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Anjana Ahuja

Amikor elapad az emberáradat

A globális népességrobbanás népességcsök-
kenésbe fordulhat át. A következmények – jó 
vagy rossz irányban – formálhatják jövőnket

Paul Morland: The Human Tide: How 
Population Shaped the Modern World (Az em-
beráradat: Hogyan formálta a népesség ko-
runk világát, John Murray, 2019, 352 oldal) és 
Darrell Bricker és John Ibbitson: Empty Planet: 
The Shock of Global Population Decline (Az 
üres bolygó: A világ népességének csökkenése, 
Robinson, 2019, 304 oldal) című könyveinek 
recenziója

Mire jó, ha több gyerek születik egy ország-
ban? Úgy tűnik, gazdaságokat építhetünk fel 
velük, erősödhet a nemzeti öntudatunk általuk, 
és háborúkat nyerhetünk velük. A demográfia 
az a láthatatlan kéz, amely a modern történelem 
folyamának nagyszabású hullámzását irányítja, 
a [brit gyarmat]birodalom kiépülésétől és az 
első világháborútól Kína felemelkedéséig és 
Japánnak mint gazdasági szuperhatalomnak 
közelgő elvérzéséig.

Paul Morland demográfus, a University of 
London tudományos munkatársa a számok 
nyelvén, de meggyőzően érvel Az emberára-
datban, hogy egy társadalom felemelkedése 
vagy hanyatlása számadataiban tükröződik. 
A babák később – többek között – gyar-
matosítókká, ágyútöltelékké és fogyasztókká 
válnak. Luxemburg lehet ugyan a világ egyik 
leggazdagabb országa, de mindössze 600 000 
bejegyzett állampolgárával világviszonylatban 
nem sokat nyom a latban. A BRIC-országok 
(Brazília, Oroszország, India és Kína) szár-
nyaikat bontogató gazdaságai összesen több 
mint hárommilliárdnyi népességükkel pusztán 
népességszámukat tekintve is megkerülhetetlen 
tényezőkké válnak.

Alapjaiban ismerősen hangzik a tézis: a de-
mográfia sors, legalábbis részben. „Az elmúlt 
mintegy kétszáz évben népesedési forradalom 
zajlott le, és ez a forradalom megváltoztatta a 

világot” – állítja Morland. „A demográfiai for-
gószél – a népesség változásának mind jobban 
felgyorsuló üteme – végigsöpört a földgolyón 
egyik térségtől a másikig… hatalmas és túl 
gyakran figyelmen kívül hagyott vagy alulér-
tékelt módon hozzájárulva a történelem mene-
téhez.” A szerző kapcsolatot lát például a fia-
talság és a forrongás között: a jemeni polgárok 
átlagéletkora húsz év alatt van. A Közel-Kelet 
viszonylag fiatal népességgel büszkélkedhet, 
termékeny talajt adva az arab tavaszhoz hason-
ló felkeléseknek.

Morland újkori világa az 1800-as években 
kezdődik, amikor a világ népessége az egy-
milliárd határán volt, és vészjóslóan cseng-
tek Thomas Malthus figyelmeztetései. Az an-
gol pap és közgazdász 1798-as értekezése, a 
Tanulmány a népesedés törvényéről azt sejtette, 
hogy a népességnövekedés mindig is túl fogja 
szárnyalni az élelmiszerellátás növekedését.

A tizenkilencedik században igen megugrott 
a népesség száma, ahogy a közegészségügynek 
és a fertőzések kordában tartásának köszön-
hetően lecsökkent az idő előtti elhalálozások 
száma. Az angol anyakirálynő háztartása híven 
tükrözte a változásokat: Viktória királynő, aki 
1837-ben került trónra, kilenc csecsemőnek 
adott életet, akik mind megérték a felnőttkort; 
elődjének, Anna királynőnek, aki 1714-ben halt 
meg, tizennyolc terhessége volt, de egyetlen 
gyermeke sem élte túl. A két fő tendencia a 
viktoriánus kor és mai korunk között a gyer-
mekhalandóság lenyűgöző csökkenése, illetve 
– amikor a túlélés természetessé vált – az egy 
nőre jutó átlagos gyermekszám csökkenése.

A huszadik század elején az egyre alacsonyabb 
születési arány és a túlélés egyre nagyobb esélye a 
szegények körében sajátos módon kötődött össze 
az eugenikai mozgalommal, miközben a búr há-
borúba toborzók az angolkóros és asztmás városi 
fiúkra panaszkodtak. Sőt, 1895-ben John Berry 
Haycraft eugenikus orvos egyenesen a tüdőbaj 
felszámolása ellen óvott, a következőképpen ér-
velve: „Ha kiirtjuk a fertőző betegségeket, akkor 
a szegényeknek ezek a típusai újratermelődnek.”

Nagyobb összefüggésekben vizsgálva azon-
ban így néz ki a dolog: két évszázad vi-
szonylatában a világ népessége egymilliárdról 
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hétmilliárdra nőtt. Minden bömbölő jövevény 
szemrehányás Malthusnak és utódainak, mint 
például Paul Ehrlichnek, aki 1968-ban arra 
figyelmeztetett a Népességbomba című best-
sellerében, hogy az élelmiszertermelés elérte 
teljesítőképessége csúcspontját, és hogy száz-
milliók fognak éhezni. Való igaz, a husza-
dik és huszonegyedik század tanúja lehetett 
éhínségeknek, amelyekben milliók pusztultak 
el, rendszerint rossz gazdálkodás vagy ártó 
szándék miatt, de számunk azóta is csak nő. A 
mezőgazdasági és ipari forradalmak lehetővé 
tették, hogy elegendő élelem jusson számunk-
ra, még ha ezzel egy időben tönkre is tesszük 
környezetünket.

A demográfusok számára a legfontosabb 
mértékegység a termékenységi ráta, vagyis 
hogy átlagosan hány gyermeket szül egy nő. 
A fejlett országokban 2,1 gyermek az a ráta, 
amelyre egy nemzetnek szüksége van, hogy 
bevándorlás nélkül fenntartsa népességét (a 2 
a szülőket pótolja, a hozzáadott 0,1 a csecse-
mőhalandóságot és az idő előtt elhalálozott 
nőket ellensúlyozza). A születés nyilvánvalóan 
hozzáad a népességhez, míg a bármely életkor-
ban történő halálozás elvesz belőle. A bölcső 
és a koporsó közti örökösen változó egyensúly 
és a bevándorlás hármasa alkotják a népességi 
statisztika alapját.

A legtöbb nagy nemzet megpróbált egy pon-
ton felfelé vagy lefelé kozmetikázva változtatni 
ezeken az alapokon, több-kevesebb sikerrel. 
Hitler arra vágyott, hogy népességben túlszár-
nyalja Amerikát, hatalmi eszköznek tekintve a 
születési rátát. Kína szörnyű egyke-politikája, 
amellyel 2015-ben hagyott fel, 1,2 körüli ter-
mékenységi rátát eredményezett, jóval a pótlási 
szint alatt. Ezenkívül ijesztő egyenlőtlenséget 
hozott létre a 120 férfire jutó 100 nővel, amely 
további kihatással lesz a jövőbeli gyermek-
nemzésre. Bizonytalanok a kilátások az ország 
számára, mivel „a kínai gazdasági növekedés 
egyik motorja [a bővülő munkaerő] közel ke-
rült a leálláshoz”.

Izrael kezdetben a holokauszt utáni megúju-
lás céljából, majd pedig az arab szomszédok 
közti megmaradása miatt inkább a születések 
pártján áll, nyolc ingyenes lombikbébi-kezelést 

ajánlva fel a pároknak a nő 42 éves koráig. A 
külföldön élő izraeli állampolgárok is jogo-
sultak rá. Izrael termékenységi rátája – közel 
három gyerekkel házaspáronként – magasnak 
számít egy fejlett nemzet számára. Még Nagy-
Britanniában is létrehozták az első világháború 
előestéjén a nemzeti születési ráta bizottságot, 
hogy kivizsgálják, miért születik olyan kevés 
csecsemő, főként a tehetősek körében. A bi-
zottságban találjuk a jó ügyért harcoló Beatrice 
Webbet, a New Statesman társalapítóját is. 
Nemrégiben Vlagyimir Putyin fejezte ki ag-
godalmát Oroszország termékenységi rátája 
miatt, amely kettő alatt van.

Ritkán hatásos azonban a kormányzati be-
avatkozás a hálószobában. A kínai párok akkor 
is kevesebb gyermeket vállalnának, ha nem 
lenne az egykepolitika; nézzük csak meg ko-
reai és tajvani kortársaikat, akik nincsenek erre 
kényszerítve. A termékenységi ráta csökkenése 
természetes módon következik a városiasodás-
ból, a nők iskolázottságából és szerepvállalá-
suk erősödéséből. Vidéken a gyerekek további 
hasznos munkáskezeket jelentenek; a városban 
drága kötelezettségekké válnak.

Ami a tágabb képet illeti, olyan világ felé 
haladunk, ahol több lesz az ősz fej, és sötétebb 
lesz a bőrszín. Az Egyesült Királyságban a 
férfiak várható élettartama nyolcvan év, míg 
a nőké nyolcvanhárom. 1960-ban 20 volt a 
világ átlagéletkora; 2100-ra 40 lesz (ez már az 
átlagéletkor az Egyesült Királyságban). Afrika 
még mindig a népességrobbanás korát éli. 
Fekete-Afrikában a népesség az ötszörösére, 
az 1950-es években mért 180 millióról közel 
egy milliárdra nőtt mára. Itt az átlagéletkor 
tizennyolc év (kevesebb mint fele az európai 
átlagéletkornak), a várható élettartam pedig 
hosszabbodik, ami azt jelenti, hogy ez a konti-
nens szintén öregedni fog.

Afrikában is csökken azonban a termékeny-
ségi ráta – és nincs rá bizonyíték, hogy ezen 
a kontinensen másképp végződik majd a már 
mindenütt látott csökkenő születésszámról szó-
ló történet. Dél-Afrikában 2,5-re esett vissza a 
ráta. Kenyában az 1960-as évek óta nyolcról 
négy gyerekre feleződött a ráta. Nigéria jelenti 
a bizonytalan pontot: a legnépesebb afrikai 
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országban egy nő átlagosan hat csecsemőt szül. 
Ugyanakkor ez várhatóan csökkenni fog az 
urbanizáció hatására. Ahogy Morland levonja a 
következtetést: „A demográfiai fejlődés olyan, 
mint egy film, amelyet különböző időpontok-
ban játszanak különböző mozikban… Tudjuk, 
mi lesz a vége.”

De valóban tudjuk-e? Ahogy Az üres bolygó 
okosan felismeri, ennek a demográfiai siker-
filmnek a végkifejlete még tartogathat megle-
petéseket. Az ENSZ előrejelzései szerint jelen-
legi hétmilliárdunk tizenegy milliárdra nőhet 
ebben az évszázadban, amelyet majd 2100 után 
kiegyenlítődés fog követni. Sokan azonban 
azon a véleményen vannak, hogy az ENSZ 
számadatai eltúlzottak, és eleve belekalkulál-
tan felfújja őket annak el nem ismerése, hogy 
milyen gyorsan változik az utódnemzéshez 
kapcsolatos hozzáállás, különösen a fejlődő 
világban. A revizionisták kilencmilliárd körüli 
csúcsot jósolnak 2040 és 2060 között, mielőtt 
elindulna a hanyatlás.

Darrell Bricker közvélemény-kutató és John 
Ibbitson újságíró szerint lehetséges, hogy 
ennek az évszázadnak a közepén nem né-
pességbomba fog robbanni, hanem „népes-
ségfogyás lesz – az emberi nyáj kímélet-
len, generációk során történő kiválasztódása. 
Soha nem történt még ehhez fogható”. A 
Japánhoz, Dél-Koreához, Spanyolországhoz 
és Olaszországhoz hasonló bőségben élő 
nemzetek már fogyatkozóban vannak, míg a 
Kínához és Brazíliához hasonló nagyhatalmak 
2050-re követik majd példájukat.

Az emberáradat megfordulása mélyreható 
módon formálhatja majd jövőnket. A szerzők 
találgatásokba bocsátkoznak: „Az elkövetkező 
évtizedek meghatározó geopolitikai kihívása 
lehet egy mérges és tehetetlen Kínának a be-
fogadása és féken tartása, miközben az majd 
szembesül végzetes egykepolitikájának kö-
vetkezményeivel.” De egyéb bonyodalmak 
is várnak az emberiségre: a közhiedelmekkel 
ellentétben, az ausztrál őslakosokhoz hason-
ló népek termékenységi rátája is csökken. 
Egy bennszülött nép fogyatkozása a nyelv 
és a kultúra folyamatos szegényedését is 
jelentheti.

Ennek a könyvnek a szépsége abban rej-
lik, hogy összeköti a nehezen megragadható 
globális tendenciákat a könnyen érthető – ma 
világszerte születő – egyéni döntésekkel. A 
szerzők járják a világot, és családjukat tervező 
fiatal nők beszélgetéseibe hallgatnak bele. A 
nők nagyra tartják iskolázottságukat és pénz-
ügyi függetlenségüket, legyenek akár Delhi 
elszegényedett nyomornegyedeiben vagy ele-
gáns európai szalonokban. Manapság a gyer-
meknevelés nem annyira családi kötelesség, 
mint inkább az önkiteljesedés egyfajta meg-
nyilvánulása; egy feministább szemlélet pedig 
különválasztja a gyermekszülés iránti igényt és 
a nőiség fogalmát.

A nők iskoláztatása és törekvései, a késlel-
tetett házasság, és – természetesen – a fogam-
zásgátlás mind megváltoztatják a status quót. 
Világszerte sokmillióval szorzódik be ma az 
egyéni döntés, hogy kevesebb utód szülessék. 
Szerte a világon az egy, illetve két gyermek 
vállalása lett, ha nem is a norma, de új törekvés: 
az „alacsony termékenységi csapda”, amelyből 
lehetetlen menekülni. Angliában és Walesben öt 
éve hanyatlik a termékenységi ráta, és jelenleg 
mintegy 1,8 gyermek jut egy nőre.

Ha a népesség valahol nem tud úgy sza-
porodni, hogy pótolja önmagát, ez utat nyit 
a népességi statisztika harmadik alapját adó 
jelenség, azaz a migráció felé. Az üres bolygó, 
amely már eleve lebilincselően mesél egy a 
mélyreható változás csúcsán lévő világról, 
még jobbnak tűnik azáltal, hogy két kanadai 
írta, akiknek az országa mindig is példamutató 
marad a nemzetközi integráció tekintetében. 
Justin Trudeau nyitottsága jó előjel Kanada 
jövője számára, még ha szembe is megy a 
jelenlegi bevándorlásellenes véleményekkel.

Ahogy Bricker és Ibbitson írják: „A népesség 
csaknem mindenütt öregszik és csökken; lehet-
séges, hogy országok egy nap majd versengeni 
fognak a bevándorlókért… Ha Amerika meg 
akarja őrizni nagyságát, akkor olyan nem-
zetnek kell maradnia, amely szívesen látja a 
bevándorlókat.”

Függetlenül attól, hogy a migráció gondo-
lata elfogadhatóbbá válik-e az olyan nemzeti 
vezetőknek, mint Donald Trump és Orbán 
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Viktor, mindkét könyv időszerű kínálatot nyújt 
azzal kapcsolatban, hogy a demográfia miként 
fogja alakítani jövőnket. A boldogtalan kínai 
fiatalemberek milliói – megfosztva a házasodás 
reményétől – nyugtalanságot kelthetnek orszá-
gukon belül, és a világgazdaságra is kihatással 
lehetnek.

Vagy az is elképzelhető, hogy őszülő boly-
gónkon új világrend jelenik meg: Mark Haas 
politológus megnyugtató kifejezésével élve a 
„geriátriai – azaz időskori – béke”. Bármi 
kevés esély lenne is erre az utóbbira, remény-
kedjünk, hogy a demográfia majd tényleg 
elrendezi a világ sorsát.

(New Statesman)

Robert Danton6

Voltaire gyógyír lehet a Trump-jelenségre

Tanácsok a felvilágosodás korából: szelle-
messég és igazság utáni szenvedélyes vágy a 
durva megfélemlítés és a lapos hazugságok 
ellenében

Klímaváltozás tanúi vagyunk a politikában. 
Vakbuzgóság, megfélemlítés, hazudozás, kö-
zönségesség – mindez, amit Trump elnök 
tweetjei árasztanak és követői szajkóznak, 
tönkretette a politikai élet légkörét. A Földünket 
körbevevő ózonréteghez hasonlatosan eltűnő-
ben van az udvariasságnak az a védőrétege, 
amely a politikai párbeszédet lehetővé teszi.

Miként tudnánk helyreállítani az egészséges 
légkört? Nincs könnyű válasz a kérdésre, de 
néhány történelmi alak tanulságos példával 
szolgálhat. Az általam javasolt alak talán való-
színűtlennek tűnhet, pedig átformálta korának 
közhangulatát: Voltaire-ről beszélek, a francia 
filozófusról, aki a felvilágosodáskori elveket 
a gyakorlatba is átültette a tizennyolcadik 

6 Robert Danton (1939) emeritus kultúrtörténész 
professzor, a Harvard Egyetem volt könyvtárosa. 
Fő szakterülete a 18. századi Franciaország és a 
francia felvilágosodás.

századi Európában. Rendben van, tudom, hogy 
csak egy magamfajta tudós állhat elő egy 
ilyen javaslattal. Ki kíváncsi Voltaire-re az 
Egyesült Államokban? Az egyetemisták néha 
elolvassák Candide-ját kisregény formájában, 
a nagyközönség pedig Leonard Bernstein ope-
rettjeként élvezhette. A könyv azonban egy 
olyan ismétlődő mondattal végződik, amely 
– megbékélést és szemlélődő lelki elmélyülést 
jelentő – kvietizmusként hangzik: „Műveljük 
kertünket.”

Én voltaképpen azt gondolom, hogy ez az 
utolsó sort, amely a világirodalom leghíresebb 
sorai közt van számontartva, együttműködésre 
való felhívásként kellene értelmezni. A „mű-
velés” a kultúra, az udvariasság, és maga 
a civilizáció iránti elköteleződést jelenti. Ez 
ügyben akarok érvelni. Azok számára, akik 
első ízben találkoznak vele, Voltaire történelmi 
kuriózumnak tűnhet. Régimódi parókája és 
szabados szellemisége a múlt egy rég elfeledett 
szeletéhez tartozik. Ráadásul konzervatívnak 
tekinthető. Szívesen forgolódott a hatalmasok, 
különösen XV. Lajos körül. Annyira mélyen 
elkötelezte magát a Franciaország előző ural-
kodója, XIV. Lajos által kifejlesztett kulturá-
lis rendszernek, hogy napjainkban a politikai 
korrektség egyetlen tesztjén sem menne át. 
Voltaire továbbá ellenezte a tömegek oktatását, 
mert – mint mondta –, valakinek dolgoznia kell 
a földeken is.

Felejtsük el tehát a parókát; és vegyük fonto-
lóra a szellemességet. Semmi sem hatásosabb, 
mint kicsúfolni a vakbuzgók helyrerakását. 
„Életemben csak egy imát intéztem Isten fe-
lé – írta Voltaire –, és az is elég rövid volt: 
»Ó, uram, tedd nevetségessé ellenségeimet.« 
És Isten meghallgatott.” Fegyvertárának két 
leghatásosabb eszköze közül az első a ne-
vetés volt: „A nevetésnek a mi oldalunkon 
kell lennie” – oktatta segédcsapatait a párizsi 
szalonokban. A kigúnyolás a szalonok világán 
kívül is működik. Itt van nálunk Amerikában a 
rendkívül intelligens Stephen Colbert a televí-
zióban, a maró stílusáról híres H. L. Mencken 
az újságokban, és Mark Twain, ha könyvek-
ről van szó. A szellemesség azonban elitistán 
hangzik, Voltaire pedig az elitet kultiválta, 


