
TÓTH I. JÁNOS

A népesedési válságról

Benda József régóta foglalkozik népesedési kérdésekkel.* A tankönyv azonnal közéle-
ti izgalmat váltott ki és tartalmával kapcsolatban érdekes hírek és álhírek terjedtek el: 
szingliadó, csak a nagycsaládos nQk vállalhassanak vezetQi állásokat, a munkahelyeken 
legyenek népesedési megbízottak. Mindez jól mutatja, hogy a népességfogyás egy olyan 
szakpolitikai kérdés, amely közvetlenül kapcsolódik a nagypolitikához.

A könyv címe arra utal, hogy a szerzQ a Magyarországon tapasztalható népességfogyást súlyos 
válságnak tekinti. „Bár más országokat is érint a probléma, Magyarország népessége európai és 
nemzetközi összehasonlításban is a leggyorsabban fogyatkozók közé tartozik. Társadalmunk egy 
beláthatatlan következményekkel fenyegetQ krízis küszöbére érkezett. Ha nem tudjuk megállítani 
ezt a tendenciát, pár éven belül felborul az egyensúly, és veszélybe kerül a nyugdíjrendszer, az 
egészségügy, a közoktatás.” (13. o.) Emellett a szerzQ egy metaforikus bevezetQben tesz arra 
kísérletet, hogy érzékeltesse a válság súlyát. A közelgQ viharban haladó vonat képe azonban 
csak nehezen alkalmazható a demográfiai válságra: ugyanis a vihar egy természeti katasztrófa, 
amelynek bekövetkezése teljesen független az utasok viselkedésétQl, ezzel szemben a népes-
ségcsökkenés egy olyan társadalmi katasztrófa, amelyben kulcsszerepet játszanak az „utasok”.

A csökkenQ gyereklétszám, illetve a népességfogyás alapvetQen egy új demográfiai jelen-
ség. Az emberi közösségek demográfiai története eddig alapvetQen arról szólt, hogy egyre 
több gyerek születik és folyamatosan nQ a népesség. Az embereknek nincs tapasztalatunk 
arról, hogy mit jelent és milyen következményekkel jár az alacsony termékenységi arány, az 
elöregedés és a népességcsökkenés. Számukra ez a probléma absztrakt és távoli, s mindenki 
abban bízik, hogy ez a kérdés valamilyen csoda folytán, majd valahogy (csak ne bevándorlás-
sal!) magától megoldódik. A társadalom nem érzékeli a demográfiai válságot, a folyamat tétjét 
és ráadásul – pszichológiailag érthetQ módon – elhárítja ezt a témát.

Szerintem az írónak sokkal pontosabban le kellett volna írnia, hogy milyen következmények-
kel jár a népességfogyás. Ezt a hiányosságot egy recenzióban nyilvánvalóan nem lehet pótol-
ni. Ezért csak a közvetlen tapasztalataimat említem meg. Mint egyetemi oktató folyamatosan 
szembesülök az egyre kisebb létszámú évfolyamok megjelenésével. A csökkenQ diáklétszámnak 
az elsQdleges hatása az, hogy a nyugdíjazott kollégák helyére már nem vesznek fel fiatalokat, 
s így az egyetemi oktatók átlagéletkora egyre magasabb. Ez negatívan hat vissza az egyetemi 
munka kreativitására és színvonalára, de a leépülés a népes, de idQs oktatók visszavonulásával 
párhuzamosan még inkább felgyorsul. Nyilvánvalóan ugyanez zajlik minden ágazatban, hiszen a 
fogyasztók, valamint a termelQk létszáma mindenhol csökken. Az emberek hajlamosak azt gon-
dolni, hogy a népességcsökkenés a demográfiai szektornak a speciális problémája. Sajnos nem 
így van; nincs egy elkülönült és absztrakt demográfiai tér, ahol ezek a negatív folyamatok lezaj-
lanak, miközben más ágazatokban a társadalom fejlQdhet. A népességcsökkenés minden egyes 
ágazat, és így az egész társadalom leépülését jelenti. Viszonylag egyszer_en belátható, hogy az 
elöregedés és népességfogyás esetében csökken a kreativitás, a termelékenység, a versenyképes-
ség, a gazdasági növekedés, az egy fQre jutó GDP és a sor hosszan folytatható. Röviden, a né-
pességfogyás a társadalom hosszú agóniáját jelenti. Ha nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot, 
akkor egyetlen társadalmi problémát sem tudunk megoldani.

A szerzQ csak Magyarország vonatkozásában vizsgálja az alacsony születési szám és 
a népességfogyás kérdését. Nemzetközi kitekintést csak a könyv bevezetQje tartalmaz. 
Véleményem szerint szükség lett volna egy alaposabb európai kitekintésre, amelyben a 
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szerzQ megvizsgálja, hogy a születésszám csökkenésben az általános európai folyamatok 
hogyan függnek össze a speciálisan magyar tendenciákkal. Egy ilyen kitekintés az okok 
jobb megértéséhez is hozzájárult volna. A magyar helyzetet bemutatva Benda hangsú-
lyozza, hogy: „A születésszámok csökkenésében tehát két jellegzetes, több évtizeden át 
tartósan megfigyelhetQ tendenciára kell magyarázatot találnunk: az 1912-tQl látható fo-
lyamatos csökkenésre (5. fejezet) és az 1954-tQl megmutatkozó zuhanásszer_ tendenciára 
(3. fejezet).” (29. o.) Sajnos csak az utóbbi problémával foglalkozik.

A 2. fejezet a népesedéspolitikai beavatkozások eredménytelenségét mutatja be. 
KülönbözQ adatok és grafikonok alapján megállapítja, hogy az egyes beavatkozások 
(gyes: 1967, gyed: 1984, gyet: 1993, csad: 2011) „eredménye csak az volt, hogy a ha-
tálybalépést követQ 1-2 évben kissé stabilizálta a születések számát.” (39. o.) „Úgy látjuk 
tehát, hogy a születések számának befolyásolási kísérletei korlátozottan voltak eredmé-
nyesek. A gyermekek születését pusztán gazdasági kérdésnek tekintettük, és figyelmen kí-
vül hagytuk az emberek gondoskodásával, értékrendjével, hitrendszerével mentalitásával, 
mentálhigiénés állapotával – vagyis a neveltetésével – való összefüggéseit.” (43. o.) Majd 
megállapítja: „A gyermekek születése nem csak pénzügyi kérdés.” (42. o.) S mindebbQl a szer-
zQ arra a következtetésre jut, hogy a csökkenQ gyerekvállalási hajlandóságnak nem anyagi, 
hanem pszichológiai okai vannak.

Csak a népesedéspolitika eredménytelenségének az okait tekintve vitatkozom a szerzQ-
vel. Véleményem szerint az eddigi családtámogatási rendszerek azért nem váltak be, mert 
a nQk megnövekedett terheinek csak kis hányadát kompenzálták, ezért Qk egyszer_en nem 
merték vállalni az egyébként kívánt gyerekeket. A szerzQnek külön kellett volna választani 
a szülQ, az állam és a társadalom szempontjait. A potenciális szülQ szempontjából a gye-
rekvállalás egyrészt megnövekedett pénzügyi terheket, másrészt egy új és sokkal kötöttebb 
életformát és felelQsséget is jelent. A nagyobb felelQsség és a nagyobb kiadás nyilvánvalóan 
fékezi a gyermekvállalást. Ezért a szülQ számára a gyermekvállalás kétségtelenül „nem csak 
pénzügyi kérdés”.

EbbQl viszont nem következik az, hogy az állam és a társadalom a maga eszközeivel ne 
járuljon hozzá ezekhez a megnövekedett terhekhez. Természetesen a társadalom, illetve az 
állam sohasem tud annyit fizetni a gyereknevelésért, hogy anyagi szempontból is megérje a 
szülQnek több gyereket vállalni. Költségvetési korlátok miatt az állam a gyereknevelést nem 
tudja munkaként elismerni, és érte munkabért fizetni. Továbbá a helyi társadalom sem tud 
olyan mérték_ közösségi támogatást adni, ami kompenzálná a szülQk kötöttebb életformáját és 
megnövekedett felelQsségét. Az viszont elvárható az államtól, hogy különféle szolgáltatásokat 
és lehetQségeket (bölcsQde, óvoda, részmunkaidQ) biztosítson a szülQknek, továbbá, hogy a 
megnövekedett költségeiknek a nagyobb részét kompenzálja. A társadalomtól és a helyi kö-
zösségektQl pedig az várható el, hogy különös figyelmet fordítson a nagycsaládosokra, akik a 
társadalom reprodukciójában az átlagnál nagyobb mértékben kiveszik a részüket.

Benda az alacsony születésszám végsQ okát az anya-gyerek kapcsolat károsodásában látja. 
Hangsúlyozza, hogy a kora gyermekkori anya-gyermek kapcsolat minQsége meghatározza a 
késQbb felnQtt érzelmi stabilitását, kapcsolódási képességét, intellektuális teljesítQképességét, 
szocialitását. Mivel az 1950-es évektQl a magyar nQk tömeges munkába állítása megfosztotta 
a csecsemQket a harmonikus anya-gyermek kapcsolattól, az ekkor született generáció pszichés 
sérülésekkel, kapcsolati problémákkal küzd élete során, amiket gyermekeiben is továbbörökít 
(3–4. fejezet). Ezután Benda amellett érvel, hogy az iskola értékrendje, alkalmazott módszer-
tana, rejtetett tanterve gyermek- és családellenes. Mindez negatívan befolyásolta a gyerek-
vállalási hajlandóságot az egymást követQ generációk esetében is. Szerinte az elsQdleges és 
másodlagos szocializáció rendellenességére visszavezethetQ pszichés sérülések nem csupán a 
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népességfogyási statisztikákban mutatkoznak meg, hanem az érték- és kapcsolati válságban, 
az együttm_ködési kultúrában, a társadalom bizalmi szintjének alacsony fokában, a kirekesztQ 
és szélsQséges gondolkodásban, az általános elégedetlenségben (5–6. fejezet).

Sajnos engem nem gyQzött meg a szerzQ. Egyrészt Nyugat-Európa számos országában is 
alacsony a termékenységi arányszám, noha ott sohasem kényszerítették a nQket erQszakkal 
arra, hogy dolgozzanak. Másrészt számos kelet-európai országban csak az utóbbi évek-
ben esett vissza a termékenységi arányszám, miközben a nQket már az 50-es években arra 
kényszerítették, hogy dolgozzanak. Ráadásul a magyarországi adatok sem igazolják ezt a 
hipotézist. Vegyük például a könyv 16. ábráját, amelynek címe: „A nQk munkába állítása, a 
teljes foglalkoztatottság kiterjesztésének hatása a gyermekszületésre” (77. o.). Az ábra azt 
mutatja, hogy 1945-tQl (közel 150 ezer gyerek/év) majdnem folyamatosan nQtt a születési 
szám 1954-ig (213 855 újszülött/év). Ezután az érték meredeken zuhant 1963-ig, amikor is 
csak 140 000 gyerek született. Ezután megint emelkedett az élve születések száma, 1968-ra 
elérte az évi 150 ezret. A növekedés 1975-ig tartott, s azóta napjainkig folyamatosan csök-
ken. 2014-ben már csak 93 ezer gyerek született. A nQk munkába állítása 1947 és 68 között 
zajlott le. Ezt figyelembe véve igencsak megkérdQjelezhetQ a két tényezQ közötti korreláció, 
hiszen 1945 és 1953, illetve 1963 és 1975 között is nQtt a születések száma.

A szerzQ a 9. fejezettQl foglalkozik a probléma megoldásával, s megállapításaival és ja-
vaslataival jobbára egyetértek. Elméletileg a megoldás nagyon egyszer_. Ha évtizedeken 
keresztül az embereknek kevesebb gyereke született, mint amennyire a lakosság egysze-
r_ reprodukciója szempontjából szükséges lett volna, akkor a népességfogyást csak úgy 
lehet megfordítani, ha ezen túl évtizedeken keresztül több gyerek születik, mint ami az 
egyszer_ reprodukcióhoz szükséges.

 Rövid távú (2015–2016 közötti) cél évente 117 000 gyerek születése. Jelenleg a Ratkó-
unokák – akik most 32-40 évesek – népes generációja még éppen a termékeny korszakban 
van. A legnépesebb évjáratot jelentQ 38 éves nQk 89 750-en, míg a legkisebb létszámot a 
67 325 fQbQl álló 32 éves hölgyek jelentik (2015-re viszonyítva). Ezért a termékenységi 
arányszámoknak már egy minimális emelkedése is viszonylag sok gyereket eredményez-
ne. Ugyanakkor az idQ szorít, mert a generáció létszáma évrQl évre ötezer fQvel csökken. 
„(M)indössze 1-2 évünk van arra, hogy több tízezer gyermek megszületését támogassuk. 
Ha tovább tétlenkedünk, várakozunk, késQbb kezdünk hozzá, a kisebb létszámú korosztá-
lyokkal már nem tudunk a népességszámban fordulatot elérni.” (172. o.) Itt jegyzem meg, 
hogy alapvetQ ellentét van a termékenységi arányszám gyors emelése és a szerzQ által 
megoldásként javasolt pedagógiai-pszichológiai módszer lassúsága között.

Középtávú (2016–2020 közötti) cél évente 140 000 gyerek születése. Ennek feltétele a 
jelenlegi teljes termékenységi arányszám megduplázása, vagyis a 2-3 gyerekes családmodell 
általánossá tétele. Ennek érdekében szükség van a gyermekvállalás prioritására, illetve család-
barát társadalomra és közösségekre. Nem csupán a családokat kell megnyerni, hanem a helyi 
közösségeket is. „(A) családok értékrendjének, gondolkodásának megváltoztatását csak a ki-
sebb közösségeken keresztül érhetjük el – például a »komaság« népszokás megerQsítésével.” 
(175. o.) „Kívánatos megszólítani és együttm_ködésre hívni ehhez minden helyi közösséget, 
az egyházaktól a munkáltatón át a kulturális és sportegyesületekig, hogy a fiatal hölgyek [?] 
elbírják azt a terhet, amelyet 3-4 gyermek világrahozatalához, felneveléséhez szükséges.” 
(175. o.) Noha csak a nQk tudnak gyereket szülni, ennek ellenére a gyerekvállalás terheit a 
pár mindkét tagjának vállalnia kell. Nagy hiba lenne, ha a demográfiai válságra hivatkozva 
feladnánk az emancipáció vívmányait. Arról nem is beszélve, hogy Európában ott születik 
több gyerek, ahol a férfiak nagyobb arányban részt vesznek a gyereknevelésben és a háztar-
tási munkákban (lásd példaként a skandináv és mediterrán országok termékenységi mutatóit).
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Hosszú távú (2028–2033 közötti) cél évi 150 000 gyerek születése. Mivel 10 év múlva a 
szülQképes korosztály létszáma már évi 45 ezer körüli nQre süllyed, ezért ez a cél csak úgy 
teljesülhet, ha az egyre kevesebb nQ – és párja – egyre több gyereket vállal. Tehát „szük-
ségszer_ a 3 gyerekes családmodell elfogadtatása.” (176. o.) Ennek a célnak az elérése csak 
társadalmi támogatással lehetséges. Ugyanakkor, ha a népességfogyást sikerül megállítani, 
akkor a nemcsak sikerül a helyünket stabilizálni a Kárpát-medencében, hanem a demográ-
fiai válság legyQzése lehetQséget ad a gazdasági és társadalmi prosperitásra is. (176. o.)

Ezután Benda a célokat különbözQ életkorú és helyzet_ személyekre konkretizálja és 
különbözQ pszichológiai támogatásokat javasol számukra. Többek között itt olvashatjuk 
az interneten is sokat visszhangzott javaslatát: „35-40 éves korig, vagy ameddig legalább 
két gyereket nem indított el egy fiatal férfi vagy nQ, ne engedjük vezetQ szerepbe kerülni! 
ElQször indítson el vagy neveljen fel 3 gyereket, utána mutassa meg, hogy a közösség dol-
gához is ért. Egyrészt azért, mert életének ebben a szakaszában a legfontosabb feladat a pár 
megtalálása, a gyereknevelés a család lelki és fizikai felépítése. Másrészt a túlzott munka a 
család szétesésével fenyeget… Azért sem tanácsos vezetQ székbe tenni fiatalokat, mert ez az 
életszakasz a megfigyelésre, a tanulásra és a tapasztalatok felhalmozására ideális. (180. o.)

ElQször is szögezzük le, hogy Benda, ellentétben az interneten terjedQ változattal, nagyon 
helyesen, nemcsak nQkre, hanem férfiakra is alkalmazza ezt a megszorítást. MásrészrQl sze-
rintem a szerzQnek különbséget kellett volna tenni a magán- és az állami cégek között. Az 
államnak lényegében nincs beleszólása abba, hogy egy magáncég kit nevez ki vezetQnek. 
Harmadrészt a szerzQnek élesen el kellett volna választania a demográfiai üzenetet és a szak-
mai alkalmasságot. Nem az a kérdés, hogy a nagycsaládos vagy a gyermektelen a jobb szak-
ember. SQt ceteris paribus nyilvánvalóan a gyermektelen ember a jobb szakember, hiszen Q 
mentesül a gyerekneveléssel együtt járó folyamatos szülQi munkavégzés alól, s ezért a nap 24 
órájából több idQt és energiát tud a karrierjére fordítani. Ennek ellenére lehet amellett érvelni, 
hogy a sokgyerekesek közül kell kiválasztani a legjobb szakembert, ugyanis Qk a demográfiai 
válság megoldásához is hozzájárulnak. Végül a szerzQnek hangsúlyozni kellett volna, hogy ez 
egy rendkívüli intézkedés, amelynek kizárólagos oka a demográfiai válság.

Ezen megszorítások mellett én el tudom fogadni Benda javaslatát. Az állam éppen ilyen 
és ehhez hasonló rendkívüli intézkedésekkel jelzi, hogy felismeri a válságot és legalább 
megpróbálja kezelni azt. (Az egy másik kérdés egy konkrét intézkedés hatékonysága min-
dig vitatható.) Az ilyen típusú intézkedéseknek szimbolikus üzenete is van, és azt sugallja, 
hogy a társadalom szempontjából az a kívánatos, ha a felnQtt emberek nemcsak a javak 
termelésébQl, hanem az emberek „elQállításából” is kiveszik részüket. SQt azt is, hogy – 
szemben a jelenlegi értékrenddel – egy demográfiai válság esetében az emberek „nevelése” 
fontosabb, mint a javak termelése. Az ilyen típusú intézkedésekkel az állam sokkal nagyobb 
hatást tud gyakorolni a társadalom értékrendjére, mintha közvetlenül „pszichologizálna”.

 A könyv legfQbb érdeme, hogy a népességfogyás jelenségét problematizálja. Rámutat ar-
ra, hogy az alacsony termékenységnek nemcsak pénzügyi, hanem társadalmi okai is vannak. 
Merész és eredeti megfogalmazásai már nem egy társadalmi vitához vezettek. Az elöregedQ 
és népességében fogyatkozó magyar társadalomnak pedig az ilyen társadalmi vitákra, de leg-
inkább azonnali cselekvésre van szüksége.

(Benda József: A szakadék szélén. A népességfogyás okai és megállítása. Budapest, 2015, 
Barankovics István Alapítvány, 219 p.)

* Benda József: Népességfogyás és iskola. (Válasz, 2002. 01. 25.); Népességfogyás és szocializáció. 
(Valóság, 2002/8. 69–75. o.); A népességfogyás ontogenezise (Új Pedagógiai Szemle, 2003/12. 62–78. o.);. 
Az utolsó esély. A demográfiai krízis mint lehetQség. (Magyar Tudomány, 2016. 1. szám.)


