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A társadalomkutatás néhány eredménye Kínában

Csatári Bálint (1949–2019) geográfus emlékének

(A gazdasági csoda és az egygyermek-politika) Kínát a múlt század első évtizedéig 
az „éhínség földjének” nevezték. Az áradások és az aszályok sokmillió ember éhhalá-
lát okozták a megelőző évszázadokban. Az ország történetének legnagyobb éhínsége 
mégis az 1959–1961 közötti években volt, amikor az áldozatok számát 16 és 43 millió fő 
közöttire becsülték, de a hivatalos adatok szerint is 15 millió ember halt meg éhen. Kína ak-
kori elnöke, Liu Sao-Csi beismerte, hogy az éhínséget 70 százalékban az emberek okozták 
és csak harminc százalékban a természeti katasztrófa. A „Nagy Ugrás” (1958–1960) és a 
„Kulturális Forradalom” (1966–1977) időszaka az országot társadalmi és gazdasági katak-
lizmával fenyegette. A miniszterelnök (Csou En-Laj) és a pártfőtitkár (Mao Ce-Tung) idő-
ben (1976) egymáshoz közeli halála után Teng Hsziao-Ping vezetésével a nyitás politikája 
(1978) kezdődött el. Azóta Kína olyan gazdasági növekedést ért el, amelyhez nincs mérhető 
az emberiség modern kori történetében. Az elmúlt évtizedben sorra előzte meg a bruttó 
hazai terméket (GDP) tekintve Olaszországot (2005), Franciaországot (2006), az Egyesült 
Királyságot (2007), Németországot (2008) és Japánt (2009). 2010 óta már csak az Egyesült 
Államok előzi meg a termelés volumenében, de a növekedési ütemek közötti különbségek-
ből kiszámítható, hogy 5-8 éven belül Kína lesz a világ legnagyobb gazdasága. Népessége 
négyszerese az Egyesült Államokénak, ezért néhány évtizednek még el kell telnie ahhoz, 
hogy a kínaiak az amerikai állampolgárok életszínvonalán éljenek (Hajnal–R. Fedor 2015).

Megkezdődött az Amerikával való nagy verseny. Kína csúcstechnológiai nagyhatalom, 
katonai kiadásai az évenkénti GDP növekedési ütem kétszeresével bővülnek, ennek 
megfelelően politikai és gazdasági befolyása is erősödik. A kínai gondolkodást máig 
befolyásoló konfuciusi filozófia szerint ők nem területhódítók, de minden talpalatnyi 
kínai földért életüket is hajlandók feláldozni (pl. a kínai nagy fal építése vagy 1969-ben a 
Szovjetunióval képes volt harcba szállni az Amur-határfolyó szigeteinek visszafoglalásáért). 
Gazdasági hatalmának kiterjesztése és a környezetében elterülő országok és tengerek 
ellenőrzése érdekében 2011-ben vízre bocsátotta első repülőgép-hordozóját, 2017-ben a 
másodikat, 2020-ban készül el a harmadik és tervezés alatt áll a negyedik. Az anyahajók 
építését a flotta és a légierő nagyütemű fejlesztése kiséri, 2017 óta lopakodó vadászgépük is 
van. A világűr meghódítására is egyre nagyobb összegeket költenek (Salát 2019).

A kínai gazdaság gyors fejlődését több más tényező mellett az alacsony keresetek és 
munkaerőköltségek teszik lehetővé, ami egy-két évtizede még csak töredékét tette ki az 
európai és amerikai költségeknek. Újabban Sanghaj és Kanton egyre több feldolgozóipari 
cég számára kezd drágává válni. A kérdés egyre inkább az, ha ilyen töretlenül növekednek 
a kínai munkaerőköltségek, érdemes-e az üzemet Kínába telepíteni, vagy helyette Indiába, 
Pakisztánba vagy Vietnámba, ahol különösen a textiliparban alacsonyabbak a költségek. 
Kína a nemzetközi versenyképesség számára még hosszú ideig kedvező lehetőségeket kí-
nál, de az előnyök évről évre zsugorodnak. A „Made in China” termékek elárasztják a vi-
lágot, pl. a játékoknak 80, a cipőknek és az esernyőknek 70-70 százalékát, a mikrohullámú 
sütők kétharmadát, a fényképezőgépek, a fénymásolók és a mosógépek felét ott gyártják. 
Az ország az okostelefonok gyártásának versenyében (Huawei) is piacvezető.
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A nyitás politikájával egyidejűleg a népességnövekedés mérséklésére bevezették az 
„egygyermek-politikát”. A négy évtized (1979–2019) alatt elmaradt születések számát 
legalább 60 millióra becsülik. E politika arra kötelezte a kínai szülők generációit, hogy 
fizessenek igen nagy büntetést a nem engedélyezett gyermekek megszületéséért, a nők 
vessék alá magukat első gyermekük megszületése után abortusznak és arra késztette 
őket, hogy a „terven felül” született gyermekeket a hatóságok elől elrejtetten neveljék 
fel. A lánymagzatok sokkal gyakrabban váltak abortuszok áldozatává, ezért a 100 lány 
újszülöttre jutó fiuk száma 118 körül alakult. Mintegy 25-30 millió fiúnak, fiatalem-
bernek nincs vagy nem lesz párja. E boldogtalan kínai férfiak meg vannak fosztva a 
házasodás reményétől, ami nyugtalanságot kelthet. Ha a tárgyalások eredményre jut-
nak, néhány tízezer fiatal észak-koreai nő érkezése várható, ami azonban csak csepp 
lehet a tengerben.

2015-ben engedélyezték a „kétgyermek-politikát”, mert a „kínai gazdasági növekedés 
motorja (a bővülő munkaerő) közel került a leálláshoz”. Egyre csökken a szülőképes 
korba tartozó nők száma, másrészt 40 év alatt hozzászoktak a korlátozott lehetőségek-
hez. Koreai, tajvani, japán társaiknál is igen alacsony a termékenység. Ennek rátája ter-
mészetes módon is csökken a városiasodással, a nők iskolázottságának emelkedésével 
és foglalkoztatásuk bővülésével. A 2,1-es teljes termékenységi arányszám (a 2 a szülőket 
pótolja, a hozzáadott 0,1 a csecsemőhalandóságot és az idő előtt elhalálozott nőket ellen-
súlyozza) elérése Kínában is utópia. A jelenlegi 1,4-es (a magyarországival megegyező) 
termékenységi rátának már 1,6-ra való feltornázása is bravúr lenne. Így a 2029-re be-
csült kínai népességmaximum várhatóan már 2023-ban bekövetkezik. Azt követően a 
népesség mérséklődése és az öregedési folyamat felgyorsulása várható.

(A születéskorlátozási politika vége) Kína azt tervezi (Bloomberg News 2018), hogy 
eltöröl minden korlátozást az élve születések számát illetően, így az a politikája ér tör-
ténelmi véget, amelyet számtalan emberjogi mozgalom hevesen bírált, és amely mun-
káskezek hiányát okozta a világ második gazdaságában. A politikai vezetők lassítani 
akarják a népesség öregedését, és azt remélik, hogy megszűnik a korábbi gyakorlatot 
érintő nemzetközi bírálat is. A javaslatok szerint a születéskorlátozó politikát felváltja a 
„független termékenység” gyakorlata, megengedve az embereknek, hogy annyi gyerme-
kük legyen, amennyit csak akarnak. „Kína már elkésett a születéskorlátozás megszün-
tetésének bejelentésével, de még mindig jobb, mint soha” – állítja a Kínai Gazdasági 
Reform Társaságnak az alelnöke. Szerinte a születéskorlátozó intézkedések eltörlésének 
csak igen kis hatása lesz Kína csökkenő születésszámának alakulására.

E politikai döntés véget vet az emberi történelem egyik legnagyobb kísérletének, 
amely a világ legnépesebb országában gyors öregedéssel és a férfiak harminc millió 
fővel nagyobb létszámával járt együtt. Az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati or-
szágok bírálták a kényszerítő intézkedéseket, amelyek megkövetelték a szigorú szüle-
téskorlátozást, beleértve a súlyos büntetéseket, az abortuszt, sőt gyakran a sterilizációt 
is. Már a „kétgyermek-politika” is egy fokozatosan enyhülő gyakorlat része volt, mivel 
Kína munkaképes korú népessége csökkenni kezdett. Egy tanulmány szerint csak korlá-
tozott előnye lesz az ország egész területére érvényes születéskorlátozás feloldásának. 
A miniszterelnök azt kérte, hogy további, alapos kutatással támasszák alá a bekövetkező 
népesedéspolitikai változás társadalmi hatását. E döntés aligha fogja fellendíteni az új-
szülöttek számát Kínában – véli számos szenior kutató. Kínában a születésszám drámai 
mértékben fog tovább csökkenni, mivel a termékeny korú nők száma jelentősen mérsék-
lődik, de lanyhul a nők termékenységi hajlandósága is. A kínai döntéshozóknak további 
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intézkedéseket kell tenniük a termékenység növelésére, mert két évvel a kétgyermek-
politika bevezetése után 2017-ben 3,5%-kal csökkent az élve születések száma 2016-hoz 
viszonyítva. 2015-ben 16,6, 2016-ban 17,9, 2017-ben 17,2 millió 2018-ban 15,2 millió 
újszülöttet regisztráltak Kínában. Az „őszülő” kínai társadalomnak számos következmé-
nye lesz a nemzetre és a világra, beleértve a gazdaságot, a nyugdíjrendszert és az egész-
ségügyi kiadásokat. Az előrejelzések szerint Kínában a 60 éves és idősebb népesség ará-
nya 2030-ra eléri a 25%-ot, a 2010. évi 13% helyett. Az alacsony születési arányszám és 
a kevés újszülött, valamint a kétgyermek-politika 2016., 2017. és 2018. évi adatai erős 
üzenetet küldenek a döntéshozók számára, jelezve, hogy a fiatal generációkban gyenge 
a hajlandóság több gyermek világrahozatalára. Kína népességi helyzete lesz az akadá-
lya annak, hogy az államfő álma megvalósuljon: 2035-re modern országgá alakuljon át 
Kína. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság 2018 márciusában törölte a „családtervezés” 
fogalmát, így 1981 óta először történik meg, hogy nincs születéskorlátozással kapcsola-
tos feladat a testület programjában.

Az elmúlt évek szerény termékenységi eredményeiben annak is szerepe van, hogy 
a szülők gondolnak a második, esetleg a harmadik gyermek felnevelésének emelkedő 
költségeire is, mivel négy évtizeden át a társadalom hozzászokott az egy gyermek 
nevelésének kiadásaihoz. A kínai döntéshozók figyelmen kívül hagyták a közgazdászok 
és a demográfusok jelzéseit arról, hogy a politika elveszíti ellenőrzését a változó 
születésszámok hatásairól, és az idősebb szülők haragja sem ér véget, amit a nagyobb 
család megalapításának elvesztése okozott náluk. (Bloomberg News 2018).

(Eltűnt és „előtűnt” lányok milliói) A „későbbi házasodás, a szülések közötti idő meg-
nyújtása és kevesebb gyerek” szlogennel jellemezhető kínai családpolitika bevezetése az 
1970-es évek elejére esik, de a nemek közötti születési arány csak az 1979-ben meghir-
detett egygyermek-politika után kezdett eltorzulni. A 100 leánygyermekre jutó fiúszü-
letések aránya 1982-ben már 108 volt, ami 1990-re 112-re emelkedett, 2000-re elérte 
a 117-et, 2010-re meghaladta a 118-at. A világátlag 105, ami azt jelenti, hogy a kínai 
népességben a népesedéspolitikai szigorítások miatt szignifikánsan kevesebb nő él, mint 
más társadalmakban. A jelentős eltérés okait Yaojiang Shi – John James Kennedy (2016) 
három pontban foglalták össze: 1. Az ultrahangos technika lehetővé teszi a magzat ne-
mének megállapítását, ezért politikai és kulturális okok miatt a leánymagzatoknál gyak-
rabban végzik el az abortuszt. 2. A leánycsecsemőket kisebb odafigyeléssel gondozzák, 
így körükben a csecsemőhalandóság jelentősen meghaladja a fiúkét. 3. A leánygyerme-
kek egy részét nem, vagy csak jelentős késéssel anyakönyvezik. Az első két ok valódi 
leányhiányra utal, míg a harmadik a fiatal lányok hatóságok előli elrejtéséről szól, mivel 
kívül esnek a statisztikai megfigyelésen.

Kínában mélyen gyökeret vert az a szokás, hogy a leányoknak házasságkötés után fér-
jük családjához kell költözniük. A fiúkat a szülők öregkori gondozójuknak tekintik, akik 
hozzájárulnak a családi jövedelemhez, míg a lányok ilyen szempontból tehernek számí-
tanak. Emiatt – különösen vidéken – a fiúknak nagyobb az ázsiójuk, mint a lányoknak, 
akik előbb-utóbb elköltöznek. Az anyakönyvi törvény szerint minden gyermeket 30 na-
pon belül anyakönyvezni kell, de ennek végrehajtása különösen a falusias térségekben, 
sok nehézséggel járt. Egy UNICEF-jelentés 2002-ben 6 millió főre tette az anyakönyve-
zetlen gyermekek számát. A szerzők szerint a 2000 körüli években az anyakönyvezést 
átlagosan a gyermek három és kilenchónapos kora között végezték el, de 10–15%-ukat 
csak az első születésnapjuk után. Egy kínai szerzőpáros úgy találta, hogy 1990 és 2000 
között Kínában 12,8 millió leánygyermekkel többnek kellett volna megszületnie. Ebből 
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a leányokat hátrányosan érintő többletabortuszok miatt 8,5 millió valóban nem szüle-
tett meg, vagy egyéves kora előtt meghalt, míg 4,3 millió leány nagy valószínűséggel 
él, de regisztrációjuk nem következett be. Más becslés szerint a hiányzó nők száma a 
húszmillió főt is meghaladhatja, akár a harmincmilliót is elérheti. Azt is megfigyelték, 
hogy a nem regisztrált fiúkat 10 éves korukig mégiscsak anyakönyvezik, míg az e cso-
portba tartozó leányok óriási többségét csak 10 éves koruk után.

A népesedéspolitika végrehajtásához gyorsan növelték az ultraszonográfok be-
szerzését. A nemi arányok eltorzulásának 50%-át e készülék használatával magya-
rázzák. A 2005. évi egy százalékos mikrocenzus szerint egy év alatt több mint egymilli-
óval több fiúgyermek született, mint leány. 2005-ben a 10 éven aluliak között 18 milliós 
fiútöbbletet mértek. Az 1980-as és az 1990-es években a leánycsecsemők halandósága 
kétszer-háromszor nagyobb volt, mint a fiúké. A 2000. évi cenzus adatai szerint a vá-
rosi fiúcsecsemők körében 9, a leányoknál 11‰ volt a csecsemőhalandóság, míg a fa-
lusi fiúknál 28, a leányoknál 41‰. A fentiek alapján állítható, hogy a hiányzó leányok 
egyrésze él, de a hatóságok elől elrejtve. A rejtőzés mértéke összefüggésben van a falvak 
várostól való távolságával. A városoktól távoli kistelepüléseken 3-4 gyermek sem ritka 
egy családban. Az 1980-as évek vége óta megnőtt a leányok értéke, ezért iskoláztatá-
sukra több gondot fordítanak.

Az anyakönyvezés Kínában 1953-ban kb. 80%-os volt, ami 1964-re 90%-ra nőtt. 
Az anyakönyvezést segítette az 1958-ban bevezetett törvény, amely háztartási igazol-
vánnyal (hukou) látta el a városi és a falusi lakosokat. Ez az okirat az alapvető élel-
miszerek és szolgáltatások igénybevételére jogosította fel az igazolvány tulajdonosát. 
A tanulmány szerzői (feltételezve a 105-ös nemi arányt) a hiányzó leányok számát az 
1980 és 2010 közötti évtizedekre 21 millió főben állapítják meg, dekádonként elérve a 
7 milliós nagyságot. A 2000. évi cenzus 0–4 éves korú (5 születési évjárat) gyermekei 
között a hiányzó leányok száma 4,5 millió főnek adódik. A 0, 1, 2, 3 és 4 évesek 
nemi aránya rendre: 118, 123, 122, 120 és 119 volt. Ezek az adatok megerősítik 
azt a feltételezést, hogy – a jelentős elrejtőzést és késői anyakönyveztetést is figye-
lembe véve – a hiányzó leányok egy része nem született meg. Tizenéves korban részben 
„előtűnnek” az addig elveszettnek hitt leányok. 1990 és 2010 között legalább 11 millió 
nő „felbukkanása” következett be. A két nem eltérő csecsemőhalandósága miatt ebben a 
két évtizedben egymillió hiányzó leánnyal számolnak.

Mindent egybevetve a szerzők 1990 és 2010 között 15 millió hiányzó nőt becsülnek, 
amelyből 11 milliót (vagyis 73%-ot) a későbbi regisztráció eredményeként „megtalál-
tak”. Az 1 milliós csecsemőhalálozás-többlet az összes hiány 7%-át magyarázza, míg 
a többi (az összes 20%-a) az abortuszok nem szerinti megkülönböztetésére vezethető 
vissza. Az illegális terhességmegszakításokkal a szerzők nem foglalkoztak. A gyerme-
kek anyakönyvezésén 12 éves korban az alsó középiskolába való beíratás változtat 
alapvetően. A városi iskoláknál már nem lehet összejátszania helyi bürokratákkal, 
és a hukou beszerzésére is szükség van. Az anyakönyvezés utolsó hulláma a házas-
ságkötéssel zárul. Csak olyan személy köthet házasságot, aki anyakönyvezve 
van (a házasságkötésikor alsó határa férfiaknál 22, a nőknél 20 év). Emiatt a 20–24 
évesek között drámai módon megnő a nők regisztrációja. E sajátos kínai helyzet 
kialakulásában két tényező játszik szerepet. 1. A családok nem akarnak büntetést 
fizetni a kvótán felül megszületett gyermek után, ezért – a helyi káderekkel össze-
játszva – addig húzzák az időt, amíg lehet. 2. A párttitkárok abban érdekeltek, hogy 
jelentésükkel a felső pártbürokrácia elégedett legyen (Yaojing Shi – John James 
Kennedy 2016).
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(Egy kivétel: a kétgyermek-politika tapasztalatai) Az öregedés kihívásai országok 
sorát késztetik arra, hogy olyan népesedéspolitikát folytassanak, amelyben emelkedő 
tendenciát mutatnak az élve születési arányok. Kína, mint a világ legnépesebb orszá-
ga, 2016. január 1-jén változtatott a 35 éven át tartó egygyermek-politikáján, megen-
gedve a házaspároknak, hogy két gyermekük lehessen. Egy 2015. évi kínai kutatás 
úgy becsülte, ha bevezetik az új szabályt, akkora a teljes termékenységi arányszám 
1,4-ről 0,5-del nőhet, ami évente hatmillió többletszületést eredményezhet. Egy 
másik becslés szerint az első évben az előbbi arányszám 3,0-ra emelkedhet, húsz-
millió fővel megnövelve az élve szülöttek számát. Egy szerzőpáros (Yu Qin – Fei 
Wang 2017) Jicseng megye termékenységi tapasztalatát elemezte, mivel ott 1985 
óta megengedték a második gyermek megszületését is. A közép-kínai Sanhszi 
tartományban fekvő megyét kísérleti terepnek tekintették, hogy vizsgálhassák a 
kétgyermek-politika következményeit. A kutatásban elemezték Jicseng megye 
demográfiai jellemzőit mind a kísérlet megkezdése előtt, mind utána, és összeha-
sonlították a tartomány más megyéinek paramétereivel.

A szerzők arra jutottak, hogy Jicsengben a helyi termékenységi rátákra igen jó 
becsléseket lehet adni. Kiválasztották a kontroll megyéket, amelyek a legjobban 
tükrözték a vizsgált megye születési jellemzőit a kétgyermek-politika kísérlete 
előtt. Jicseng nyers születési arányát összehasonlították a „szintetikus „Jicseng” 
adataival. Azt találták, hogy az 1985 és 1990 közötti időszakban nem volt szig-
nifikáns különbség az érintett tartomány más megyéinek termékenységi adatai között. 
Ennek az lehetett az oka, hogy a kétgyermek-politika és az egy gyermekre korláto-
zó népesedéspolitika nem kapott kellő hangsúlyt sem Jicsengben, sem a szomszédos 
megyékben. A hatás csak később mutatkozott, a 2000. és a 2010. évi népszámlálás 
szerint a nyers élve születési arány Jicsengben 2,35-tel volt magasabb, mint a „szinte-
tikus Jicsengben”. Ez azt jelenti, hogy az ezer lakosra jutó élve születési rátát tekintve 
a kétgyermek-politikát megvalósító megyében csak 2 élve születéssel volt több, mint 
a csak egy gyermek világrahozatalát engedélyezett megyékben. A születéskorlátozás 
bevezetése különösen a falusi térségekben okozott nem kevés gondot, mivel ez a falusi 
munkaerő lényeges csökkenéséhez vezet, és mérsékli a családi gazdaságokban a me-
zőgazdasági termelésben részt vevők számát. A nyolcvanas évek közepétől azoknak a 
falun élő pároknak, amelyeknek első gyermeke leány volt, fokozatosan engedélyezték 
a második gyermek megszületését is, ha elegendő idő telt el a két gyermek születése 
között. Azt is javasolták a pároknak, hogy házasodjanak később, és várjanak éveket a 
második gyermekük megszületésére.

Jicseng megye kiválasztása nem volt véletlenszerű. Az egyik ok, hogy a megye 
hagyományosan falusias szerkezetű, a lakosság több mint 90%-a falvakban él. A vas-
úti elérhetősége adta a második szempontot. Harmadrészt a megyei vezetők üdvözölték 
a lehetőséget, és támogatták a kísérleti program megvalósítását. A kétgyermek-politika 
a következőket jelentette: 1. Minden párt arra ösztönöztek, hogy halasszák ké-
sőbbre a házasságukat, és legyen kevesebb gyermekük. 2. A páronként egy gyer-
mek megoldást erőteljesen hangsúlyozták. 3. A falusi egygyermekes pároknak 
pénzügyi támogatást adtak, és elsőbbséget élveztek az oktatási és egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférésben. 4. Az állami alkalmazottaknak és a vá-
rosban lakó pároknak csak egy gyermek megszületését engedélyezték, bizonyos 
kivételeket meghagyva. A falusi pároknak ahhoz, hogy két gyermekük lehessen, 
a következő követelményeket kell teljesíteniük: a) Három évvel el kell halasztaniuk 
a házasságkötést a törvényes korhatár (férfiaknál 22, nőknél 20 éves kor) utánra. b) 
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A feleség szülje meg első gyermekét 24 éves, a másodikat 30 éves korában (a két 
gyermek születési ideje közötti különbséget 2007-ben 6-ról 4 évre szállították le). 
A feleség kérvényezze a második gyermek megszületéséhez szükséges engedélyt, 
és várjon a döntésre. c) A pár használjon hatékony fogamzásgátló módszereket, és 
a második gyermek megszületése után a feleség sterilizáltassa magát. A harmadik 
gyermek esetleges megszületése szigorú pénzügyi és fegyelmi szankciók kiszabá-
sával jár. Jicsengben a kísérlet első évtizedében a második gyermekek több mint 
fele engedély beszerzése nélkül született (megszegték a halasztott házasságkötési 
kritériumot, nem vártak elég időt a két gyermek megszületése között). Az engedély nélkül 
megszületettek aránya jelentősen esett 1995 után, és csaknem eltűnt 2010-ben. Az ország 
más kísérleti megyéi közül Jicseng adta a legtöbb tapasztalatot, mert a többinek na-
gyon speciális jellemzői voltak (fejletlen régióhoz tartozás, magashegységi fekvés, 
nemzetiségiek magas aránya).

A tanulmány fő következtetése, hogy ami Jicsengben három évtized alatt történt, 
az nem különbözhet nagyon attól, ami most a kétgyermek-politika országossá tétele 
után várható. Jicseng kedvező helyzete nem vonzott tömegeket, mert minimális volt 
a megye vándorlási nyeresége. Az a 2014. évi becslés, amely szerint a kétgyermek-
politika bevezetése esetén négy év alatt további 97 millió újszülöttel kell számolni 
(ezer lakosonként 18 élve születés) egyáltalán nem állja meg a helyét, mert minden 
vizsgálat azt mutatja, hogy az új népesedéspolitika sem rövid, sem hosszú távon nem 
hoz drasztikus népességgyarapodást (Yu Qin – Fei Wang 2017).

(A foglalkozás, a presztízs és a szubjektív egészség kapcsolata) Az elmúlt évtizedek 
gyors gazdasági fejlődése Kínában jelentősen megváltoztatta az emberek társadalmi 
státusát, vele együtt a foglalkozás szerepét. A modern társadalom szükségletei a tár-
sadalmi változások sokaságát indította el, beleértve a migrációs munkaerő-állomány 
kialakulását, a foglalkozások mindkét nemnél megfigyelhető fokozódó szerepét, az 
új foglalkozások létrejöttét és a munkafeltételek növekvő különbségeit, amelyek 
negatív hatással vannak az egészségi állapotra. A foglalkoztatási státus befolyá-
solja az emberek jövedelmét, képzettségét, társadalmi rangját, ami pozitívan járul-
hat hozzá a jó egészségi állapot kialakulásához. A foglalkozás közvetlen hatással 
lehet az egészségi állapotra és közvetve más társadalmi-gazdasági mutatókra. A 
rossz egészségi állapot a foglalkozási mobilitás kiváltójává válhat és elvezethet a 
gyenge presztízsű foglalkozások kiválasztódásához. A szakmák presztízse hatással 
lehet az önbecsülésre, növelheti a lehetőséget a társadalmi támogatás kiterjesz-
tésére. A szubjektív egészség vizsgálatánál azt találták, hogy az korrelál számos 
biomarkerrel (vörösvérsejtek, hemoglobin, aminotranszferáz, koleszterin, triglice-
rid, lipoprotein, vércukor stb.), előre jelezheti a halál bekövetkezését, és utal az adott 
személy fizikai és mentális állapotára. Az alacsonyabb presztízsű foglalkozást űzőknél 
kapcsolatot találtak a metabolikus szindrómával, a koronáriás szívbetegségek nagyobb 
kockázatával, a rákkal, a kardiovaszkuláris és a légzőszervi megbetegedésekkel.

Kínában a városokban és az idősek körében végzett felmérések szerint (Zheng Xie 
et. al. 2015) a rossz egészségi állapotúnak vallott emberek aránya 18,5 és 70,7% között 
szóródik. A rossz egészségi állapotnak a biomarkerekkel való kapcsolata mellett ösz-
szefüggést találtak az alacsony szubjektív egészségi állapot és a kedvezőtlen munka- és 
életfeltételek, a munkanélküliség, a biztosítás hiánya, az alvási problémák, a magányos-
ság, a gyenge szociális támogatás és a kisebb mértékű teafogyasztás között. Emellett a 
rossz egészségi állapot kialakulásában szerepet játszik a fizikai inaktivitás, a soványság, 
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a súlyvesztés és a korai menopauza is. Kínában a foglalkozási státus jobban kifejezi az 
önmagukról kialakított egészségképet, mint a jövedelem vagy a képzettség. A vizsgála-
tot a Pekingi Egyetem a Michigani Egyetemmel együttműködve végezte el.

A kutatást megalapozó felvételt 2010-ben hajtották végre, többlépcsős valószínűségi 
mintán, az ezzel járó rétegzéssel. A válaszadási arány 84% volt. A mintát huszonöt tarto-
mányból választották ki. Közülük ötöt kiemeltek (Kanton, Kanszu, Liaoning, Honan és 
Sanghaj), a maradék húszat pedig egy csoportba vonták össze. A minta három lépcsőjét 
a megyék, a települések és a háztartások alkották. Az első lépésben 162 megyét válasz-
tottak ki, amelyből 649 közigazgatási egységet emeltek ki, így a végső menetben 19 986 
háztartás kijelölése történt meg. E háztartásokban 42 590 személy élt, akik közül 33 600 
felnőtt és 8990 gyermek volt. A 18–60 évesek közül a foglalkoztatottak váltak célsze-
mélyekké. A hasonló foglalkozásokat egycsoportba vonták össze, végül hét kategóriát 
állítottak fel: magasabb végzettségű vezetők és értelmiségiek, alacsonyabb szintű veze-
tők és szakalkalmazottak, rutinmunkát végző szellemiek, önfoglalkoztatók, szakképzett 
fizikai munkások, betanított és segédmunkások, végül mezőgazdasági dolgozók. A fog-
lalkozások presztízsét 0 és 100 közötti pontozással mérték. Az iskolai végzettségeket öt 
csoportba sorolták: általános iskola vagy kevesebb, alsó középiskola, felső középiskola, 
szakmunkásképző, főiskola vagy egyetem. A heti ledolgozott munkaidőt is csoporto-
sították: 44 óra vagy kevesebb, 45–64 óra és 65 óra vagy több. Közismert, hogy a túl 
hosszú munkaidő a rossz munkakörülményekkel együtt a stressz fokozódásával jár, ami 
egészségkárosodáshoz vezet.

Az egészségi állapottal kapcsolatban három kérdésre kellett válaszolni. 1. Az elmúlt két 
hétben érzett-e problémát egészségi állapotában? 2. Az elmúlt hat hónapban volt-e diagnosz-
tizált krónikus betegsége? 3. Az elmúlt hónapban érzékelt-e idegességet, reménytelenséget? 
Végül azt is megkérdezték, hogy miként értékeli egészségi állapotát a mintában szereplő 
személy. A válasz jó vagy rossz (relatíve rossz, rossz és nagyon rossz) lehetett. A mintában 
a nők aránya 42, a férfiaké 58% volt. A foglalkozások presztízsének átlaga 40,3 pontot tett 
ki. A jövedelem erős korrelációt mutat a foglalkozással (r = 0,616) és az iskoláztatással 
(r = 0,489). A két utóbbi között a korreláció erőssége is hasonló (r = 0,575). A válaszolók 
41%-a mezőgazdasági munkás volt. A magasabb iskolai végzettségű vezetők és értelmiségi-
ek foglalkozási presztízse került az első helyre (63,3 pont), míg az alacsonyabb végzettségű 
vezetők és szakalkalmazottak 55,0 pontot, a mezőgazdasági munkások 39,7, az önállók 34,1, 
a betanított és segédmunkások 29,9 pontot értek el. Heti 44 órát vagy kevesebbet a foglalkoz-
tatottaknak csak 38,6%-a dolgozott, a 45–64 órát teljesítőké 38,4%-ot tett ki, míg majdnem 
egynegyedük heti 64 óránál is többet töltött munkával. A magasabb presztízsű foglalkozású-
ak kevesebb heti munkaidőt, míg az alacsony presztízsűek több órát teljesítettek. A felvétel 
szerint a férfiak 9,8%-a, a nők 12,2%-a rossz egészségi állapotúnak tartotta magát. Az elmúlt 
két hétben 21,5%-uk (a férfiak 18,8, a nők 25,2%-a) számolt be akut betegségről. Az elmúlt 
hat hónapban krónikus betegséget 9,9%-uknál állapítottak meg (férfiak: 9,2, nők: 10,9%). 
A megkérdezettek 13,0%-a (férfiak: 11,8, nők: 14,7%) észlelt depressziós szimptómákat 
magán az elmúlt egy hónapban.

A kutatás fő megállapítása, hogy a mezőgazdasági foglalkozásúak vannak a legrosszabb 
egészségben, de foglalkozási presztízsük közepesnek minősíthető. Az állami vállalatoknál 
dolgozók presztízse jóval magasabb, mint a magántulajdonú cégeknél dolgozóké. A mező-
gazdasági munka relatíve magas presztízse unikumnak tekinthető a világon. Ezt döntően a 
nők végzik; rájuk vár a fizikailag kimerítő mezőgazdasági munka, mert a férfiak a városok-
ban dolgoznak. Ez visszatükröződik egészségi állapotukban is. A nők rosszabb szubjektív 
egészsége ellenére halandósági rátájuk kisebb, mint a férfiaké (Zheng Xie et. al. 2015).



Valóság • 2019. december

HAJNAL�BÉLA:�A�TÁRSADALOMKUTATÁS�NÉHÁNY�EREDMÉNYE�KÍNÁBAN� 41

(Az idősek fizikai és mentális egészségét befolyásoló tényezők) Számos bizonyíték van 
arra, hogy a társadalmi kapcsolatok, az egészségi állapot és a jóllét között összefüggés 
mutatható ki. Az élet egyik intim kapcsolatának, a házasságnak is sokak által ismert 
hatása van a jó egészség fenntartásában (bővül a házastárs általi ismeretségi kör, koc-
kázatkerülő és egészségtudatos magatartásra ösztönöz, mérsékli a stresszel járó eseteket 
stb.). A házasság megszűnése (válás, özvegyülés) viszont stressznövelő tényező, amely 
emeli a megbetegedések és a halálozások kockázatát. Emellett negatív hatása van az 
egészségi állapotra a gyermektelenségnek és az egyedüllétnek. A gyermek(ek)kel való 
együttélés (vagy a gyermek földrajzi közelsége) szignifikánsan javítja az idősek jóllétét. 
Korábbi kutatások megállapították, hogy az idős házaspároknál a házastárs támogatása 
sokkal inkább hat a másik jóllétére, mint a gyermekektől érkezőké. Az utóbbi akkor 
válik meghatározóvá, amikor a házaspár egyik tagja megözvegyül. E támogatások ott 
válnak fontossá, ahol a népesség gyorsan öregszik, és a szociális háló sem elég erős (pl. 
Kína). Az idősek körében a társadalmi kirekesztődés és a barátokkal, volt munkatársak-
kal, ismerősökkel való kapcsolatok elvesztése a legfontosabb előre jelzője a depressziós 
kórtünetnek. A gyermekektől kapott támogatás paradox módon sokaknál erősíti a függő-
ség érzését, ami aláássa önbecsülésüket, és az elhagyatottság érzéséhez vezet.

Kínában felgyorsult a népesség öregedése, és előre jelezhető, hogy még hosszú ideig 
a családi támogatás marad az idősek elsődleges megélhetési forrása. A fő gondok közé 
tartozik az igen erős elvándorlás a falvakból a távoli nagyvárosokba, az alacsony termé-
kenység és az egyre bővülő női foglalkoztatás, amely megbontja az évszázadok óta tartó 
többgenerációs együttélést. A házasságkötés ma még általános Kínában, és eddig a vá-
lási és az újraházasodási arány is rendkívül alacsony. Ázsia más országaiban már sokan 
késleltetik a házasságkötést, vagy soha nem kívánnak házasságra lépni, amely jelenség 
várhatóan Kínában is bekövetkezik.

A szerzők (Lindy Williams – Renling Zhang – Kevin C. Packard 2017) négy kérdést 
vizsgáltak: 1. Milyen a házasságnak és megszűnésének hatása az egészségi állapotra 
és a jóllétre az idősek körében? 2. A gyermekek jelenléte mérsékli-e a házastárs nélkül 
élők fizikai és mentális egészségi gondjait? 3. Változnak-e ezek a hatások a társadalmi-
gazdasági tényezők szerint? 4. Különböznek-e a válaszok az adatszolgáltatók neme 
szerint? A két nem eltérő halandósági viszonyai miatt a férfiak ritkábban válnak 
özveggyé, mint a nők, és az özvegyülés későbbi életszakaszban következik be, mint 
a válás. A társadalmi-gazdasági tényezőknek (például iskolázottsági szint, jövedelem 
nagyság stb.) is fontos szerepük van a jó egészségi állapot fenntartásában. A fizikai 
egészség a kor előrehaladtával egyre romlik, de annak üteme az iskolázott személyeknél 
jóval kisebb, mint a kevésbé iskolázottaknál. A magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők kognitív képessége is tovább fenntartható, a depresszió is kevésbé jellemző 
rájuk. A biztos pénzügyi háttérnek, különösen a megtakarításoknak is meghatározó 
szerepük van a jó fizikai és mentális egészségi állapot fenntartásában.

A kutatás mintájába az ötvenévesek és az ennél idősebbek kerültek be. 9831 személy 
adatainak feldolgozására került sor, akik mindkét évben értékelhető információkat ad-
tak a jóllét mutatóiról (depresszió, élettel való elégedettség, szubjektív fizikai egész-
ségi állapot) és a családi állapotról, illetve annak változásairól. A válaszokat általában 
ötfokozatú skála alapján csoportosították. Vizsgálták, hogy gyerekekkel élnek-e, és ők 
a háztartáshoz tartoznak-e, vagy közel (ugyanabban a megyében) laknak-e. A társadal-
mi-gazdasági változók között szerepelt, hogy falusi vagy városi lakos-e a mintába került 
személy. (Kínában ennek az európainál jóval nagyobb jelentősége van). Az iskolázottsá-
got az elvégzett osztályok számával mérték. A megtakarítással kapcsolatos kérdés így 
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hangzott: „Mennyi volt az elmúlt év végén bankban vagy más szervezetnél kamatra 
lekötött betétje jüanban?”. Az élettel való elégedettség értéke 2010-ről 2012-re 3,6-ról 
3,4-re mérséklődött. Nem volt lényeges különbség a két nem pontszámai között. A fér-
fiak kicsivel jobb fizikai egészségi állapotról és kisebb mértékű depresszióról számoltak 
be, mint a nők.

Az élettársi közösségben élőknél az élettel való elégedettséget mutató pontszámok 
alacsonyabbak voltak, mint a házasságban élőké. A nőtlen/hajadon személyeknél a 
depresszióra utaló pontszámok magasabbak, az élettel való elégedettséget kifejezőké 
alacsonyabbak voltak a házasokéhoz képest. A mindkét időpontban elváltak kevésbé 
voltak elégedettek életükkel, az özvegyek pedig erősebb depressziós kórtünetről és 
rosszabb fizikai egészségi állapotról számoltak be. A gyermekkel nem élők de-
pressziósabbak voltak, és az életükkel való alacsonyabb elégedettséget jeleztek. 
A depresszióra való hajlam az egy gyermekkel való együttélés során a legkisebb. 
A több gyermek az élettel való elégedettséget növeli. A depressziót és a fizikai 
egészségi állapotot a kor előrehaladtával egyre romlóbbnak érzik, míg az élettel 
való elégedettség emelkedő tendenciájú. A falusiak mindhárom területen rosszabb 
pontszámokat értek el, mint városi társaik. Az alacsonyabb iskolai végzettség 
és a megtakarítások hiánya ugyanilyen irányú változást mutat. A nőtlen férfiak 
egészségi állapota rosszabb, mint a hajadon nőké. A szerzők szerint a férfiak sze-
génysége és/vagy rosszabb fizikai egészségi állapota lehet az oka, hogy ők soha 
nem házasodtak meg. A falu–város hatás az egészségi állapotra általában gyenge, 
de a falusiak nagyobb veszélyeztetettségnek vannak kitéve a depressziót illetően. 
Ez csökkenti az élettel való elégedettséget, ami visszahat a szubjektív egészségi 
állapot romlására. Az özvegyeknél a gyermekkel való együttélés segít tompítani 
a negatív hatást. A magasabb iskolázottságú, megtakarítással rendelkezők pont-
számai a legkedvezőbbek. Az élettel elégedettek kevésbé voltak depressziósak, és 
jobb egészségi állapotnak örvendtek, mint az elégedetlenek csoportjába tartozók. 
A szerzők nem vizsgálták a házassági kapcsolatok minőségét, nem különböztették 
meg a gyermekek között a fiúkat és a lányokat, sem az édes-, a mostoha- és a foga-
dott gyermeket. A kutatás talán legmarkánsabb eredménye, hogy a megtakarítással 
rendelkezők milyen jó pontszámokat értek el mindhárom területen (elégedettek az 
életükkel, depressziónak nyoma sincs, és jó az egészségi állapotuk) (Lindy Williams – 
Renling Zhang – Kevin C.Packard 2017).

(A dohányzás és a magas vérnyomás okozta halandóság összefüggései) A kardiovasz-
kuláris (szív- és érrendszeri) betegségek a mortalitás vezető okai. Egy becslés szerint 
2016-ban emiatt a világon 17,6 millió ember halt meg, ami 2006 és 2016 között 
14,5%-os növekedést jelent. A dohányzást és a magas vérnyomást tekintik a vezető 
kockázati tényezőnek. A tizennyolc évnél idősebb férfiak körében a világ legnépesebb 
országában a dohányzás általános, 2010-ben arányuk 54% volt. A magas vérnyomás 
gyakorisága Kínában is gyorsan növekvő tendenciát mutat.

A kardiovaszkuláris betegségek és a magas vérnyomás közötti szoros összefüg-
gést már számos alkalommal bizonyították mind a fejlett, mind a fejlődő orszá-
gokban. A dohányzás e betegségcsoportra gyakorolt hatása is ismert. E két faktor 
együttes hatását a kardiovaszkuláris betegségek kialakulására viszont alig vizsgálták. 
Kínában 1991-ben 49 körzetben/megyében véletlenszerűen 228 459 férfit választot-
tak ki 145 betegségmegfigyelő ponton (Jibin Tan et. al. 2018). A minta reprezentatív 
nemcsak országosan, hanem mind a városi, mind a falusi területekre. A kiválasztott 
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40 évnél idősebb férfiak 80%-a vállalkozott a kutatásban való részvételre. A felvételt 
képzett egészségügyi dolgozók végezték el, akik információkat szereztek a demográfiai 
adatokról, az életvitelt befolyásoló tényezőkről (dohányzás, alkoholfogyasztás, a ház-
tartásban használt szilárd tüzelőanyag), a személy egészségi állapotának történetéről, 
testmagasságáról és testkörfogatáról. Az 1991-től 2006-ig végzett kutatásban a halál 
okát halottvizsgálati bizonyítványból állapították meg, beleértve az iszkémiás szívbeteg-
séget és a sztrókot, valamint a krónikus reumatikus és a hiperintenzív szívbetegséget, a 
vérzéses sztrókot, az iszkémiás sztrókot és a tüdővel kapcsolatos szívbetegséget. Magas 
vérnyomásúnak definiálták a részt vevő személyt, ha az interjú előtti két napon vérnyomás-
csökkentő szert vett be, illetve ha az asszisztens 140 Hgmm-nél magasabb szisztolés vagy 
90 Hgmm-nél nagyobb diasztolés vérnyomást mért. Vérnyomásuk szerint a résztvevőket 
három csoportba osztották. Normális vérnyomású a személy, ha 120 Hgmm szisztolés és 
80 Hgmm diasztolés értéknél kisebbet mértek, enyhén magas vérnyomású a résztvevő 
(prehipertenzió) 120–139 Hgmm közötti szisztolés és 80–89 Hgmm közötti diaszto-
lés mérés esetén. Az ennél magasabb értékeknél magas vérnyomású betegről beszélünk.

A szerzők (Jibin Tan et.al. 2018) meghatározták a családi állapotot (házas, nem házas), 
az oktatásban eltöltött időt (hat év vagy kevesebb, hat évnél több), a dohányzási szokást 
(soha nem dohányzott, illetve az évente elfogyasztott cigarettacsomagok mennyiségét, 
ahol egy csomag = húsz cigaretta), az alkoholfogyasztást (nem rendszeres ivó, heti 0–17 
ital (1 ital = 14 g tiszta alkohol), heti 18–35, heti több mint 35 ital), a testtömegindexet, a 
friss zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a lakáson belüli légszennyezést (a szilárd tüzelés 
használatát fűtésre és főzésre, igen-nem), a lakás városi vagy falusi jellegét és annak 
Kínán belüli északi vagy déli régióban való elhelyezkedését. A dohányzás és a magas 
vérnyomás kombinált hatásának vizsgálatára a résztvevőket hat csoportba sorolták 
a dohányzási státus (soha nem dohányzott, 1–19 csomaggal, illetve legalább húsz 
csomaggal szívott évente) és a vérnyomás (normál, enyhén magas, magas) besorolása 
szerint. A referenciacsoportot a nem dohányzó, normál vérnyomású személyek alkották.

A résztvevők 27,5%-a soha nem dohányzott, de 48,2%-uk több mint húsz csomag 
cigarettát elszívott évente. Átlagéletkoruk 54,7 év volt, a BMI (testtömegindex) 
átlaga mindössze 21,8 kg/testmagasság a négyzeten. A válaszolók 71,1%-a falun 
élt, 45,9%-uk az északi régióban. A meginterjúvoltak 66,4%-a kevesebb, mint hat 
osztályt járt iskolába. A sokat dohányzók többsége nagyivó, kevésbé iskolázott, 
falun él, szilárd tüzelőanyagot használ, továbbá kevés friss gyümölcsöt és zöldsé-
get fogyaszt. A vizsgálat tizenöt éve alatt 52 795 fő halt meg, közülük 18 833 kardio-
vaszkuláris, 3744 iszkémiás szívbetegség, 11 288 fő pedig sztrók következtében. A ku-
tatásban vizsgálták, hogy 10 Hgmm szisztolés vagy diasztolés vérnyomásnövekedésnek 
milyen hatása van a fenti halálokokra. Egy ilyen mértékű növekedés a kardiovaszku-
láris megbetegedéseknél 16, az iszkémiásoknál 8, míg a sztróknál 20%-kal növelte 
a halálozási valószínűséget. Érdekes, hogy a diasztolés érték emelkedése nagyobb 
hatással volt a halandóság növekedésére. A vérnyomás 10 Hgmm-rel való emel-
kedése mindhárom modellben jól kimutathatóan megnövelte a bármely okból 
bekövetkező, a kardiovaszkuláris, az iszkémiás és a sztrók okozta halálozási 
valószínűséget. A referenciacsoporthoz képest a magas vérnyomásúak 2,5–2,7-szer 
nagyobb valószínűséggel kapnak sztrókot. Az évente húsz vagy több csomag cigarettát 
elszívók bármely ok miatti halálozási valószínűsége a referenciacsoporthoz képest 
21%-kal nagyobb. A kardiovaszkuláris betegségeknél 1,14, az iszkémiás szívbetegsé-
geknél 1,22, a sztróknál 1,14-szeres szorzókkal fejezhető ki a dohányzás okozta mor-
talitás emelkedése. Hasonló eredmények mutathatók ki a megnövekedett halandóságra 
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vonatkozóan a naponta elszívott cigarettamennyiség, a dohányzási státus (soha nem 
vagy csak korábban dohányzott, illetve jelenleg is dohányzik) és a dohányzás időtartama 
(húsz évnél kevesebbet, több mint húsz éve cigarettázik) között.

A magas vérnyomásban szenvedő, dohányzó emberek megnövekedett halandósági 
valószínűségét ez a vizsgálat is bebizonyította, de a kutatás egyik meglepő eredménye, 
hogy az évente 1–19 csomag cigarettát szívók halálozási kockázata valamivel na-
gyobb, mint a húsz vagy több csomagot elfüstölőké. E megállapítás igaz mind a négy 
haláloki főcsoportra (minden okbeli, kardiovaszkuláris, iszkémiás, sztrók). A soha nem 
dohányzó, normál vérnyomású emberekhez képest a magas vérnyomású, évente húsz 
vagy több csomag cigarettát elszívók kardiovaszkuláris, iszkémiás és sztrók okozta 
halálozási valószínűsége rendre a következő szorzókkal fejezhetők ki: 2,30, 1,78 és 
2,74. E valószínűségek hasonlók a korábbi kínai vizsgálatokhoz, de kisebbek, mint az 
európai és amerikai értékek, ami a kínai népesség alacsonyabb vérzsírszintjével lehet 
kapcsolatban. Közismert, hogy a dohányzás abbahagyása a kardiovaszkuláris beteg-
ségből eredő halálozás csökkenéséhez vezet, függetlenül a dohányzás időtartamától és 
a naponta korábban elszívott cigaretta számától. Az 1–19 csomag cigarettát elszívók 
veszélyeztetettsége megmagyarázhatatlanul magasabb, mint a húszat vagy többet el-
szívóké, és ami még érdekesebb, hogy e csoporton belül is az 1–9 csomagot elfüstölők 
nagyobb halálozási kockázatúak a 10–19 csomagot évente elcigarettázókhoz képest.

További kutatások szükségesek, hogy megismerjék a dohányzás mennyisége és 
a kardiovaszkuláris halálozás kockázata közötti nem lineáris asszociációs kapcsolatot 
a magas vérnyomású betegek körében. Kínában a dohányzás visszaszorítása a legfon-
tosabb népegészségügyi feladatok egyike, mert a kínai férfiak körében a halálozások 
20%-a dohányzásra vezethető vissza. A kutatás hiányosságai közé tartozik, hogy csak 
a férfiakra szorítkozott, bár a nők dohányzási gyakorisága még a 3%-ot sem éri el, 
ami az utóbbi két évtizedben alig változott. A szerzők nem vizsgálták továbbá a fizikai 
aktívitást, a vércukor- és vérzsírszintet, amelyek hatással lehetnek a magas vérnyo-
mású, dohányzó emberek különböző betegségeinek halálos kimenetelére (Jibin Tan 
et. al. 2018).

(Az idősek aktív élettartamának új jellemzői) Az idősek élettartamának vizsgálata 
nemcsak egészségügyi, hanem nyugdíjellátási szempontból is fontos. Az öregedés az 
egyik legnagyobb kihívás a XXI. századi Kínában. A 2010. évi kínai népszámlálás adatai 
szerint a 60 éves és idősebb népesség száma elérte a 178 millió főt, a teljes népesség 
13,3%-át, míg a 65 éves és idősebbeké a 119 millió főt, az összes 8,9%-át. A követ-
kező negyven évben a fenti arányok gyors növekedésére számítanak. Nagy kérdés, 
hogy a meghosszabbodott élettartam a jó egészségben eltöltött éveket növeli-e, 
vagy megnő a betegségben és a másoktól való függésben töltött idő tartama. Az 
öregedő társadalmakban a még várható élettartam, az egészségi állapot és a változó 
trendek vizsgálata áll az elemzések középpontjában, kiemelten foglalkoznak a jó 
egészségben eltöltött évek számának alakulásával. E mutató nemcsak egészségügyi 
aspektusból figyelemreméltó, de lényeges a társadalmi és gazdasági fejlődés szint-
jére gyakorolt hatása, az országnak és a háztartásoknak a nyugdíjra és egészségügyi 
kiadásokra fordított kiadás összege miatt is. Az idősödéssel növekszik a szervezet 
sejt- és szervi szintű károsodása (például ízületi gyulladás, a térd behajlításának 
nehézsége, guggolási problémák stb.), ami a mindennapi tevékenységek (például 
fürdés) elvégzésében okoz gondot. A fogyatékosság gyakran olyan szintet ér el, ami 
komolyan akadályozza az öregek mindennapi életét. Ping Gao – Han-Dong Li (2016) 
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bevezeti az aktívan és az inaktívan eltöltött várható élettartam fogalmát. Az előbbi 
azt jelenti, hogy 60 vagy 65 éves kor után még hány olyan év várható, amely jó 
egészségben fog eltelni.

Többváltozós módszerekkel meg lehet becsülni egy bizonyos életkor (60 év, 65 év) 
felett várható élettartamot mind egészségben vagy betegségben eltöltött évek szerinti, 
mind házas nem házas bontásban. A legnagyobb érdeklődés az egészségben eltöltött 
várható éveket övezi, amelyet fogyatékosság, krónikus betegségek vagy más egész-
ségügyi problémák nélkül élnek majd meg. A végső mintába 10 444 idős személy ke-
rült be, 5512 férfi, 4932 nő, 4751 főt a nem mezőgazdasági cenzus regiszterből, 5693-
at a mezőgazdaságiból válogattak be. A mintában szereplő személyek közül 4649-en 
a keleti régió, 3106-an a központi régió, míg 2589-en a nyugati régió lakói voltak. 
Az egészségi állapot meghatározásánál a mindennapi életben előforduló, önellátással 
kapcsolatos tevékenységeket vettek figyelembe: az étkezést, az öltözködést, a für-
dést, a WC-használatot, a kültéri tevékenységeket és a vizelet- és székletvisszatartási 
képességet. E képességeket három csoportba sorolták: erőfeszítés nélkül végzi, csak 
segítséggel végzi, egyáltalán nem képes rá. Ha valaki egy tevékenységet csak nehézséggel, 
de a többit gond nélkül végezte, akkor egészségesnek sorolták be. A feldolgozás folyamán 
a mintát férfi-nő, cenzus regiszter és régió szerinti almintákra bontották.

A 60 éves férfiak még 20,2 évre számíthatnak, melyből várhatóan 17,5 év aktívan, míg 
2,7 év inaktívan telik majd el. Az ugyanilyen idős nőknél a halál bekövetkezése 23,7 év 
múlva várható, ők 18,8 aktív évre és 4,9 betegségben eltöltött évre számíthatnak. 
Az életkor növekedésével a várható aktív évek száma csökken, míg az inaktívaké sta-
bilitást mutat. A 85 évesnél idősebb férfiaknál és a 75 évesnél idősebb nőknél a várható 
élettartam nagyobb részét már az inaktív évek teszik ki. A kínai statisztikai felvételek fel-
osztják az országot mezőgazdasági (vidéken élők) és nem mezőgazdasági területre (főleg 
a városokban élők tartoznak ide). A városi és a falusi területeknek Kínában, az európaitól 
eltérően, jelentősen különböző a gazdasági fejlettségi szintje, az erőforrásai és a környezeti 
feltételei. A városi férfiak 60 éves korukban még 23,2 évre számíthatnak, a falusiak ennél 
4,6 évvel rövidebb élettartamra. E különbségből 4,1 év a városiak aktív életszakasz több-
letéből, 0,5 év az inaktív létben eltöltött többletidőből adódik össze. A 60 éves városi nők 
Kínában még várhatóan 25,2 évet élnek, a falvakban pedig 22,3 évet (kevesebbet, mint a 
városi férfiak). A nők aktív évei a városokban 20,7-re, a falvakban 17,0 évre becsülhetők 
(az inaktív évek megfelelői: 4,5 és 5,3 év). A falusi nők tehát rövidebb élettartamra számít-
hatnak, mint városi társaik, de a rövidebb élethosszból is tovább lesznek betegek, mint az 
urbánus területen élők. E különbségek az eltérő életmóddal és az egészségügyi ellátással 
magyarázhatók. Az élettartam növekedésben szerepe van az inaktivitásban töltött idő meg-
hosszabbodásának is, amiben az egészségügyi ellátás fejlődése is tetten érhető.

A vizsgálatba vont személyek lakhelyét keleti, központi és nyugati régiókba sorolták. 
A férfiaknál a fenti sorrend szerinti várható élettartam 60 éves korban: 21,5, 19,6 és 18,9 
év. A kelet régió ilyen értéke nem meglepetés. A nőknél is hasonló tendencia érvényesül, 
de a különbségek kisebbek. Az eltérések a régiók közötti gazdasági fejlettségben és az 
egészségügyi ellátásban mérhető különbségekre vezethetők vissza, de szerepet játszik a 
három régió városi-falusi területeinek eltérő aránya is. A szerzők a hat mindennapi tevé-
kenység mellett további képességeket is vizsgáltak: vásárlás, főzés, mosás, 10 kg feleme-
lésének képessége, pénzügyek intézése, telefonhasználat, hosszabb gyaloglás, lépcsőjárás 
és autóbuszra való felszállás. A tanulmány legfontosabb hozadéka a kínai nyugdíjkiadások 
megtervezésének és az időspolitika kialakításának tudományos alapra helyezése (Ping 
Gao – Han-Dong Li 2016).
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(A vallási meggyőződés és a környezettel kapcsolatos magatartás) Az elmúlt fél évszá-
zadban számos tanulmányban vizsgálták a vallásnak a környezetre gyakorolt hatását. 
Egy nemzetközi kutatás eredményei szerint a keresztény kultúrában a felekezetek kö-
zött és azokon belül is jelentős különbségek vannak a környezeti viselkedést illetően. 
Kínában az ilyen típusú vizsgálatokban a speciális vallások (konfucianizmus, új-konfu-
cianizmus, buddhizmus, taoizmus) ökológiai elképzeléseit teszik az elemzés középpont-
jába, megállapítva, hogy e vallások pozitívan hatnak a környezettel kapcsolatos viselke-
désre. A hitnek a környezetre gyakorolt hatásáról már hosszú eszmecseréket folytattak, 
de empirikus bizonyíték eddig nem állt rendelkezésre. Yu Yang – Shizi Huang (2018) 
annak a meggyőződésüknek adtak hangot, hogy a vallás és a környezet kölcsönhatása-
inak megismerése csak empirikus kutatás eredményeivel igazolható. A vallás megis-
merteti hívei körében a környezettudatosságot, ami befolyásolja a hívők környezettel 
kapcsolatos magatartásait.

Közismert, hogy Kína a világ legnagyobb vallástalan népességű országa. A Kínai 
Kommunista Párt ateista szervezetként az állam vezető ereje. A pártnak 2016 végén 
mintegy kilencvenmillió tagja volt, akiknek megtiltották a vallás gyakorlását. A párthoz 
nem tartozók sem maradnak ki az ideológiai képzésből, amit az általános és a középis-
kolában is terjesztenek. A Gallup Intézet 2012-es becslése szerint Kínában a népesség 
14%-a vallásos, de a kínai hivatalos szervek szerint ez csak kb. 10%. A Gallup úgy be-
csüli, hogy a világ népességének 59%-a vallásos. Kínában a vallási intézményeket hiva-
talosan is bátorították arra, hogy segítsék elő a környezetbarát társadalom kialakulását.

2007-ben a párt kongresszusa az „ökológiai civilizáció” fogalmát az egész ország 
számára ismertté kívánta tenni. A szemléletváltozásból kimaradt a „zöldebb” gaz-
dasági növekedésre való áttérés, de a fenntartható fejlődés elvét elfogadták. Azt 
javasolták a vallási szerveknek, hogy vegyenek részt a környezetvédelmi gondok 
megoldásában. A vallási ügyek állami központja a környezetvédelemben az oktatás 
szerepét hangsúlyozta. A Kínai Taoista Társaság a 2010 és 2017 közötti évekre olyan 
programot dolgozott ki, amelyben a kínai környezetvédelmi intézmények együttműköd-
nek számos nemzetközi szervezettel és az ENSZ Fejlesztési Programjával (UNDP). Az 
ateista oktatási rendszer és a vallásos emberek együttélése sajátos kínai jelenség, amely 
egyedülálló kutatást tesz lehetővé ezen a területen. A hipotézis az, hogy a vallási hitben 
élők környezeti magatartásában pozitív jellegű hatások mutathatók ki. Az eredeti minta 
11 438 főből állt, de különböző okok (megtagadás, nincs véleménye, kódolási hiba stb.) 
miatt csak 11 139 fő válaszait dolgozták fel. A válaszolók majdnem 90%-a nem hívő 
(ateista, agnosztikus stb.) volt. A mintába így mindössze 1237 hívő került.

A kérdőív fő kérdései: Folytatott-e bármilyen tevékenységet a felsoroltak közül a 
folyó évben: hulladékválogatás (1), családtaggal, baráttal környezetről folytatott be-
szélgetés (2), saját szatyros bevásárlás (3), műanyagszatyor újra felhasználása (4), a 
környezetvédelem pénzügyi támogatása (5), érdeklődés tanúsítása a rádió, tv és az 
újságok környezeti információi iránt (6), kormány által szervezett környezetvédelmi 
tevékenységben való részvétel (7), civil szervezet által vezetettben, illetve (8), saját 
költségből fedezett faültetésben (9) és környezeti ügyek felpanaszolásában való rész-
vétel (10)? A gyakoriságokat is megkérdezték (soha = 1, alkalmanként = 2, gyakran = 
3). A kapott adatokat faktoranalízissel vizsgálták tovább. A rotált faktor eredményei két 
főfaktorba tömöríthetők. Az elsőt egyéni (1, 2, 3, 4, 6), a másodikat közösségi (5, 7, 8, 
9, 10) környezeti magatartásnak nevezhetjük el. Az „egyéni” jelző utal a személyes te-
vékenységre, amit egyedül vagy a családban végezhet, míg a „közösségi” magatartások 
feltételezik a civil szervezetek vagy más politikai erők szervezési tevékenységét. A két 
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változó numerikus pontértékei normalizálás után 1 és 100 közé esnek. Az egyénhez kö-
tődő környezeti magatartások pontjainak átlaga 49,7, szórása 20,4, jóval magasabb, mint 
a közösségi magatartásoké (átlag = 14,9, szórás = 14,9). A vallásos emberek alig voltak 
aktívabbak a közösségi környezeti magatartásban, mert pontjaik (átlag = 15,4, szórás = 
15,9) csak valamivel magasabbak a nem vallásosakéinál (átlag = 14,8, szórás = 14,7). 
Az egyéni jellegűeknél viszont a hívők kissé visszahúzódóbbak (átlag = 48,8, szórás 
= 18,6), mint a nem vallásos állampolgárok (átlag = 50,0, szórás = 20,6). A vizsgálat 
szerint a vallásosság inkább a nőkre, a kínai népesség túlnyomó többségét alkotó han 
nemzetiségűekre, a kevésbé iskolázottakra, a nem párttagokra és a falusi lakosokra volt 
jellemző, akik 2,4 évvel idősebbek az átlagnál.

A résztvevőket a környezeti fenyegetettségekről is megkérdezték (légszennyezés, 
vízszennyezés, elsivatagosodás stb.), amire 1-től 5-ig (az egyáltalán nem komolytól 
a különösen komoly minősítésig) kaptak pontokat. A regressziószámítás eredményei 
szerint a buddhisták eltérnek a mintában szereplő többi személytől. Ők fiatalabbak, 
jobban iskolázottak és általában gazdagabbak, mint a többi vallás követői. A fentiek 
jelentősen befolyásolják a buddhisták pozitív egyéni környezeti magatartásjegyeit. 
A közösségi jellegűeknél a legtöbb vallás pozitív jellemzőkkel írható le, amiből kivételt 
képez az iszlám. Ennek felvételtechnikai okai is vannak, mert Hszincsiang és Ningszia 
tartományokat (ahol a legtöbb muszlim él) biztonsági és költségvetési okok miatt ki-
hagyták a felvételből. A többi tartományban szétszórtan élő muszlimokat nehéz közös-
ségi környezeti eseményekbe bevonni.

Az iskolázottabbaknál, a kormányzati alkalmazottaknál és különösen a párttagoknál 
növekedett a környezetismeretük és környezettudatos magatartásuk. A környezeti 
fenyegetések felismerése az egyéni környezeti magatartásokat jobban befolyásolja, mint 
a közösségieket. A városi lakosok a városokban mérhető nagyobb környezetszennyezés 
miatt aktívabb magatartást mutatnak, mint a falusiak, különösen, ami az egyéni 
magatartási jellegűeket illeti. A férfiak a közösségi munkában jobban jeleskednek, 
mint az egyéniekben. A nyugati világ környezetvédelmi mozgalmaiban sok helyen a 
nők a hangadóbbak. Az idősek az egyéni környezeti magatartásukban jobbak, mint a 
közösségiekben.

A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az egyéni környezeti magatartás 
pontjai háromszor haladják meg a közösségi jellegűekéit. A vallás és az állam 
együttműködésének szép példája, hogy 2012-ben a kínai környezetvédelmi minisztérium 
a Föld díja kitüntetést adományozta az egyik buddhista alapítású egyesületnek a víz 
minőségvédelmében nyújtott kiemelkedő munkájáért. A szerzők következtetése szerint 
Kínában a környezet elmúlt évtizedekbeli pusztulásához hozzájárulhatott, hogy az 
emberek nagy többsége vallási meggyőződés nélkül él. Alapvető civilizációs és etikai 
változásra van szükség, hogy az országban megállítsák a környezetrombolást. Ez nem 
nélkülözheti a vallás és a politika kölcsönhatásának minél jobb kiaknázását (Yu Yang – 
Shizi Huang 2018).
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