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Amikor tízmilliárdnyian leszünk…

Danny Dorling: Population 10 Billion. The 
Coming Demographic Crisis and How to Survive 
It (Constable, 2013, 448 oldal) és Stephen Emmott: 
Ten Billion (Vintage, 2013, 224 oldal) cím_ könyve-
inek bemutatása

Harminc évvel ezelQtt, amikor a jelenleginél 
nagyjából két és fél milliárd emberrel kevesebb 
élt a bolygón, még aktívan vitáztak a túlnépe-
sedés kérdésérQl. A környezetvédQk legtöbbje 
egyetértett abban, hogy ha az emberiség valaha 
is egyensúlyban akar élni a természettel, akkor 
gátat kell vetni a népesség gyarapodásának, 
míg a szabadpiaci közgazdászok, a doktri-
ner marxisták és a vallási fundamentalisták 
nagy része azt hangoztatta, hogy túlnépesedés 
márpedig nincs. A vita nem folyt mindig a 
legmagasabb színvonalon – gondoljunk csak a 
népességszabályozás egyes híveinek globális 
lépték_ éhínségre figyelmeztetQ elQrejelzéseire, 
vagy ellenfeleik azon jóslatára, amely szerint 
a mezQgazdaságban végbemenQ „zöld forrada-
lom” egy generáció alatt megszünteti majd az 
éhínséget. Bár az említett elképzelések egyike 
sem volt realisztikus, mindkét oldal osztotta azt 
a felismerést, hogy a bolygó gyorsan növekvQ 
népessége problémát okozhat.

Napjainkra azonban szinte tiltott foga-
lommá, tabutémává vált a túlnépesedés kér-
dése. Manapság sokan retrográdnak és 
antihumánusnak tekintik azt a gondolatot, hogy 
túl sok ember élhet a bolygón. A zöld pártok 
ritkán vetik fel a (túl)népesedés kérdését, mond-
ván, hogy nem az számít, hogy hány ember él 
a földgolyón, hanem az, hogy hogyan osztják 
el közöttük az erQforrásokat. A zöldek ragasz-
kodnak ahhoz, hogy a népesedéssel összefüggQ 
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gondozásában.

aggodalmak csak arra jók, hogy eltereljék a 
figyelmet az egyenlQtlenségrQl és a kapitaliz-
mus erkölcstelenségeirQl. Szinte nincs is olyan 
ország, ahol bármelyik jelentQsebb párt vezetQje 
arról álmodozna, hogy kulcskérdéssé teszi a túl-
népesedés problémáját. A jelenlegi nézet szerint 
a túlnépesedés a „sötét, reakciós képzelet” ko-
holmánya. Mindennek ellenére eddig nem volt 
olyan hang, amely szisztematikusan meg tudta 
volna fogalmazni az uralkodó bölcsességet – ezt 
a hiányt pótolja most Danny Dorling.

Danny Dorling a humánföldrajz professzora 
a Sheffieldi Egyetemen, 2013 szeptemberétQl 
pedig immár oxfordi Halford Mackinder pro-
fesszor is. Dorling célja az, hogy lejárasson 
minden olyan elképzelést, miszerint az emberi 
faj lélekszáma mára már elérhette a természeti 
erQforrások által megszabott korlátokat. Dorling 
a megtestesült anti-Malthus, aki érvelését meg-
megf_szerezi hivatkozásokkal néhány olyan 
szakemberre és hírességre, akik változatlanul 
azt kérdezik, hogy vajon nem eléggé zsúfolt-e 
már így is a bolygónk – többek között David 
Attenborough és Joanna Lumley is azok között 
van, akiket a szerzQ rosszallóan idéz. Dorling 
egy jól kitaposott ösvényt követ, amikor véle-
ményt alkot az Esszé a népesedés alapjairól 
(Essay on the Principle of Population, 1798) cí-
m_ könyvrQl, amelyben Thomas Malthus tiszte-
letes azzal érvelt, hogy a lakosság növekedését 
végül megfékezheti az élelmiszerhiány. „Egy 
papi ruhába öltözött férfi szexuális csalódott-
sága volt az, ami a népesség-szabályozással 
kapcsolatos elképzelések megszületéséhez ve-
zetett, amelyek a 19. századi Nagy-Britanniában 
debütáltak a politika színpadán.”

„Az emberi lények – írja Dorling – azáltal 
fejlQdnek, hogy történeteket mesélnek”, most 
pedig egy olyan történetre van szükség, ami a 
folyamatos haladásról szól. Meg kellene tanul-
nunk, hogy „ne a Föld teherbíró képességét pró-
báljuk megbecsülni”, hanem ehelyett az emberi 
viselkedés megváltoztatásának lehetQségeire 
összpontosítsunk. A népesség csökkenése már 
folyamatban van egyes országokban, és globális 
tekintetben a lakosság száma valamikor ebben 
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az évszázadban éri el a csúcspontját. Azzal, 
hogy elmondunk magunknak egy történetet ar-
ról, hogy „hogyan tud tízmilliárd ember jól élni 
a bolygón”, el tudjuk _zni a malthusi káprázatot.

Bár Dorling azt írja, hogy a Population 10 
Billion „egy pragmatistáknak szóló könyv”, 
m_ve valójában végig erQsen ideológiai jelleg_. 
MegnyerQen egyszer_ elbeszélését olvasva nem 
is gondolnánk, hogy Malthus egy hosszú libe-
rális hagyomány kezdetét jelenti, amely felis-
merte a lakosság lélekszámának növekedésében 
rejlQ veszélyeket, és a fogamzásgátlást javasolta 
megoldásként a problémára. John Stuart Mill 
volt az elsQ közgazdász, aki (még 1848-ban) 
azt írta, hogy a zéró növekedés_ gazdaság, azaz 
egy olyan gazdasági helyzet, amikor a gazdaság 
nem növekszik, de nem is csökken, akár kívá-
natos is lehet. Mill – aki egyszer a londoni St. 
James Parkban rátalált egy megölt csecsemQnek 
egy halom rongy alá elrejtett holttestére – egész 
életében a születésszabályozás szószólója volt, 
és már 17 évesen a börtönben töltött egy éj-
szakát amiatt, mert olyan brosúrákat terjesz-
tett, amelyek gyakorlati tanácsokkal látták el a 
munkásosztálybeli nQket a fogamzásgátlással 
kapcsolatban. John Maynard Keynes – Malthus 
csodálója, aki hitte, hogy a közgazdászok rossz 
irányba fordultak, amikor eltávolodtak Malthus 
munkájától – a Gazdasági lehetQségek unoká-
ink számára (Economic Possibilities for Our 
Grandchildren, 1930) cím_ híres esszéjében azt 
írja, hogy bQven elegendQ árut lehet elQállítani 
ahhoz, hogy kielégítsék az emberi szükséglete-
ket, de csak akkor, ha a lakosság lélekszámát 
a születésszabályozás humánus módszereinek 
segítségével stabilizálják. Dorling nem említi 
ezeket a neo-malthusiánus liberálisokat, mert 
nem illenek bele abba a történetbe, amit el akar 
mondani: abba a történetbe, amely szerint a 
lélekszámot kizárólag elnyomó emberi intézmé-
nyek által a népességre kényszerített szabályok 
korlátozhatják.

Vannak ennél nagyobb hiányosságok is 
Dorling m_vében. Könyve, amely újra és újra 
visszatér a nyugati imperializmus által okozott 
éhínségekhez, szinte nem is említi meg azt a 
politikailag megtervezett éhínséget, amely az 
1930-as évek elején milliók életét követelte 
Ukrajnában. Még ennél is figyelemre méltóbb, 
hogy Dorling nem foglalkozik a kínai éhínség-
gel, amely Mao nagy ugrása (1958–1962) idején 
szedte áldozatait az országban. Ha utóbbira 
utalást keresünk a könyvben, csak egyetlen em-

lítést találunk róla a szövegben: egy olyan mon-
datban fordul elQ, amely négy kivételt sorol fel 
a folytatódó globális népességnövekedésre az 
1851 és 1971 közötti években. A hivatkozás egy 
újságcikkhez irányítja az olvasót, amirQl egy 
internetes kereséssel kideríthetjük, hogy Frank 
Dikötter Mao nagy éhínsége (Mao’s Great 
Famine, 2011) cím_ könyvének recenziója. Ám 
Dikötter úttörQ munkáját, amely bemutatja, ho-
gyan éheztek emberek tízmilliói, miközben ha-
lálra dolgoztatták vagy halálra verték Qket, nem 
tárgyalja Dorling könyve, Jang Csi-seng SírkQ: 
Mao nagy éhínségének el nem mesélt története 
(Tombstone: The Untold Story of Mao’s Great 
Famine, 2012) cím_ tabutörQ könyvére pedig 
egyáltalán nem is utal. Azaz a történelem egyik 
legsúlyosabb emberi katasztrófájának mindösz-
sze egy homályos lábjegyzet jut…

Az olvasó joggal furcsállhatja, hogy miért 
nem szentel egy, a népesedésrQl és az erQforrá-
sokról szóló könyv egy kicsit több helyet a 20. 
század, sQt talán az emberiség egész történelme 
legnagyobb éhínségének. Végül is Maót nem le-
het azzal vádolni, hogy malthusiánus lett volna: 
a kínai pártfQtitkár – bízva az emberi lehetQsé-
gek határtalanságában – tagadta, hogy valaha 
is túl sok ember élhet a bolygón. Egy jelentQs 
éhínség kockázatáról írva, melyre évszázadunk 
közepén kerülhet sor, Dorling megjegyzi, hogy 
ilyen éhínség csak akkor fordulhat elQ, ha a 
hatalmon lévQk „másokat kevésbé tekintenek 
emberi lénynek, mint saját magukat.” Majd így 
folytatja: „Nehéz elképzelni, hogy ez elQfordul-
hatna, kivéve ha a »fedezetialap-erkölcs« válik 
általánossá és nem korlátozzák az élelmiszer-
árak jövQbeni alakulására való spekulációt.” 
Igaz, hogy az utóbbinak voltak politikai hatásai 
– például a gabonaárak emelkedése a speku-
láció miatt segített elQidézni az arab tavaszt 
Tunéziában és Egyiptomban. De a gondolat, 
hogy a fedezeti alapok a legfQbb akadályai an-
nak, hogy másokat teljesen embernek lássunk – 
nem is beszélve arról, hogy ez lenne az egyetlen 
akadály, ahogy Dorling állítja – a politikailag 
korrekt gondolkodás paródiája. Annak ellenére, 
hogy elutasít mindent, ami utópiára vagy forra-
dalomra hasonlít, Dorling úgy látszik meggyQz-
te magát arról, hogy magunk mögött hagyhatjuk 
a háborút a Közel-Keleten, a szélsQjobboldal új-
bóli megerQsödését Európában, a Kína és Japán 
közötti ellenségeskedést, valamint a jelenkor 
egyéb kellemetlen problémáit, ha megtanuljuk, 
hogy „új történeteket meséljünk magunknak.” 
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Soha nem kételkedik abban, hogy „mi” – mi 
alatt olyan embereket ért, mint Q maga – végül 
„egy kicsit kevésbé ostobákká” válunk.

Imitt-amott a könyv tartalmaz néhány hasz-
nos megállapítást is. Rövid úton elintézi Matt 
Ridley „racionális optimizmusát”, és igaza van 
abban is, hogy el kellene kezdenünk gondol-
kodni arról, hogyan kell együtt élni a csökkenQ 
népességgel. Így vagy úgy, de a lakosság számá-
nak emelkedése biztosan véget ér, és a népesség 
csökkenni kezd. Ám nincs okunk azt feltételez-
ni, hogy ez békés folyamat lesz. Dorling üdvözli 
a fejlett országokban bekövetkezett gazdasági 
visszaesést, és igaza van a bolygó egészségügyi 
helyzetét illetQen is. De az emberek nagy több-
sége nem kisebb, hanem nagyobb gazdasági 
növekedést szeretne, és bármilyen huzamosabb 
ideig tartó gazdasági visszaesés szükségszer_en 
megnövekedett konfliktusveszéllyel jár együtt. 
Azt gondolván, hogy a planetáris határértéke-
ket azért álmodták meg, hogy ránk ijesszenek, 
Dorling ragaszkodik hozzá, hogy „a félelemnek 
van alternatívája”. Az alternatíva pedig – ki 
hitte volna – az, hogy „ne vásároljunk olyan 
dolgokat, amikre nincs szükségünk.” Dorling 
több alkalommal – és mindig tiszteletteljes 
csodálattal – idézi Marxot. De Marx tudta, hogy 
a világ a harc arénája, a történelem pedig több 
megnyugtató anekdoták gy_jteményénél. Ha 
olvasná Dorling prédikációját, Marx alighanem 
megvetQ röhögéssel reagálna rájuk.

A fogyasztásról való lemondás emlékeztet 
Stephen Emmott egyik kedvenc példájára a 
környezeti problémákra javasolt divatos ál-
megoldásokról: az ivóvízzel való takarékosko-
dás érdekében „pisiljünk zuhanyozás közben”. 
Emmott a számítástechnikai kutatás Microsoft-
professzora az Oxfordi Egyetemen. P alapította 
és vezeti a Microsoft cambridge-i kutatólabora-
tóriumát. Dorling szerint Emmott egyike azok-
nak, akik – az „ördögi” Malthust követve – rém-
álomba illQ forgatókönyvekkel hozakodnak elQ. 
Amit Emmott valójában csinál – és ez az igazi 
különbség közte és Dorling között – az az, hogy 
az „emberi állatot” szilárdan az anyagi világba 
helyezi, azaz oda, ahol valójában él. A bolygó 
nem törQdik azokkal a történetekkel, amiket az 
emberek maguknak mesélnek, egyszer_en csak 
reagál arra, amit csinálnak és ennek eredmé-
nyeként visszafordíthatatlanul változik. Ahogy 
Emmott írja: „Jelenleg a Föld minden fájának 
összes levele olyan mérték_ széndioxid-szintet 
tapasztal, amit a bolygó több millió év óta nem 

látott. Még nem értjük teljesen, hogy hogyan 
reagálnak erre a Föld növényei.” Miközben ez 
a példátlan változás zajlik, a bolygó felszínének 
40%-át használják mezQgazdasági termelésre 
– ez a szám pedig biztosan emelkedni fog a 
jövQben. A változások az emberek étrendjében 
és a növekvQ jövedelmek természetesen részét 
képezik az összképnek, de a mezQgazdaság 
terjeszkedését egy olyan erQ hajtja, ami erQ-
sebb, mint a többi: a megnövekedett népesség. 
Tízezer évvel ezelQtt még csak egymillió ember 
élt a Földön. 1960-ban még csak 3 milliárdnyian 
voltunk. Ma már több, mint 7 milliárd ember 
él bolygónkon, és valószín_leg körülbelül 3 
milliárddal többen leszünk, mielQtt századunk 
véget érne.

A környezeti válság aspektusai szorosan ösz-
szefüggenek egymással, és mindegyik a la-
kosság növekedésének nyomása alatt alakul. 
Emmott részletesen bemutatja, hogy az emberi 
terjeszkedés, azaz a népesség gyors ütem_ gya-
rapodása áll az olajtól, széntQl és földgáztól való 
függQségünk, a növényvédQ szerek, gyomirtók 
és m_trágyák ipari méret_ használata, a friss víz 
kimerülQfélben levQ erQforrássá válása, illetve a 
fajok tömeges kihalása mögött. Az élelmiszer-
termelés a globális ipar egyik ágává vált, növel-
ve függQségünket a fosszilis tüzelQanyagoktól 
és felgyorsítva az éghajlatváltozás folyamatát. 
Az eredmény: az éhínség kialakulásának növek-
vQ kockázata.

Emmott rövid, könnyen emészthetQ és élén-
ken illusztrált könyve meggyQzQ bizonyítékokat 
sorakoztat fel arra, hogy „teljes globális ökoló-
giai rendszerek nemcsak képesek katasztrofális 
fordulópontig eljutni, de már közeledünk is 
egy ilyen átmenethez”. Csak két módot lát 
arra, hogy foglalkozzunk az immár planetáris 
vészhelyzettel: „Az elsQ az, hogy a technológia 
segítségével próbálunk kiutat találni belQle. A 
második az emberi viselkedés radikális megvál-
toztatása.” Emmott szkeptikus az elsQ lehetQség 
tekintetében – különösen az ún. bolygómérnöki 
vagy Föld-mérnöki (geoengineering) rendszere-
ket illetQen, amelyeket rendkívül kockázatosak 
tart – és nem látja jelét annak, hogy készen 
állunk a radikális viselkedésbeli változásra. 
„Kevesebbet kellene fogyasztanunk… És még-
is, a globális fogyasztás évtizedrQl-évtizedre 
szinte megállíthatatlanul tovább növekszik.” 
Mivel sem a technológia, sem a politika nem 
kínál semmiféle kiutat, Emmott arra a követ-
keztetésre jut, hogy: „A probléma mi magunk 
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vagyunk… SürgQsen tennünk kell valamit, vala-
mi radikálisat annak érdekében, hogy elkerüljük 
a globális katasztrófát. De nem hiszem, hogy 
bármit is tenni fogunk…”

Tényleg nincs remény? Nos, az egyértelm_, 
hogy elég kemény idQk várnak ránk. Úgy t_nik, 
hogy a bolygó fizikai rendszerei egyre veszélye-
sebben instabillá válnak. Ahogyan azt Emmott 
is megemlíti, metán – egy üvegházhatást okozó 
gáz, amely sokszor veszélyesebb a szén-di-
oxidnál – tör a felszínre az északi sarkvidéknek 
korábban örök fagyba burkolózó területein, 
ahol a talaj a globális felmelegedés hatására 
olvadni kezdett. Tovább tart a földfelvásárlási 
láz is, amelyben a gazdag országok és vállalatok 
felvásárolják a szántóföldeket a világ minden 
táján. A jövQben egyre több erQforrás-háború 
fog kitörni, és az Északi-sark lesz a következQ 
„Nagy Játék”2 színtere egy olyan geopolitikai 
küzdelemben, amely már meg is kezdQdött.

„Az emberek nem rosszak, ha van elég hely 
a számukra”, jegyezte meg egyszer Joseph Roth 
(1894–1939) osztrák író. Ám mi történik akkor, 
ha már nincs elég helyük? Emmott szerint a kör-
nyezeti válság tovagy_r_zése már a katonai stra-
tégák aggodalmát is felkeltette. Elmeséli, hogy 
egyik fiatal tudományos munkatársa azt mondta 
neki, hogy – belegondolva abba, mi várhat 
ránk a jövQben – azt tervezi, hogy megtanítja a 
fiát lQfegyverekkel bánni. Bár személy szerint 
azt hiszem, hogy talán hasznosabb lenne, ha 
inkább valamiféle hacker-tanfolyamra íratná be 
a fiút, tagadhatatlanul van igazság a fiatal tudós 
szavaiban. Miközben a bolygó olyan ütemben 
változik, amelyet eddig még soha nem tapasz-
taltunk az emberiség történetében, továbbra 
sincs kilátás semmiféle radikális változásra az 
emberi viselkedésben.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy semmit 
sem tehetünk. Hacsak a klímaváltozás nem ér 
el kaotikus szintet, az „emberi állat” valószí-
n_leg kilábal majd a válságból. A csökkenQ 
termékenység és bizonyos m_szaki fejlesztések 
(beleértve olyan már-már üldözöttnek számí-
tó technológiák használatát, mint például a 
nukleáris energia) egyvelege segíthet kezelni 
a népesség által jelentett sz_k keresztmetszet 
problémáját. A gondolkodásban bekövetkezQ 
változás pedig – amelyre szükség lesz, ha fel 

2 A 19. században Nagy Játéknak (the Great Game) 
nevezték a Brit Birodalom és a cári Oroszország 
versengését Afganisztán, illetve a közép-ázsiai 
térség feletti uralom megszerzéséért.

akarunk készülni arra, hogy egy másféle világ-
ban éljünk – Stephen Emmott nélkülözhetetlen 
könyvének elolvasásával kezdQdik.

(The Guardian)

Ian Thomson

Egy különleges esztendQ krónikája

Christian Caryl: Strange Rebels: 1979 and the 
Birth of the 21st Century (Basic Books, 2013, 
432 oldal) cím_ könyvének bemutatása

Amikor az 1980-as években megkezdQdött a 
Szovjetunió fokozatos szétesése, kelet-európai-
ak ezrei tértek vissza a rózsafüzérhez. A Pravda, 
a szovjet kommunista párt napilapja elítélte a 
Szent Sz_z Lengyelországban és másutt észlelt 
megjelenéseirQl szóló beszámolókat, mondván, 
hogy azok olyan személyektQl származnak, 
akiknek célja a szocialista utópiák aláaknázása. 
(Az ukrán Sz_z Mária egyébként rendszerint 
narancs és kék szín_ fények – az ukrán nem-
zeti színek – kíséretében jelent meg.) A Mária-
jelenések politikai jelentQsége nem kerülte el a 
lengyel származású II. János Pál pápa figyelmét 
sem, aki megvédte a szellemi értékeket az 
állammal szemben a keleti blokk országaiban.

Bírálói szemében II. János Pál doktrinális 
konzervatív volt, akinek nincs kapcsolata a 
modern élet szükségleteivel. Graham Greene, 
II. János Pál egyik kritikusa például elítélte 
a pápa fogamzásgátlással és általában véve 
a baloldal-ellenességgel kapcsolatos nézeteit. 
Arra a kérdésre, hogy mit mondana II. János 
Pálnak, ha találkozna vele, Greene dühösen így 
válaszolt: „Azt hiszem, hogy az öt perc, amit a 
pápával töltenék, több mint elég lenne a kikö-
zösítésemhez.”

Christian Caryl provokatív, jóllehet nagyon 
eredeti beszámolója az 1979-es évrQl és annak 
politikai jelentQségérQl úgy ábrázolja a pápát, 
mint egy valószín_tlenül „lázadó” alakot, aki 
segített megszervezni egy forradalmat a hal-
dokló ideológiák ellen. A keresztény Caryl 
nézQpontja szerint 1979 fordulópont volt; 12 
hónap, amely radikális és váratlan módon vál-
toztatta meg a történelem menetét. A szerzQ, a 
Newsweek korábbi tudósítója, ennek az egyet-


