt ez némiképp meg nyug ta tó is –, ha nem ott van a prob-
lé ma, hogy sen ki nem tud ja, az elő re lát ha tó csök ke nés meg fog-e áll ni va la ha. S mi vel 
a fej lő dő or szá gok de mog rá fi ai tör té ne te kö ve ti a fej lett or szá go két, biz tos, hogy ha a 
fej lett or szá gok ban si ke rül va la mi lyen meg ol dást ta lál ni a né pes ség csök ke nés – nem a 
be ván dor lás, ha nem a ter mé sze tes bel ső for rá sok moz gó sí tá sa ál tal tör té nő – meg ol dá-
sá ra, ak kor ez a glo bá lis prob lé ma máshol is al kal maz ha tó meg ol dá sá nak bi zo nyul 
majd. Úgy gon do lom, hogy ez az a pont, ahol a nem ze ti és a glo bá lis szem lé let – el vi - 
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leg – konst ruk tí van ta lál koz hat. Amint Krémer Ba lázs em lí ti: „Melegh szem pont ja alap-
ve tő en más, a je len le gi nél sok kal konst ruk tí vabb me der be te rel het né a »be sült« né pi-
ur bá nus di a ló gust”. Bár ez sze rin te tel je sen re mény te len nek tű nik – sze rin tem nem 
fel tét le nül. Ha vi lág mé re tek ben szük ség lesz de mok ra ti kus és ha té kony pronatalista 
né pe se dés po li ti ká ra, ak kor jó do log az, hogy Ma gya ror szá gon már most szük ség van rá 
– ak kor a mi e té ren ta pasz talt si ke re ink és ku dar ca ink min den or szág szá má ra fon tos 
ta nul sá got je lent het nek. Ami jó Ma gya ror szág nak, az jó (lesz) a vi lág nak. (Ezért is fon-
tos szá munk ra a ma gyar csa lád- és né pe se dés po li ti kai ta pasz ta la tok ta nul má nyo zá sa.)

Ter mé sze te sen el kép zel he tő, hogy a leg több ma élő embert ne mi gen za var ja, hogy a 
mai ten den ci ák alap ján – az után a bi zo nyos fran cia for ra da lom után nem egé szen 
öt száz év vel, a tör té nel mi idő vel mér ve pil la na to kon be lül – ki hal hat a l’Humanité. 
Va ló szí nű leg még az is na gyobb in tel lek tu á lis iz gal mat okoz na az em be ri ség kö ré ben, 
ha va la me lyik nagy el me hol nap fel fe dez né, hogy 300 év múl va fel rob ban a Nap. 
Eb ben az eset ben egyéb ként tény leg azt a po li ti kai-ide o ló gi ai áram la tot ké ne még job-
ban ér vé nye sí te ni, ami az utób bi húsz-hu szon öt év ben egy re erő tel jes eb ben lép fel 
vi lág szer te. Va gyis: vissza fog ni vagy le épí te ni min den ál la mi szo ci á lis gon dos ko dást, 
fő leg a csa lád po li ti kai jel le gű e ket. A né pes ség ki ha lá sa így meg gyor sulna, a ter mé sze-
tes sze lek ció pe dig gon dos ko dik ró la, hogy csak a leg rá ter met teb bek ma rad ja nak élet-
ben. Az tán a há rom száz év el tel té vel az ezer fő nyi szu per lény ből ál ló meg ma radt kis 
ko ló ni át fel pa kol nánk a szu per űr ha jók ra, amik nek a ki fej lesz té sé re for dí tot tuk a szo-
ci ál po li ti kán meg spó rolt pénzt, és irány a Ga lak ti ka!

Ez per sze csak tré fa. De az már nem, hogy az ál ta lam le írt de mog rá fi ai vi lág ten den-
ci ák (a de mog rá fi ai át me net) tény le ge sen úgy ér vé nye sül nek, ahogy le ír tam – ez va ló-
ban glo bá lis prob lé mát je lent, és meg ol dá sá nak igé nye az egyik jo gos és el fo gad ha tó 
in do ka le het a né pe se dés po li ti ká val akár de mog rá fus ként, akár po li ti kus ként va ló 
fog lal ko zás nak.

Az tán van itt egy má sik prob lé ma: a fej lett vi lág tár sa dal ma i nak el öre ge dé se, ame-
lyik ma már nem csak ilyen tá vo li eshetőségként ve tő dik fel, ha nem konk rét és sú lyos 
na pi po li ti kai prob lé ma ként. Ez zel kap cso lat ban most nem kí vá nok rész le te sen be le-
men ni azok ba a szak mai-po li ti kai vi ták ba, ame lyek a gyö ke re sen új nyug díj rend szer 
ki ala kí tá sa kö rül né hány éve Ma gya ror szá gon is le zaj lot tak. Az új rend szer rel kap cso-
la tos kri ti kák lé nye ge tud tom mal – a be ve zet he tő sé gét vi ta tó pénz ügyi jel le gű ér ve ken 
túl – az volt, hogy az új rend szer ből hi á nyoz nak olyan szolidarisztikus ele mek, ame lyek 
az ed dig mű kö dő ben meg vol tak, mi vel a tő ke fe de ze ti nyug díj rend szer nem szo ci á lis, 
ha nem me rő ben pi a ci jel le gű. Így ben ne nyug dí jas ko ruk ra a je len le gi nyug dí ja sok nál 
re la tí ve hát rá nyo sabb hely zet be ke rül nek a nők, és kü lö nö sen azok, akik nél két sé ges, 
hogy éle tük fo lya mán tar tós, fo lya ma tos mun ka vi szonyt (és így já ru lék fi ze tést) tud nak 
fenn tar ta ni, te hát az ala cso nyabb is ko lai vég zett sé gű ek. Úgy tu dom, hogy Chi lé ben, 
ahol a kö zelmúlt ban be ve zet ték azt a so kat hi vat ko zott, a mi énk hez ha son ló tő ke fe de-
ze ti nyug díj rend szert, a gaz da ság el ma ra dott sá ga, a la kos ság nagy fo kú sze gény sé ge 
mi att a né pes ség je len tős ré sze má ris el vesz tet te a nyug díj jo go sult sá gát.

Így hi á ba tud az új rend szer ru gal ma sab ban re a gál ni a tár sa da lom el öre ge dé sé re, 
mint az ed dig élet ben le vő, a be ve ze té se ko ránt sem prob lé ma men tes. Ha el te kin tünk a 
be ve ze té se kö rü li ag gá lyok tól, ak kor is szö get üt az em ber fe jé be az a prob lé ma, hogy 
ha a né pes ség el öre ge dé se kor lát la nul foly ta tó dik, ak kor egy idő után nem vá lik-e szür-
re a lisz ti kus sá és le he tet len né egy olyan gaz da ság mű kö dé se, amely ben a né pes ség 30, 
60, 90, majd 100%-a – idős ko rá ra és meg rom lott egész sé gi ál la po tá ra va ló te kin tet tel 
– kép te len mun kát vál lal ni. (Per sze le het, hogy át me ne ti leg majd az idős gon do zó ro- 
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1 Egyéb ként az Egye sült Ál la mok ban a VHEM, az Em be ri ség Ön kén tes Ki ha lá sá nak Moz gal ma az 
em be ri ség kihalatását tűz te ki po li ti kai cél ként, mond ván, lás suk be, az em be ri ség mér ték te le nül túl ter he li 
a bio szfé rát, úgy hogy egye ne sen kí vá na tos a ki ha lá sa a Föld élő vi lá ga ér de ké ben.

288 replika

bot gé pek gyár tá sa és a grannysitterek, az az dédivigyázók nagy ará nyú mun ká ba ál lá sa 
még hoz egy utol só kon junk tú rát a gaz da ság nak, mi e lőtt min den össze om lana.) Va ló-
ban meg old ja az el öre ge dés prob lé má ját a tő ke fe de ze ti nyug díj rend szer? 

Igaz, föl vet he tő, hogy a túl ala csony ter mé keny sé get bi zo nyos fo kig so ká ig el len sú-
lyoz hat ja, ha a szü le tés kor vár ha tó élet tar tam egy re jobban kito ló dik. De va ló szí nű, 
hogy en nek azért van nak bi zo nyos kor lá tai. Az Egye sült Ál la mok ban ar ról vi tat koz nak 
a szak ér tők, hogy 2075-ben az USA-ban a szü le tés kor vár ha tó át la gos élet tar tam 82 
vagy 86 év lesz-e. Te hát az ed di gi tren de ket ki ve tít ve a vár ha tó élet tar tam to váb bi 
nö ve ke dé sé vel szá mol nak. Ez azon ban elég bi zony ta lan, hi szen nem tud hat juk, hogy a 
jö vő ben mi lyen új ve szé lyek vár hat nak az egész sé günk re, sem pe dig, hogy azo kat az 
or vos tu do mány ho gyan tud ja majd ki vé de ni. Az biz tos, hogy a „mi nél to vább egész sé-
ge sen él ni” alap ve tő fon tos sá gú tö rek vés sé vá lik a jö vő ben a vi lág min den or szá gá ban, 
akár az ál lam pol gár ok, akár kor má nya ik ér de ke it és fe le lős sé gét te kint jük. 

Mind ez azon ban nem je len ti azt, hogy a né pes ség szá má nak csök ke né se és kor-
össze té tel ének el de for má ló dá sa ne vál na sú lyos glo bá lis prob lé má vá a jö vő ben, ha 
nem nő meg is mét a ter mé keny ség. Ezért a ma nap ság di va tos sá vált „fenn tart ha tó 
fej lő dés” jel sza vát nem csak az ere de ti ér tel mé ben in do kolt hasz nál ni. Te hát nem csak 
ar ról le het szó, hogy a gaz da sá gi fej lő dés le gyen te kin tet tel a kör nye zet vé de lem, a bio-
szfé ra szem pont ja i ra,1 ha nem ar ról is, hogy nem mind egy, hogy a tár sa da lom ban 
mi lyen hely zet ben van nak a csa lá dok és ho gyan funk ci o nál nak. A csa lá do kon, a gyer-
me ke ken va ló esze lős spó ro lás ké sőbb na gyon vissza üt het. Tel je sen nyil ván va ló pél dá-
ul, hogy az a né pe se dés po li ti ka, amit a kí nai kom mu nis ta ve ze tés pro du kál – az ame-
ri kai neomalthusiánus né pe se dés po li ti kai szak ér tők leg jobb ázsi ai ta nít vá nya i ként –, 
nem ala kít ki fenn tart ha tó fej lő dést. Hi szen Kí ná ban a ter mé keny ség nek az utób bi 
év ti ze dek ben mes ter sé ge sen eről te tett igen me re dek csök ke né se a ge ne rá ci ós arány 
sú lyos fel bo ru lá sá hoz ve zet, és a ter mé keny ség je len leg va ló szí nű leg már a né pes ség 
egy sze rű rep ro duk ci ó já hoz szük sé ges ha tár ér ték alá ért. 

Eh hez ha son ló an nem tű nik tel je sen in do ko lat lan nak – pusz tán hol mi ir ra ci o ná lis 
„mo rá lis pá nik nak” – az ag go da lom a csa lád dal, há zas ság gal kap cso la tos er köl csi nor-
mák szét zi lá ló dá sa és a pár kap cso la tok mind la bi li sab bá vá lá sa mi att a fej lett vi lág 
or szá ga i ban, amit egye sek, vé le mé nyem sze rint eu fe misz ti kus hang zá sú ki fe je zés sel, „a 
csa lád for mák plu ra liz mu sa” né ven em le get nek, mint ma gá tól ér te tő dő vagy kí vá na tos 
je len sé get. E meg jegy zé sem per sze újabb fej te ge tést, ér ve lést kí ván na meg a há zas ság 
és a vá lás ál ta lá nos meg íté lé sét il le tő en. Mind er re ezen írá som ban már nem té rek ki 
rész le te sen. Azt azon ban, úgy gon do lom, min den ki el is me ri, hogy a gyer me kek nek az a 
leg jobb, ha jól mű kö dő csa lá dok ban, biz ton sá gos kör nye zet ben, szeretetteli lég kör ben 
nő nek föl. Ez egy faj ta kö zös ne ve ző le het a csa lá do kat ko runk ban érin tő vál to zá sok 
meg íté lé se kö rü li vi ták ban. Mint ahogy az is kí vá na tos len ne Ma gya ror szá gon és vi lág-
szer te is, hogy po li ti kai kon szen zus ala kul jon ki egy po zi tív, de mok ra ti kus né pe se dés po-
li ti ka szük sé ges sé gét il le tő en. Mert az, ha az egyik fél csak az egyén er köl csi fe le lős sé-
gét, a má sik pe dig sza bad sá gát han goz tat ja, nem fog ja el hoz ni a kí vá na tos meg ol dá so-
kat. Eze ket a kérdéseket persze meg kell vi tat ni, de nem az okos komp ro misszu - 
mok meg ta lá lá sá nak re mé nye és szán dé ka nél kül.


