
SZEGEDI LÁSZLÓ

Szaporodási verseny (III. rész)

A t��t�nelem mibenl�t�t kül�nf�lek�ppen f�galmazzák meg. Mivel a t��t�nelmet embe�ek 
alk�tják �s alakítják, a legegysze�űbb meghatá��zás az lehetne, h�gy a t��t�nelem nem 
más, mint egysze�ű szap���dási ve�seny. Vagyis a t��t�nelem győztesei az�k lesznek, akik 
t�bben vannak. Ez így meglehetősen leegysze�űsített meghatá��zás v�lna, hiszen ennek 
alapján a t��t�nelem győztesei a legnagy�bb m�stani n�pszap���lattal �endelkező af�ikai�
ak lenn�nek. Ez az�nban m�gsincs így (bá� h�sszú táv�n lehets�ges a bek�vetkezte). Egy 
��szág �s n�p tehát csak akk�� lehet a t��t�nelem győztese, ha t�vábbi felt�teleknek is 
megfelel, amelyek k�zül legalább há��mnak�n�gynek egyidejűleg kell teljesülnie ahh�z, 
h�gy e�ős ��szág��l �s a t��t�nelemben győztes n�p�ől besz�lhessünk: 

1. megfelelő nagyságú (sz�ve��n) te�ület
2. e�ős hadse�eg
3. e�ős gazdaság
4. fejlett (i�ánym�tat�) k�ltú�a
5. nagy n�pess�gszám
Há��m ��szben ezt a t�mát kís��eljük meg felváz�lni. Az I. ��szben a szap���dási ve��

seny t��t�neti hátte��vel f�glalk�zt�nk, a II. ��szben a ve�senyt bef�lyás�l� (elősegítő �s 
akadály�z�) t�nyezőket ��intettük, a III. ��szben pedig magának a n�pesed�snek a k���
d�s�t, annak jelentős�g�t váz�lj�k fel. Mindezen ��szeken belül f�glalk�z�nk az egyes 
t�mak���k �eleváns te�ületi, hadügyi, gazdasági, k�lt��ális �s n�pess�gi vetületeivel is, 
valamint azt is megvizsgálj�k, h�gy Magya���szág h�gyan teljesített ebben a ve�senyben 
(h�l sikl�ttak f�l�e a f�lyamat�k �s mit lehetne tenni a j�vőben).

Népesség

A n�pess�gszám minden fent megad�tt felt�telnek az alfája �s �megája. Ha van megfelelő 
nagyságú n�pess�g, az k�pes a te�ület megta�tásá�a, egy e�ősebb hadse�eg fennta�tásá�a, 
nagy�bb belső piac�t h�z l�t�e, e�ősebb gazdaság�t ta�t fenn, n�vekszik a p�litikai bef��
lyása, �s k�pes a saját k�ltú�áját is fennta�tani, te�jeszteni. Ha egy nagy�bb te�ületen kis 
n�pess�g �l, az a te�ületet sem k�pes megta�tani, a k�ltú�ája visszasz���l, gazdaságilag, 
kat�nailag �s p�litikailag kisz�lgáltat�ttá válik.

Ha egy ��szág a megfelelő (nem ag�esszív) sz�msz�d�kkal �endelkezik, vagy a 
te�m�szeti akadály�k elszigetelik más ��szág�kt�l, úgy tűnik, h�gy egy k�ntinensnyi 
te�ület megta�tásá�a nagyjáb�l 10 milli�s n�pess�g is elegendő. A�szt�ália lak�ssá�
ga 1956�ban 10 milli� alatt v�lt, ami egymilli�val v�lt kevesebb, mint a k��abeli 
Magya���szág�n, Kanadának, a világ más�dik legnagy�bb te�ületű ��szágának pedig 
1951�ben nagyjáb�l 14 milli�s lak�ssága v�lt, H�llandia n�pess�ge �gyanekk�� mint�
egy 10 milli�t tett ki.

Ha van egy megfelelő nagyságú (a sz�msz�d�s vagy a táv�labbi n�pekhez k�pest 
s�kkal nagy�bb) n�pess�gszám, az ad�tt n�p szinte a�t�matik�san el t�dja ke�ülni a t���
t�nelmi s��scsapás�kat, a gazdasági, kat�nai, p�litikai diktát�m�kat, a packázás�kat az 
idegen n�pek vagy int�zm�nyek ��sz��ől. A nagy n�pess�gszám tehát az �n�endelkez�st 
bizt�sítja az ad�tt ��szágnak �s az �nbecsül�st az ad�tt n�pnek, minden lehets�ges tekin�
tetben, �s a t�bbi n�phez k�pest előbb�e helyezi a „csíp�si s���endben”. Egy �lyan n�pnek 
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tehát, amely ��vid vagy h�sszú táv�n a t��t�nelem győztese aka� lenni, nagy n�pess�ggel 
kell �endelkeznie, vagy a n�pszap���lat n�vel�s�t minden fenti felt�tel el� kell helyeznie.

A �ef��mk��ban annak felisme��s��e v�lt szüks�g, h�gy a j�vő az �ppen felf�t� gaz�
dasági fejlőd�shez val� csatlak�zásban �ejlik (amihez m�ly�ehat� tá�sadalmi �ef��m�kat 
kell v�g�ehajtani), ma pedig annak felisme��s��e van szüks�g, h�gy a j�vőt a n�vekvő 
n�pess�gszám jelenti.

Ezt k��ábban (1902) má� Rák�si Jenő (1842�1929) is felisme�te, aki a j�g �s a k�ltú�a 
eszk�zeivel kívánta el��ni az ��szág megmagya��s�dását. Egy ha�mincmilli� magya� által 
lak�tt bi��dal�m��l álm�d�tt, mely így ellensúly�zni t�dta v�lna a szláv �s a n�met túlsúlyt 
is. A dinamik�san n�vekvő magya� nemzet pedig k�pes lett v�lna a bi��dalmi aspi�áci�k�a, 
egyfajta magya� impe�ializm�s�a is, ami a k�� visz�nyai k�z�tt egyáltalán nem v�lt egy 
p�szta illúzi�. (E��e az 1878�as be�lini k�ng�essz�s�n lett v�lna lehetős�g, de az Oszt�ák�
Magya� M�na�chia ezt a lehetős�get � a nagyhatalmak k�zül egyedülik�nt � nem használta 
ki gya�matsze�z�s�e, helyette B�szniát szállhatta meg. 1900�ban a M�na�chia is ��szt vett a 
b�ksze�lázadás leve��s�ben, ami � e�őteljesebb ��szv�tel eset�n � a t�bbi nagyhatal�m k��
�ábbi �vezeteihez (���sz, b�it, f�ancia) has�nl�an elvezethetett v�lna aká� egy �szt�ák�ma��vezeteihez (���sz, b�it, f�ancia) has�nl�an elvezethetett v�lna aká� egy �szt�ák�ma�eihez (���sz, b�it, f�ancia) has�nl�an elvezethetett v�lna aká� egy �szt�ák�ma�
gya� bef�lyási z�na kijel�l�s�hez is Pekingben �s Kínában.) Ekk��iban m�g Angliának �s 
F�ancia��szágnak is nagyjáb�l ha�mincmilli� lak�ja v�lt, Rák�si tehát ism�t velük sze�ette 
v�lna egy szint�e h�zni a magya� n�pess�get. Ma is �gyane��e lenne szüks�g, de egy maga�
sabb n�pess�gszám mellett, ami egy 50 milli�s Magya���szág�t jelentene.

Rák�si s�k megállapítása m�g ma is sz� sze�int ��v�nyes: „Nincsenek nagy te�veink, 
nincsenek nagy szánd�kaink, nem aka��nk nőni, nem aka��nk te�jeszkedni, nekünk nem 
kicsiny Maced�nia. Mi csak vesződünk, má��l h�lnap�a �lünk, pe�lekedünk, �s minden�
napi ap�� d�lg�k�a van minden g�nd�nk. Ez ma a mi állami �letünk.

Ehhez has�nlat�s az egy�nek �lete is. Minden nemzetnek, a legkisebbnek is van egy 
jelszava, n�ha egy sz� is el�g �á, amely kifejezi álmait, t��ekv�seit, n�ha áb�ándjait. 
De hisz a �em�ny, az áb�ánd, a káp�ázat adja meg az ifjúságnak a dicső e�őt, amellyel 
küzdelmekbe áll �s sike�eket ��. Mi f�lünk az áb�ándt�l, j�zanság�t p��dikál�nk, b�ke�
sze�etetünkkel hivalk�d�nk, a kakasnak nem ha�madik, hanem má� első k�k���k�lásá�a 
megtagadj�k s�v�nság�nkat, s ami másnak eszk�z, nekünk c�l, s egy f�l pe�cent kv�tán, 
egy gyűl�lt színű b�jt�n a h�m��si�n �s h�m�i�si�n gyász�s pe�patva�ába menekülünk, s 
nem g�nd�lj�k meg, h�gy ez alatt nem ��ünk �á az ��szág�t nemzeti e�eiben, számában �s 
fanatizm�sában f�ld�zzasztani; amit, ha el��tünk, minden kelletlen k��d�st, ami m�st f�n�
t�snak látszik, s minden p�litikai tev�kenys�günket elnyeli, egy csapással meg�ld�tt�nk. 
Nem kell ide csak ha�mincmilli� magya�, �s ezen a helyen, ezen a f�ld�n első sze�epet 
játsz�nk E���pa hist��iájában, �s mi�nk E���pa kelete!

Ennek kellene minden magya� embe� � p�litik�s �s nem p�litik�s embe� � zászlajá�a 
felí�va lenni: Ha�mincmilli� magya�! Es meg v�lna �ldva minden k��d�sünk egy csapás�
sal. Me�t ezt kita�tással, makacs �s �k�s m�nkával játszva el lehet ��ni. De minden d�l�
g�nkat ebben a g�nd�latban kellene int�znünk. […]

Me�t b�ke van, csak b�ke kell nekünk, csak azt hallj�k dics��ni, csak azt magasztalják 
mindenek; p�litik�s�k, vez��cikkek �s t��nbesz�dek egya�ánt. Én pedig azt m�nd�m, 
h�gy a b�k�t csak e�ővel, hatal�mmal, tev�kenys�ggel, �n��zettel, haddal �s hadikedvvel 
lehet f�nnta�tani, s�hase lem�ndással, s�hase megh�nyászk�dással, s�hase imádsággal 
�s áld�zat�kkal. Me�t mindebből s�hasem t�d�nk eleget adni az �hes ellenf�lnek, vagy 
a m�g �hesebb sz�vets�gesnek, ha egysze� megkezdtük e nagylelkű �nfeláld�zást. Es ne 
cs�dálk�zzanak az�n, h�gy �pp ilyen állap�t�kban szakad �ánk, m�st ��han meg bennün�
ket az a veszedelem, amelyből a mai ünnep is ke�ekedett: a kivánd��lás.”1
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Úgy tűnik, h�gy a legendás magya� pesszimizm�s �s elk�nyelmesed�s, a cselekv�s 
elm�lasztása mindig is jelen v�lt a magya� lelkületben, má� Rák�s Jenő idej�ben is, amik�� 
m�g l�tezett a „nagy” Magya���szág, sőt má� Nagy Laj�s idej�ben is, amik�� � t�bbek 
k�z�tt � M�ldva te�ület�t hagyt�k kicsúszni a kezünkből. A külső szeml�lők az�nban nem 
ilyennek láttak bennünket, sőt i�igykedve tekintettek �ánk, mint pl. a csehek, akiknek a 
kiegyez�s �tán val�ban s�k �k�k lett v�lna az elkese�ed�s�e (de ezt a megfelelő g�nd�lk��
dásm�ddal k�sőbb az előnyük�e vált�ztatták). Az egyik cseh nagylexik�n, az Ottův slovník 
naučný2 1907�ben például így í� a magya��k��l: „A kül�nleges magya� állam l�te az e���pai 
t��t�nelem leg��dekesebb jelens�gei k�z� ta�t�zik… n�ha a k�ltú�a kül�nf�le te�ein meg�
h�dít�tták őket az idegen hatás�k, a p�litika te�ület�n �lyan bám�lat�s tehets�g�ől tettek 
tanúbiz�nyság�t, h�gy nemcsak az állami függetlens�güket ta�t�tták meg mind a mai napig, 
hanem az idő elő�e haladtával a külügyi visz�ny�kban is egy�e nagy�bb sze�epet vívtak ki 
mag�knak… mind a mai napig megta�t�tták nyelvüket, �s azt az �sszes magya� nemzet 
[H�nga��s ��telemben, a Magya���szág te�ület�n �lő nemzetis�gek] k�z�tt is te�jesztik, a��a 
t��ekedve, h�gy a s�knemzetű Magya���szág�t egys�ges magya� nemzetállammá tegy�k. 
Mik�zben eddig a��a t��ekedtek, h�gy az �vszázad�kig vesz�lyben levő alk�tmány�sság�t 
megő�izz�k, a k�vetkező feladat�knak azt ta�tják, h�gy egy nagy �s e�ős magya� bi��dalmat 
�pítsenek, amely eg�sz D�lkelet�E���pa f�l�tt ��alk�dna.”

A csehek számá�a tehát i�igyl�s�e m�lt� helyzetben v�lt�nk, csak sajn�s mi mag�nk 
v�lt�nk az�k, akik ezt nem aka�ták elhinni �s talán csak a t�datalattinkban v�lt�nk azt 
hajland�k megtű�ni. Ennek �ka val�színűleg az lehet, h�gy mi mindig is az első v�nalh�z 
m��tük mag�nkat (a n�metekhez, f�anciákh�z, ang�l�kh�z), ah�va mindig is ta�t�zt�nk 
(de úgy ��eztük, h�gy ez egy ideig k��d�sess� vált), nem a más�dik, ha�madik v�nalh�z 
(a csehekhez, ��mán�kh�z, sze�bekhez, h��vát�kh�z, szl�vák�kh�z, �k�án�kh�z), akik 
számá�a mi kiv�teles helyzetben v�lt�nk.

És egyben ez az i�igys�g az �ka a ma is meglevő, szinte i��aci�nális magya�elleness�gnek 
a más�dik �s ha�madik v�nal ��sz��ől, ami a legnyilvánval�bb m�d�n a sp��tesem�nyeken 
nyilván�l meg, amik�� hatalmas füttyk�nce�t f�gadja a magya� himn�szt, a nem �ppen 
művelt ellenk�z�ns�g ��sz��ől. A n�metekkel vagy az �szt�ák�kkal szemben ez a zsige�i 
ellenszenv nem nyilván�l meg, n�ha a sze�bek, szl�vák�k vagy ��mán�k a múltbeli v�lt 
vagy val�s elny�matás�kat az �szt�ák�knak, a n�met elemnek is t�lajd�níthatnák, de 
velük szemben ez az ellenszenv m�gsem nyilván�l meg, me�t ők ma is az első v�nalba 
ta�t�znak �s ez��t tisztelik őket (annál is inkább, mivel �da mennek vend�gm�nkásnak, 
tehát kapnak is tőlük valamit), ��l�nk meg t�dják, h�gy kiestünk az első v�nalb�l (te�
hát tőlünk úgysem kaphatnak semmit, �s m�g n�pess�gi túlsúlyban sem vagy�nk velük 
szemben), ez��t úgy g�nd�lják, h�gy velünk szemben megengedhetik mag�knak az ilyen 
magata�tást. Mi ezt nem visz�n�zz�k az ennek megfelelő ellengyűl�lettel, de m�g azzal 
sem, h�gy az ilyen alak�kb�l b�l�nd�t csinálj�nk. Ha az�nban a kisebbs�gi ��z�süket t��
dat�sítanánk velük, ezt a mag�nk előny��e is vált�ztathatnánk, de csak abban az esetben, 
ha a megfelelő lekezel�ssel tekintünk a mai más�dik v�nal�a �s kim�tatj�k a velük szem�
beni � ma is meglevő [k�lt��ális, t��t�nelmi] � f�l�nyünket, tehát az �st�baság�a lekezelő 
szellemess�ggel felelünk.

Mindez felfedi a magya� g�nd�lk�dásm�d egyik legfőbb hiány�sságát, amit fentebb 
má� t�bbsz�� is említettünk, azt, h�gy nem el�gg� ag�esszív m�g a fel�nk i�ány�l� egy�
��telműen ag�esszív �s ellens�ges megnyilván�lás�kkal szemben sem (lásd e��e fen�
tebb Rák�si Jenő v�lem�ny�t; Ma�tin Engelb�echt (1684�1756), a�gsb��gi ��zmetsző 
1730�40 k��ül kiad�tt metszets���zatának sz�veges ��sz�ben t�bbek k�z�tt így jelle�
mezte a magya��kat: „U��knak isme�ik el a vend�get”), melyeknek a semmilyen m�d�n 
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sem leplezett, azaz egy��telmű c�lja a magya� etnik�m min�l gy��sabb asszimiláci�ja, 
mik�zben mi meste�s�gesen igyekszünk �letben ta�tani a nemzetis�geket. Emellett nem 
tesszük egy��telműv�, h�gy semmilyen m�d�n sem tű�jük el m�g a b��k�lt magya�elle�
nes megnyilván�lás�kat �s kijelent�seket sem. Önk��mányzat�t bizt�sít�nk a miniatű� 
hazai kisebbs�geknek, de nem k�veteljük meg �gyanezt a sz�msz�d�s ��szág�kt�l, a 
nagyság�endekkel nagy�bb l�tszámú magya� kisebbs�gek tekintet�ben, akiknek a j�gait 
egy�bk�nt az 1918 �táni b�kesze�ződ�sek �s az �t�dállam�k saját vállalásai is „ga�antál�
ták”. Inkább azt vá�j�k, h�gy mag�kt�l is j�bb belátás�a t��jenek. Eltű�jük, h�gy titk�s 
(de nem titk�lhat�) háb��út f�lytassanak a magya� etnik�m ellen, amik�� a k�zigazgatási 
hatá��kat minden esetben az �ttani magya�ság számá�a hát�ány�s m�d�n húzzák meg, 
azzal a (nyilvánval�) c�llal, h�gy megszűnj�n a helyi magya� k�z�ss�gek �nk��mány�
zati t�bbs�ge �s felgy��s�lj�n az asszimiláci�j�k. (Ez a vez��szemp�nt mindig hátt��be 
sz��ítja az �sszes t�bbi [�ssze�űs�gi, gazdasági, k�lts�gvet�si, �tazási stb.] szemp�nt�t. 
Hajland�k tehát vállalni aká� a te�ületi k�zigazgatás t��z�lásait is, a vele já�� gazdasági, 
k�lts�gvet�si hát�ány�kkal �s az embe�eknek �k�z�tt k�nyelmetlens�gekkel együtt is, 
csak az��t, h�gy az etnikailag hát�ány�s legyen a helyi magya�ság számá�a, amit mindig 
a legfőbb c�lj�knak tekintenek.)

F�lyt�n azt hangsúly�zz�k, h�gy ��dekünk Sze�bia �ni�s csatlak�zása, ahelyett, h�gy 
a hal�gatás�nk miatt ők �dva��lnának bennünket k��be, amitől csak azt �em�lhetjük, 
h�gy a csatlak�zás �tán �gyanúgy megszegik minden íg��etüket, mint a ��mán�k, amiben 
egy�bk�nt is nagy gyak��lattal �endelkeznek. J�gászk�dásba f�g�nk, amik�� a szl�vák�k 
nyíltan magya�ellenes államp�lgá�sági t��v�nyt h�znak, ahelyett, h�gy szankci�kat vezet�
n�nk be ellenük. Eltű�jük, h�gy egyes sz�msz�d�s t��t�nelem n�lküli ��szág�k a magya� 
t��t�nelmen �lősk�djenek �s a mag�k javá�a hamisítsák azt meg. Nem vagy�nk el�g gy���
sak pl. a Wikip�dián, h�gy a magya� t��t�nelem esem�nyeinek ang�l nyelvű sz�cikkeit 
magya� sze�zők í�ják meg, �s ehelyett a��a k�nysze�ülünk, h�gy a sz�msz�d�s ��szág�k 
sze�zői által fab�ikált sz�cikkeket f�lt�zgass�k, amivel p��paganda�hát�ányba ke�ülünk. 
(Pl. a Wikip�dián Má�ia Te��zia �s más ��alk�d�k k�vetkezetes m�d�n Cseh��szág �s 
Magya���szág ki�ályai, n�ha a császá�i tit�latú�ában mindig Magya���szág van az első 
helyen, me�t mindig is Magya���szág v�lt a magasabb �angú ki�ályság a p�sztán bi���p�sztán bi���án bi��� biro�
dalmi hűb��t k�pező Cseh��szággal szemben. A magya� ki�ály�k sz�cikkeiben pedig a 
magya� �s h��vát ki�ály megnevez�s sze�epel, amivel a h��vát�k egy fiktív h��vát sz��
ve�enitást emelnek a �ealitás szintj��e, h�l�tt ilyen t�nylegesen s�ha nem is l�tezett, me�t 
H��vát��szág mindig is sze�ves ��sze v�lt a magya� k���nának.) Eltű�jük t�vábbá, h�gy 
a t��t�nelmi magya� család�k neveit �lyan f��mában szláv�sítsák, ah�gyan az�k egyetlen 
t��t�neti f���ásban sem találhat�k meg, amit aztán ilyen f��mában id�znek �s isme�nek 
meg a külf�ldi �lvas�k. Megengedjük tehát azt a g�ebbelsi p��pagandát, h�gy a s�ksz�� 
megism�telt haz�gság igazsággá válj�n.

Ha Magya���szág új�a győztes nemzet aka� lenni E���pában, meg kell találnia a saját 
�n��t�kel�s�t, tehát a fenti �t p�nt k�zül min�l t�bbet a megfelelő szint�e kell emelnie. 
Az O�bán�k��szak p�litikai p��g�amjában e��e legalább kettő eset�ben vannak is t�t�va 
t��ekv�sek. Ilyen a magya� gazdaság (a magya� nemzetk�zi nagytőke) mege�ősít�se �s 
a n�pess�gszám f�gyásának megállítása (�s talán a hadse�eg fejleszt�se is). Ez az�nban 
így m�g vajmi kev�s. Ha Magya���szág sike�es aka� lenni, az e���pai �ni�s f�lyama�
t�kkal szemben, sőt az�k ellen�ben, a fenti �tp�nt�s lista p��g�amsze�ű megval�sításá�a 
van szüks�g, tehát a má� t�bbsz�� is említett „feszített c�lt” ki kellene v�g�e mag�nk elé 
tűzni: ki kell használn�nk a te�ületi lehetős�geinket, a gazdaság�t, a hadse�eget �s a k�l�: ki kell használn�nk a te�ületi lehetős�geinket, a gazdaság�t, a hadse�eget �s a k�l�
tú�át hathat�san kell fejleszteni. Mindenekelőtt az�nban a fő hangsúlyt a n�pszap���lat 

valosag_15_07_beliv.indd   80 2015.07.01.   17:13:21



SZEGEDI LÁSZLÓ: SZAPORODÁSI VERSENY 81

e�őteljes n�vel�s��e �s nemcsak a szinten ta�tásá�a kell fektetni. Nemcsak vegetálni kell a 
megállít�tt n�pess�gf�gyással, hanem e�őteljesen n�velni kell a n�pess�get!

A mai E���pa egyik k�z�s v�nása, ami egyben a legnagy�bb vesz�lyt is jelenti az 
e���pai j�vő számá�a, a n�pess�g n�veked�s�nek lass�lása �s a n�pess�g el��eged�se, 
cs�kken�se. A n�pess�g n�veked�s�nek útjában ma má� nem állnak �lyan bi�l�giai aka�állnak �lyan bi�l�giai aka�bi�l�giai aka�
dály�k, mint egyk�� a já�vány�k, háb��úk, te�m�szeti kataszt��fák, a t�meges kihalás, a 
ny�m�� stb. Ehelyett a n�pess�g f�gyását a k�lt��ális t�nyezők, a t�dat�s szület�sszabá�
ly�zás id�zi elő, aminek a hátte��ben elsős��ban a k�nyelmi szemp�nt�k állnak (tá�sa�
dalmi akadály).

A k�nyelmi szemp�nt�kat nemcsak a szap���dási ve�seny tá�sadalmi alapjának ta�t�m, 
hanem általában a t��t�nelem egyik fő hajt��kának is. Az embe�eket nemcsak az eszk�z�
használat kül�nb�zteti meg az állat�kt�l, hanem a kényelem f�galmának a felisme��se 
�s a k�nyelem i�ánti ig�ny is. (Bá� ma má� teljesen ez sem igaz, me�t egyes mada�ak 
felszedik az eld�b�tt csikkeket �s be�pítik a f�szekbe, me�t �áj�ttek, h�gy a nik�tin táv�l 
ta�tja a pa�azitákat. Az �lyan háziasít�tt állat�k pedig, mint pl. a k�tyák a t�li hidegben 
szívesebben k�p���dnak le a meleg sz�bában.)

A m�de�n tá�sadal�m nem ga�antálja a sike�t az embe� számá�a (mint a hagy�mány�s tá�sa� sike�t az embe� számá�a (mint a hagy�mány�s tá�sa�sike�t az embe� számá�a (mint a hagy�mány�s tá�sa�
dal�m az a�iszt�k�atának vagy aká� a p�lgá�nak �s a pa�asztnak), a b�kást annál inkább, hiszen 
Masl�w sze�int 100 embe� k�zül legfeljebb egy vagy kettő t�dja megval�sítani a vágyait vagy 
m�g annyi sem, ami f��szt�áltság�t �s kiegyensúly�zatlan tá�sadalmat e�edm�nyez.

Ab�aham Masl�w (1908�1970), ame�ikai pszich�l�g�s sze�int3 az embe�i szüks�g�
letek (needs) hie�a�chiát alk�tnak (Masl�w�pi�amis). Ezek k�zül előbb az alacs�nyabb 
�endű szüks�gleteknek kell kiel�gülniük ahh�z, h�gy a magasabb �endű szüks�gletek 
aktivizál�djanak. A szüks�gletek hie�a�chiája a k�vetkező: 1. Fizi�l�giai: levegő, �tel, 
víz, alvás, ny�gal�m �s biz�ny�s m��t�kig a szex szüks�glete. 2. Bizt�nság: a gye�meki 
függős�g, a fizikai bizt�nság ke�es�se, a stabilitás, az isme�t k��nyezet, az anyagi bizt�n�
ság, az isme�etlen, fenyegető vagy esetleg betegs�ghez vezető szit�áci�k elke�ül�se stb. 
3. Együv�ta�t�zás: a sze�etet �táni vágy, a ba�átság, a bef�gadás, a cs�p��t általi elf�gadás 
�s az �sszeta�t�zás ��zete. 4. Megbecsül�s: a stát�sz �táni vágy, a felsőbb�endűs�g, az �n�
becsül�s, az elisme��s, a sike� �s a p�esztízs vágya. Ezen szüks�gletek az egy�n ��z�seit 
fejezik ki a haszn�ssággal �s a művelts�ggel kapcs�latban. 5. Ön��v�nyesül�s: az �nki�
teljesít�s vágya, el��ni mindazt, ami�e az egy�nnek lehetős�ge van, a p�tenciális �nmeg�
val�sítás vágya sze�int �lni. Ezek a szüks�gletek állnak az embe�i m�tiváci�k, minden 
cselekv�s �s viselked�s (annak sze�vezetts�ge �s hat�k�nysága) hátte��ben.

Az embe�i szüks�gletek �s a k�nyelmi szemp�nt�k kiel�gít�s�nek tipik�s p�ldája az 
egyik asszí� ��alk�d� által a legyőz�tt ellens�g�e kivetett ad�k�vetel�s: 460 l�, 2000 sza��
vasma�ha, 5000 j�h, ezüst, a�any, �l�m, ��z, vas, bút���k, k�zte elefántcs�nt �s a�anybe�
�akás�s heve�ők, az ��alk�d� nőv��e, 15 eze� �absz�lga, gab�na.

Az �lelem nyilván a��a kellett neki, h�gy kiel�gíthesse a saját �s a kat�nái táplálk�zási 
szüks�gleteit, a nye�sanyag�k, h�gy eszk�z�ket k�szíthessen, ami szüks�ges az újabb 
h�dítás�kh�z �s a mindennapi �lethez, a bút���k, h�gy a szabad idej�ben k�nyelemben 
��ezhesse magát az �tth�nában, a �absz�lgák, h�gy kisz�lgálják �s d�lg�zzanak helyette 
(ami�e csak �absz�lgák felelnek meg, me�t e��e csak ők k�nysze�íthetők, ez��t kell a �ab�
sz�lgaság int�zm�nye is), az ��alk�d� nőv��e, h�gy kiel�gíthesse szex�ális vágyait, de 
ezt bá�milyen más nővel is megtehette v�lna, ez��t itt a szabad idő k�z�s elt�lt�se, az 
��telmes, az�n�s sz�ciális helyzetnek megfelelő tá�salgás, a magasabb embe�i ��t�kek 
kiel�gít�se, a b�ke bizt�sítása �s az �t�dnemz�s mellett a sz�vets�g kik�nysze�ít�se is 
számításba j�het.

valosag_15_07_beliv.indd   81 2015.07.01.   17:13:21



82 SZEGEDI LÁSZLÓ: SZAPORODÁSI VERSENY

Az embe� kezdetben a f�ld�n al�dt, majd lete�ített a f�ld�e egy állatbő�t, k�sőbb (a 
n�v�nyte�meszt�s feltalálása �tán) szalmá�a feküdt, házat �pített, h�gy ne ��je az eső, 
bút���kat k�szített stb. tehát f�k�zat�san n�velte a k�nyelmi színv�nalát.

A k�nyelmi szemp�nt tehát elsős��ban az egyes embe� szintj�n jelenik meg, amelyet 
más�k is �tán�zni kezdenek, amivel kialak�l egy k�nyelmi standa�d vagy színv�nal, amit 
a k�ltú�ával is az�n�s f�gal�mnak lehet tekinteni. A t��t�nelem fő hajt�e�eje tehát az az 
embe�i (egy�ni) g�nd�lk�dásm�d, h�gy h�gyan lehetne j�bb d�lg�m, h�gyan �lhetn�k 
k�nnyebben (amit a k�zgazdaságtanban Adam Smith (1723�1790) has�nl�k�ppen f�gal�
maz�tt meg). Így pl. abban az esetben, ha talál�k�ny vagy�k, �s mam�tagya�akb�l k�szí�Így pl. abban az esetben, ha talál�k�ny vagy�k, �s mam�tagya�akb�l k�szí�en, ha talál�k�ny vagy�k, �s mam�tagya�akb�l k�szí�
tek egy vázat �s a��a állatbő��ket te�ítek, má�is k�szen van a lakhelyem, amely meleget, 
v�delmet bizt�sít nekem, meg�v az esőtől, a vadállat�kt�l, másh�l is �ssze t�d�m �akni 
stb. Ha a nemzets�gem t�bbi tagja is �gyanilyen házakat k�szít, ők is a kialak�lt k�nyelmi 
színv�nalh�z csatlak�znak, s k�z�sen egy nemzets�gi k�ltú�át, leszá�mazást�dat�t, �ssze�
ta�t�zást, alt��izm�st h�z�nk l�t�e, k�pesek leszünk egymást is megv�deni, l�t�ej�hetnek 
a t��zsek ([f�lcs�p��t�k, f�át�iák], ami egyúttal az első nem állati sze�vezeti f��ma is, 
me�t magasabb szintű, sz�vev�nyes p�litikát, sz�vets�gi st�at�giákat ig�nyel, amilyennel 
a csimpánz�k sem �endelkeznek; ez �gyanis nemcsak egy család�a, leszá�mazás�a te�ed 
ki, hanem kül�nf�le leszá�mazás�k�a: házassági cse��k, sz�vets�gk�t�sek stb.), majd l�t�
rej�hetnek a tá�sadalmak, állam�k.

A világ minden találmánya a l�vask�csit�l az �k�stelef�nig az embe�i k�nyelmi szem�
p�nt�kat sz�lgálja. Ide kell ��teni a fegyve�eket is, hiszen, aki háb��út indít, a legsz�lső�
s�gesebb esetben a��a g�nd�l, h�gy led�b�k egy at�mb�mbát az ellens�g�e, megnye�em 
a háb��út, elf�glal�m a te�ület�t, �s �tt is bevezetem (vagy ellenkezőleg, megv�dem) a 
saját �letf��mámat, k�ltú�ámat stb.

Ez a fajta magán��dek elsős��ban a(z egy�ni) k�nyelmi szemp�nt�k ��v�nyesít�s�t 
jelenti. Minden tá�sadalmi cs�p��tnak (als�, k�z�pső, felső) megvan �gyanis a saját k��
nyelmi szintje, melynek az el���s��e t��ekszik. Ez pedig t�bbek k�z�tt hatással van a 
gye�mekvállalás�a is.

A legals� tá�sadalmi ��tegek pl. megel�gszenek azzal, h�gy az �letben ma�adás�kh�z 
szüks�ges �lelmisze�t meg t�dják te�melni vagy meg t�dják sze�ezni, �s legyen egy sze�
��ny fed�l a fejük f�l�tt. Ők a gye�mekekben ezen c�l el���s�nek az eszk�z�t látják (a 
gye�mekek segíthetnek nekik a m�nkában, elmehetnek �lelmisze�t sze�ezni vagy sz�ci�
ális seg�lyt kapnak �tán�k), akik ��eg k���kban is g�nd�sk�dnak ��l�k (ez kül�n�sen a 
ha�madik világban f�nt�s szemp�nt, ah�l nincsenek sz�ciális j�ttatás�k, mint pl. ny�gdíj, 
eg�szs�gbizt�sítás, sz�ciális bizt�sítás stb.; az 1780�as �vekben a f�ancia család�k n�gy�
�t�de a p�szta túl�l�s ��dek�ben j�vedelme 90%�át k�lt�tte keny���e4).

Ha az alacs�ny tá�sadalmi ��tegek j�vedelme cs�kken, ezt úgy igyekszenek ellensú�
ly�zni, h�gy nagy�bb cs�p��t�kba t�m��ülnek, ah�l a meg�lhet�s k�lts�gei (lakhatás, 
�lelmez�s) meg�szlanak a cs�p��t�n belül, ami bizt�sítja a kiscsalád �letben ma�adását 
(ellátja azt m�nkával, isme�etekkel, �lelmisze��el stb.). Ezek a nagy�bb cs�p��t�k álta�
lában ��k�ni alap�n sze�veződnek, ah�l szig��ú hie�a�chia, a sz�kás�k k�telező ��v�nyű 
beta�tása �s beta�ttatása, �s a k�teless�gek egy��telmű kijel�l�se figyelhető meg. Ilyenek 
v�ltak ��gebben a pa�aszti nagycsalád�k �s ilyenek ma a cigány�k k�z�ss�gei is, melyek 
ma is szig��ú ��k�ni alap�n �pülnek fel.

Kül�nf�le n�p�ajzi �s sz�ci�l�giai k�tatás�k biz�nyítják, h�gy a cigánycsalád�k sz���s 
��k�ni kapcs�kkal k�tődnek egymásh�z �s a cs�p��t�n belüli feladat�kat egy��telműen 
kijel�lik. A lány�kat a��a �szt�nzik, sőt megk�vetelik tőlük, h�gy 14�15 �ves k��ban má� 
szüljenek (ami azt is jelenti, h�gy nem k�vetelm�ny szám�k�a a tan�lás �s a művelő�
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d�s, ha pedig ez nem k�vetelm�ny, az alapisk�la �tán a házta�tásban csak úgy válhatnak 
haszn�ssá, ha gye�meket szülnek), segítsenek a t�bbgene�áci�s házta�tásban, vess�k alá 
mag�kat a f��fiak (a f��jük, az apj�k, a fiv��eik) aka�atának stb.

A gye�mek egyben ��gzíti is a nő hely�t a nagycsaládban, a ��k�nsági sze�vezetben, 
hiszen 4�5�6, 8�9�10 gye�mekkel nem lehet őt egysze�űen eltáv�lítani, a családb�l az „�t�
cá�a tenni”. A s�k gye�mek szül�se tehát a nőnek is ��deke, �s egyben a megbecsül�st, 
a te�m�kenys�g emblematikáját, valamint a „ka��ie��pít�s” lehetős�g�t is bizt�sítja a nő 
számá�a, hiszen ennyi gye�mek az �n�kák gene�áci�jában (ha a lányainak is legalább 
annyi gye�meke születik, mint neki) má� egy kül�n nagycsalád�t, ��k�nsági sze�vezetet 
is kitesz, amelynek ő lehet a mat�ia�chája. (A nő c�lja tehát az, h�gy min�l t�bb lánya le�
gyen, amellett, h�gy fiai is szülessenek. A f��fi c�lja, h�gy min�l t�bb fia legyen, me�t az 
�n�kák gene�áci�jában a fiúk az�k, akiknek a f��fi a pat�ia�chája lehet, ami a te�m�szeti 
n�pekn�l kül�nf�le va�iáci�kban f��d�l elő a sz�ci�k�lt��ális ant��p�l�giában.)

Ez pe�sze bizt�sítja (a ��k�ni alapú) tá�sadalmi cs�p��t�n belüli �sszeta�tást, sz�lida�i�
tást is (ilyenek pl. a ��k�nság�k k�zti t�megve�eked�sek), hiszen az egyik ��k�n kies�se 
a cs�p��tb�l a k�nyelmi színv�nal cs�kken�s�nek p�tenci�nális vesz�ly�vel já� együtt. A 
cs�p��t v�delmet nyújt az egy�nnek, mivel az egy�n is v�di a cs�p��t�t. Ha tehát a sz�ci�
ális j�ttatás�kat az állam cs�kkenti, ez nem ��inti alapvető m�d�n a (minimális) k�nyelmi 
színv�nal szüks�gleteit (csak a k�z�pső ��teget ��inti ��z�kenyen), me�t a nagy�bb n�p�
szap���lattal az als� ��tegek m�g nagy�bb cs�p��tba k�pesek t�m��ülni, ami kiegyenlíti 
a k�nyelmi színv�nal esetleges cs�kken�s�t. Mindaddig tehát, amíg ez a cs�p��t fennáll, 
az egy�n �s a kiscsalád számá�a az alacs�ny (a szám�k�a kívánat�s) k�nyelmi színv�nal 
is bizt�sítva van.

Az als� n�pcs�p��t�k gett�sítása, azaz elkül�nít�se, egy hely�e k�ncent�álása csak e�ő�
síti ezt a f�lyamat�t, me�t megte�emti a szap���dási k�z�ss�g egyik l�telem�t, a te�ületet, 
a cs�p��tnak egy behatá��lt szap���dási t��ben val� lakását.

Az als� n�pcs�p��t�knak sem p�nzük, sem megfelelő t�dás�k vagy ��dekük nincs a��a, 
h�gy t�dat�s szület�sszabály�zást �s családte�vez�st f�lytassanak. Sőt, ennek az ellen�
kezője igaz. Az ipa�i f���adal�m idej�n az ang�l als� n�p�sztály�kban a család�k szinte 
egyetlen támasza a s�k gye�mek ma�adt, amit a gye�mekm�nka �endsze�e is tám�gat�tt, 
hiszen a vállalk�z�k szívesebben alkalmaztak gye�mekeket alacs�nyabb b����t, akik nem 
lázad�ztak a ��ssz m�nkak��ülm�nyek ellen sem. Anglia ��bbanássze�ű lak�ssággya�a�
p�dása az ipa�i f���adal�m előtt l�nyeg�ben annak k�sz�nhető, h�gy a f�ldj��ől elűz�tt 
vid�ki lak�sság a vá��s�kban ny�m��g� als� n�p�sztállyá deklasszál�d�tt. Mik�zben 
1550 �s 1820 k�z�tt N�met��szág, Itália, Spany�l��szág �s F�ancia��szág n�pess�ge 51, 
67, 56, illetve 79 százal�kkal nőtt, Anglia n�pess�ge �gyanebben az időszakban t�bb mint 
280 százal�kkal lett t�bb.5

A deklasszál�dás tehát hatalmas m��t�kben megn�velte az ang�l n�pszap���lat�t, de 
egyben súly�s csapást is jelentett az ang�l k�ltú�á�a, aminek a ny�mai mindmáig ��z�kel�
hetők. Ez az �ka az ang�l k�zn�p k�ts�gbeejtő k�lt��ális színv�nalának, ez��t kül�nülnek 
el egymást�l m�g ma is �lesen az ang�l tá�sadalmi �sztály�k (a k�z�p�sztály tagja pl. nem 
besz�l az als�bb �sztály�k tagjaival vagy egyenesen len�zi őket), más��szt az�nban ennek 
hatásá�a vi�ág�znak az alacs�ny k�ltú�a műfajai (mint pl. a k�nnyűzene, a ��tegdivat�k; 
és egy�e újabb i�ányzat�k j�nnek l�t�e: p�nk, skinhead, em� stb.).

Az als� n�p��tegek l�nyeg�ben egy p�nz n�lküli k�z�ss�gben �lnek. A p�nz (annak 
hiánya) csak a k�z�p�sztályban kezd f�nt�s t�nyezőv� válni. Ez��t az �lyan tá�sadalmak 
(mint pl. az amaz�niai indián�k), ah�l egyáltalán nincs p�nz, ennek hiánya miatt nem is 
��zik mag�kat szeg�nynek.
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Az als� n�pcs�p��t�k szüks�gleteinek legf�nt�sabb hív�szava a leg�lcs�bb. Nekik 
mindenből a leg�lcs�bb kell: ��háb�l, �telből, lakhelyből stb. (akk�� is, ha nem j�). A 
k�z�p�sztályban ez a hív�sz� a sz�p: sz�p ��ha, sz�p lakás stb. kell (akk�� is, ha nem j�). 
A felső ��tegek hív�szava a legj�bb: nekik a legj�bb lakás, �tel, a�t� stb. kell (akk�� is, 
ha val�jában nem az a legj�bb).

Az als� ��tegekben az ��z�ksze�vek elt�mp�lnak a szag�k �s illat�k, a �end �s �en�
detlens�g, a sz�p �s csúnya, a j� �s ��ssz stb. i�ánt. A k�z�p��tegekben az ��z�ksze�vek 
kezdenek kifin�m�lni a szag�k �s illat�k, a �end �s �endetlens�g, a sz�p �s csúnya, a j� 
�s ��ssz stb. i�ánt. A felső ��tegben az ��z�ksze�vek túlz�ttan is kifin�m�lnak a szag�k �s 
illat�k, a �end �s �endetlens�g, a sz�p �s csúnya, a j� �s ��ssz stb. i�ánt.

Az als�bb ��tegek nem isme�ik a külvilág�t, a t�dat�k csak a saját kis világ�k�a szűkül 
le. Nem vesznek ��szt az állam �let�ben, nem t�dják, mi az a p�litika, a nemzeteszme, a 
nemzeti k�ltú�a, nyelv stb. A k�z�p��tegek má� isme�ik a külvilág�t, t�dják, h�gy h�l j�bb 
�s h�l ��sszabb. A felső ��tegek a teljes világban �lnek, szabad�n f�gyasztják a legj�bb 
javakat, melyek szám�k�a az eg�sz világb�l h�zzáf��hetőek.

A nemzetet nagy�szt az als� n�p��tegek ta�tják meg (ez f�k�z�ttan ��v�nyes akk��, ha 
a nemzet nem �endelkezik saját te�ülettel), minden m�g�ttes ��dek n�lkül, an�lkül, h�gy 
t�dnának ��la, p�sztán azzal, h�gy besz�lik az anyanyelvüket (ha s�k tekintetben nem is 
a lehető legmagasabb szinten) �s a n�pszap���lat�kkal fennta�tják a nemzetet. A k�z�p���
tegnek �gyanehhez má� valamilyen érdekre van szüks�ge (naci�nalizm�s, jólét, k�ltú�a, 
vallás, hagy�mány, �nt�dat stb.), kül�nben (a k�z�p�sztály kev�sb� k�lt��ált, öntudatos 
��tegei) k�nnyed�n cse��lnek nemzetet, ha másh�l j�bban ��v�nyesíthetik az érdekeiket. 
Az ��dekn�lkülis�g nyilván�l meg az �lyan alacs�ny �s nagy szap��aságú ��tegek eset�ben, 
mint ��gen a pa�aszti család�k, az �láh pászt���k, ma a cigánycsalád�k �s a deklasszált ny��
gat�e���pai bevánd��l�k. Ezek mind k�pesek a��a, h�gy a n�pszap���lat�k által te�jessz�k 
a te�ületüket. A felső �sztályban te�m�szetes m�d�n nyilván�l meg a nemzeti h�vata�t�zás 
(legalább is egy sz�ve��n nemzet eset�ben), hiszen p�litikailag, gazdaságilag, k�lt��álisan 
ők ta�tják fenn mag�knak a j�g�t a��a, h�gy a nemzetet i�ányítsák. Az�n te�ületeken, ah�l 
a bevánd��l�k vagy más has�nl� n�p��tegek (�láh pászt���k, ame�ikai c�wb�y�k stb.) 
ke�ülnek t�bbs�gbe, ez az i�ányítás�a k�pes felső ��teg �gyanígy kite�melődhet (�s ezzel 
nál�k is l�t�ej�n a teljes tá�sadalmi sze�vezet), mely kül�n, szinte sz�ve��n te�ületet alk�t 
az állam�n belül. Az�n p�litik�s�knak �s ��telmis�gieknek tehát, akik fenn aka�ják ta�tani a 
nemzetüket, a fentiek ��telm�ben az als� ��teg szintj��e kell deklasszálni�k a nemzetet (ami 
egy �lyan szüks�ghelyzetben lehet helyes st�at�gia, ha a nemzet elveszíti a te�ület�t) vagy a 
k�z�p��teg érdekeinek a teljes körű kiel�gít�s��e kell t��ekedniük, hacsak nem aka�ják azt a 
m�ltik�lt��ális idealizm�s ment�n megsemmisíteni.

A k�nyelmi szemp�nt�k tehát a n�pszap���lat alak�lását is meghatá��zzák. Me�t p�l�él�
dául egy szeg�ny embe�nek a k�nyelmi szintje nem cs�kken akk�� sem, ha s�k gye�meke 
lesz, a szület�sszabály�zás nem jelenik meg fő szemp�ntk�nt számá�a, sőt, t�bb gye�mek 
eset�n m�g n�vekszik is a k�nyelmi szintje, me�t a gye�mekei segíthetnek neki a ház 
k��ül, a f�ldeken, ha pedig az állam nem nyújt számá�a ny�gdíjat, g�nd�sk�dnak ��la 
��eg k��ában. A m�de�n tá�sadal�mban ezzel szemben a k�z�p�sztálybeliek k�nyelmi 
szemp�ntjai cs�kkennek akk��, ha t�bb gye�mekük van, me�t ezzel t�bb k�lts�get is fel 
kell vállalni�k, amit pedig nem engedhetnek meg mag�knak, tehát azt vesz�lyeztetik, 
h�gy az als� �sztály�k k�nyelmi színv�nalá�a süllyednek.

Ha pl. a k�nyelmi színv�nalamat azzal sze�etn�m emelni, h�gy elekt��m�sság�t aka��k 
a házamba, el kell hagyn�m az als� tá�sadalmi cs�p��t szintj�t �s be kell l�pnem a k�z�p�
�sztályba. Ha van elekt��m�sság, akk�� vennem kell m�s�g�pet, televízi�s k�szül�ket stb., 
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h�gy t�vább n�veljem a k�nyelmi szintemet. Ezek pedig mind p�nzbe ke�ülnek, �s �áj�v�k, 
h�gy valah�l k��lát�zn�m kell a(z egy szem�ly�e eső) kiadásaimat, �s ezt a szület�sszabá�
ly�zással t�d�m a legegysze�űbben el��ni. Az az állami st�at�gia tehát, mely a szület�sek 
n�vel�s�t a sz�ciális tám�gatás�k �endsze��n ke�esztül igyekszik megval�sítani, láthat�an 
nem műk�dik. Ehelyett inkább az�k�a a család�k�a kellene �sszp�nt�sítani az e�őf���ás�kat, 
�s az�kat a család�kat kellene megtalálni, akik hajland�k a nagy�bb szap���lat�t vállalni.

A kiscsalád�kban �lő k�z�p��tegek tá�sadalmi ��tegződ�se ellent�tes az als� n�p�sz�
tály�k tá�sadalmi ��tegződ�s�vel. A k�z�p��tegek c�lja, h�gy a gye�mekeiket a lehető 
legj�bban ellássák (ami az als� n�p�sztály�k számá�a nem szemp�nt) �s es�lyt adjanak 
nekik a��a, h�gy a felső ��tegek tagjai k�z� emelkedjenek. Ez��t nagy�n megn�zik a 
gye�meknevel�ssel kapcs�lat�s k�lts�geket (isk�lasze�ek, ��házat, gye�ekját�k�k, isk�lai 
ki�ánd�lás�k, üdül�s, ��v�si k�lts�gek, zsebp�nz, �ezsik�lts�gek, a�t�fennta�tás stb.). A 
felső ��tegek, főleg az a�iszt�k�aták fő c�lja pedig a t��v�nyes ���k�s hát�ahagyása, aki 
t�vább viszi a család nev�t, címeit stb. Ezért náluk is nagy a n�pszap���lat.

Egyes a�iszt�k�ata család�kban a 20. század elej�ig nem v�lt �itka a 16 gye�mek sem. 
A magya� (fők�nt e�d�lyi) a�iszt�k�ácia ebben a tekintetben is kiv�tel v�lt. Ők má� ekk�� 
is azzal m�tattak „p�ldát” a k�zn�pnek, h�gy a f��fiak k�sőn, aká� 40�50 �vesen nősültek 
meg, h�gy kevesebb gye�mekük szülessen �s megakadály�zzák a bi�t�k elap��z�dását. 
Bethlen Fa�kas (1560�1618) pl. 53 �ves v�lt, amik�� az egyetlen fia megszületett, �s ezzel 
a Bethlen�család egyik mai főága majdnem kihalt, melyből t�bbek k�z�tt Bethlen István 
(1874�1946) miniszte�eln�k is szá�maz�tt. Ahelyett tehát, h�gy a vagy�ni szüks�gleteiket 
h�dítással, pl. a sz�msz�d�s M�ldva bekebelez�s�vel el�gített�k v�lna ki, az expanzi� 
helyett a saját t��felük�n is inkább m�g kisebb �s kisebb te�ület�e sz��ít�tták vissza ma�
g�kat. Magya���szág tehát má� M�hács előtt is f�lyamat�s visszav�n�l�ban v�lt a f�lya�
mat�s expanzi� helyett. (A n�met ��alk�d�család�k egy�e j�bban elap��z�d� te�ülettel 
�endelkező mell�kágai ebből a helyzetből a házassági p�litika útján igyekeztek kit��ni, 
amihez pe�sze szüks�gük v�lt a megfelelő számú gye�mek�e, akik kül�nf�le házassági 
sz�vets�geket t�dtak l�t�eh�zni, valamint a ki�ályi v��ből e�edő előkelő szá�mazás�a is. 
Ezáltal a kis te�ületű fejedelems�geikkel a kezükben, de az előkelő szá�mazás�kat kihasz�
nálva nagy�bb te�ületű �s �angú ��szág�kat is meg t�dtak sze�ezni mag�knak. Így pl. a 
kisebb nagyságú te�ülettel (bi�t�kkal) �endelkező Fe�dinánd, Szász�C�b��g�G�thai he�ceg 
a nagy�bb vagy�nú, de kisebb �angú �s nem annyi�a előkelő szá�mazású K�há�y Mária 
Ant�nia he�cegnőt feles�gül v�ve kvalifikálta magát a��a, h�gy az egyik fia P��t�gália 
ki�álya lehessen �s s�k más e���pai ��alk�d�család egyik ősapjává válj�n.)

A t�bb gye�mek minden �endű �s �angú család számá�a egyben t�bb lehetős�get 
is �ejt. Az�knál, akik az alacs�nyabb tá�sadalmi cs�p��t�kh�z ta�t�znak, megeshet, 
h�gy valamelyik gye�mek j�l nősül vagy j�l megy f��jhez (hipe�gámia), vagy kitű�
nik a tan�lásban, a t�d�mányban, a műv�szetben, a meste�s�g�ben, a vállalk�zás�
ban, a sp��tban, a p�litikában, tehát a k��nyezete színv�nala f�l� emelkedik, �s ez�
zel megindítja a család�t a felsőbb tá�sadalmi stát�sz�k fel�, vagy egysze�űen csak 
g�nd�sk�dik a szülők�ől idős k���kban, nem hagyja őket mag�k�a. Ha az�nban 
egy családban csak egy vagy k�t gye�mek van, t�bb p�tenci�nális felemelked�si 
lehetős�get is elveszít, nem is besz�lve a���l, h�gy ez vesz�lyezteti az ad�tt család 
szap���dási ágának a l�t�t is az ad�tt p�p�láci�ban. Ezzel kapcs�latban k�nytelen 
vagy�k ide illeszteni n�hány k�pletet a kiadás előtt áll� Általános genealógia című 
k�nyvem k�zi�atáb�l, mely 2015 v�g�n talán v�g�e megjelenhet.

Hapl�id p�p�láci�k (N) eset�n a W�ight�Fishe� m�dellt lehet alkalmazni. Az új gene�
�áci� minden egyed�nek N m��etű p�p�láci� eset�n valaki 1/N val�színűs�ggel a szülője 

valosag_15_07_beliv.indd   85 2015.07.01.   17:13:21



86 SZEGEDI LÁSZLÓ: SZAPORODÁSI VERSENY

�s 1�1/N val�színűs�ggel nem a szülője (k�t kimenetelű, egymást�l független esem�ny, 
mely bin�minális el�szlás�a vezet). Ilyenk�� annak val�színűs�ge, h�gy egy egyednek k 
utódja lesz:

  
A bin�minális el�szlás vá�hat� ��t�ke:  , 

a sz��ása (sz�lsős�gei):  . 

A vá�hat� ��t�k az��t 1, me�t a p�p�láci�m��et álland�, tehát mindenkinek átlag�san 
egy �t�dja van. Ha a p�p�láci� el�g nagy m��etű, a bin�minális el�szlás 1 vá�hat� ��t�kű 
P�iss�n�el�szlásba megy át (egy esem�ny bek�vetkezt�nek a val�színűs�ge k�nstans, de 
az esem�nyek bek�vetkezte k�z�tti idő v�letlen):   

.
Ebben az esetben annak val�színűs�ge, h�gy egy egyednek nem lesz �t�dja: 

 
,

vagyis 63% annak a val�színűs�ge, h�gy 1 �t�dja lesz. Ennek megfelelően egy leszá�mazási 
v�nal túl�l�s�nek val�színűs�ge G gene�áci� múlva 0,63G. Ez azt jelenti, h�gy egy 10 ez�es 
hapl�id p�p�láci�ban kb. 3700 egy�nnek nem lesz �t�dja a k�vetkező gene�áci�ban, �s 10 
gene�áci� múlva kb. 10 000 × 0,6310 ≈ 98 leszá�mazási ág f�g m�g l�tezni, tehát 9902 má� ki�
halt. A 15. gene�áci�ban má� csak kb. 10 leszá�mazási v�nal f�g �lni, a 20. gene�áci�ban pedig 
má� lehet, h�gy csak 1. Ez azt is jelenti h�gy az�n család�knak, melyekben mindig csak egy 
gye�mek van, mintegy 400�600 �v múlva má� egyáltalán nem lesz genetikai ny�ma az embe�i 
n�pess�gben, 400�600 �v múlva a szülők v�gleg meghalnak.

A te�m�szetes te�m�kenys�g f�galmát L��is Hen�y (1911�1991), a t��t�neti dem�g�áfia 
megalapít�ja vezette be, melyből k�vetkeztetni lehet a��a, h�gy a szülők mik�nt ellenő�zik a 
te�m�kenys�güket. Ennek statisztikai alapjait J�hn Hajnal, avagy Hajnal�K�nyi Ján�s (1924�
2008) m�tatta ki, a s�kat id�zett 1947�es cikk�ben.6 Ennek l�nyege, h�gy az embe�ek nem 
k��lát�zzák t�dat�san a te�m�kenys�güket, de annak szintje kül�nf�le t�nyezők hatásá�a elt��ő 
lehet. Az ún. „st�pping behavi���” (a leállás magata�tása) az a szint, amik�� a szülők el��ik a 
szám�k�a kívánat�s gye�mekszám�t �s ilyenk�� szakítanak te�m�kenys�gi magata�tás�kkal, de 
ez nem tekinthető t�dat�s szület�sszabály�zásnak.

A n�pess�g n�veked�se általában sp�ntán f�lyamat �s nem i�ányítják k�zp�ntilag. Az egyik 
t�t�va kiv�telt Q��bec jelenti. Kanadát 1763�ban a f�anciák v�gleg elveszített�k, de XIV. Laj�s 
ki�ály 300 liv�e (ezüsttall��) �vdíjat fizetett minden tízgye�mekes �s 400�at minden tizenk�t 
gye�mekes családfőnek, valamint k��ábban a nőhiány p�tlásá�a F�ancia��szágban �s n�hány 
más e���pai ��szágban t�b���ztak hajad�n nőket, akik vállalták, h�gy új�f�ancia��szági 
telepesekhez mennek f��jhez (ők v�ltak a „ki�ály lányai”, filles d� ��i). Ennek e�edm�nye, 
h�gy ma Kanada 20 milli�s lak�sságáb�l 5 milli� a f�ancia ajkú, �s Q��becben már kétszer 
ta�t�ttak n�pszavazást a���l, h�gy a te�ület legyen�e �náll� ��szág.

Az e���paiak a gya�mat�sítás időszakában t�bbek k�z�tt az��t is t�dtak a világ vezető 
hatalmai lenni �s ��iási gya�matbi��dalmakat l�t�eh�zni, me�t ezt a n�pess�g száma is 
alátámaszt�tta, nemcsak a technikai f�l�ny (tűzfegyve�ek, haj�zás, a t�d�mány fejlőd�se 
stb.). E���pa tehát nemcsak a hadse�eg �s a gazdaság te��n v�lt f�l�nyben, hanem a n��
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pess�g (�s a t��p�si betegs�gek hiánya miatti kisebb haland�sági a�ány�k) tekintet�ben is 
(k�sőbb az E���páb�l ��kező fejlett eg�szs�gügyi isme�etek hatásá�a ez is megvált�z�tt), 
ami te�ületsze�z�ssel (a gya�matbi��dalmak ki�pít�s�vel) is együtt já�t.

Ha megn�zzük az e���pai ��szág�k �s egyes ázsiai �s af�ikai ��szág�k n�pess�gi statisz�
tikáit, ez világ�san kitűnik. Ek�zben az e���pai állam�k n�psű�űs�ge is s�kkal nagy�bb, 
me�t a te�ületük is j�val kisebb v�lt. Az első világháb��ú előtt a világ�n m�g csak mint�
egy 50 független állam v�lt. (A legt�bb Latin�Ame�ikában, melyek az 1810�es �vektől 
kezdve lettek függetlenek.) Ebből eg�sz Af�ikában csak kettő l�tezett (Eti�pia �s Lib��ia), 
Ázsiában pedig �t (Sziám, Kína [a függetlens�g�t e�ősen k��lát�zták a nagyhatalmak], 
Japán, T���k��szág, Pe�zsia [a sz�ve�enitását e�ősen k��lát�zták az ang�l�k �s az ���sz�k]).

Egyes e���pai, ázsiai, af�ikai �s ame�ikai ��szág�k n�pess�g�t 1914�ben, 1975�ben7 
�s ma az alábbi táblázat szeml�lteti. Ebből láthat�, h�gy az eltelt k��szakban a n�pess�g 
n�veked�se s�kkal nagy�bb v�lt Ázsiában �s Af�ikában, mint E���pában. (A 20. század 
v�g�ig a k�ntinensek lak�ssága k�zül csak Ázsia lak�ssága v�lt nagy�bb, mint E���pá�, 
n�ha E���pa a legkisebb k�ntinens.) Így pl. Anglia lak�ssága a Petit Larousse lexik�n 
1914�es kiadása sze�int 45 milli� v�lt, 1975�ben 53,34 milli�, ma pedig (2012) 63,181 
milli�. Pe�zsiá� (a k�sőbbi I�án�) �gyanekk�� 9, majd 32,47 �s v�gül 77,132 milli� (2014).

Népesség: 1914 (millió) 1975 (millió) ma (millió)

Oroszország 166,108 
253,3 (Szovjetunió)
132,892 (Orosz Sz. 

Sz. Közt.)
143,2 (2012)

Németország 65 59,75+16,969 80,219 (2011)

Ausztria-Magyarország
Magyarország 

51,34
19,254 10,51 9,879 (2014)

Nagy-Britannia 45 (Írországgal együtt) 53,34 63,181 (2011)

Franciaország 39,6 52,5 66,6 (2011)

Olaszország 32,966 55,3 60,813 (2011)

Spanyolország 19,59 34,86 46,030 (2010)

Lengyelország 27,224 (1921) 33,4 38,173 (2009)

Belgium 7,45 9,76 10,839 (2010)

Románia 5,957 21,1 20,121 (2011)

Németalföld 5,945 13,4 16,491 (2006)

Svédország 5,522 8,14 9,555 (2012)

Portugália 5,423 8,56 10,355 (2001)

Svájc 3,753 6,31 8,014 (2012)

Szerbia 2,909 8,446 (1971) 7,186 (2011)

Dánia 2,775 5,008 5,511 (2009)
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Görögország 2,632 8,97 10,815 (2011)

Norvégia 2,393 3,948 5,096 (2013)

Montenegró 0,228 0,529 (1971) 0,625 (2011)

Kína 320,5 800,7 1 362 (2014)

India 
295 (angol gyarmat, 

a mai Pakisztánnal és 
Bangladessel)

600 (+64,8 
Pakisztán +77 

Banglades)

1 210 (2011)
(+182 /+156; 
2012/2013)

Japán 52 111,897 128,057 (2010)

Törökország 
24,029 (az arab területek-

kel)
38,094 78,875 (2011)

Perzsia, majd Irán 9 32,47 (Irán) 77,132 (2014)

Sziám, majd Thaiföld 7 42 65,479 (2010)

Belga Kongó, majd 
Kongói Demokratikus 

Köztársaság 
20 (belga gyarmat) 23,5 (Zaire) 77,433 

Egyiptom 11,287 (angol gyarmat) 35,6 72,798 (2006)

Etiópia 10 26,5 73,75 (2007)

Libéria 1,5 1,5 3,494 (2013)

USA 92 210,5 317,45 (2014)

Brazília 21,4 101,71 201 (2013)

Mexikó 15,063 56,25 112,336 (2010)

Kanada 7 (angol gyarmat) 22,207 35,344 (2014)

Argentína 7 24,73 40,117 (2010)

Peru 4,56 14,122 28,674 (2007)

Venezuela 2,591 11,993 27,73 (2007)

Haiti 2,03 5,2 9,035 (2009)

Ecuador 1,272 6,5 14,483 (2010)

Uruguay 1,112 2,92 3,286 (2011)

Nicaragua 0,600 2,08 6,071 (2012)

Ausztrália 4,85 (angol gyarmat) 13,132 23,13 (2013)

N�met��szág világp�litikai, gazdasági, kat�nai hatalma az egyesül�s �tán (1990) az��t 
n�vekedett meg hi�telen, me�t a k��ábbi sz�ttag�ltsággal szemben egy egys�ges 80 milli�s nem�
zet j�tt l�t�e. Ha tehát mi is ta�tani aka�j�k a ve�senyt, Magya���szág lak�sságát 50 �ven belül 
legalább 50 milli��a kellene felemelni. Nagyjáb�l �gyanennyi lak�ssal �endelkezik D�l�K��ea is 
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egy az�n�s nagyságú te�ületen. (N�met��szág 80 milli�val má� E���pa legnagy�bb gazdaságát 
jelenti.) Ehhez első l�p�sben egymilli� családban legalább �t gye�meknek kellene megszületnie. 
Ez azt is jelenti, h�gy B�dapestnek legalább 10 milli�s vá��snak kellene lennie �s szüks�g v�l�
na m�g egy, legalább �tmilli�s vá��s�a (Deb�ecen), valamint az �sszes mai „nagyvá��snak” is 
milliós városoknak kellene lenniük (Misk�lc, Szeged, P�cs, Győ�, Sz�kesfeh��vá�, Nyí�egyháza, 
Sz�ln�k, Sz�mbathely, Kap�svá�, Ege�, Kecskem�t, Veszp��m, K�má��m, Salg�ta�ján).

A legj�bb k��d�s ezen a helyen az, h�gyan lehetne ezt megval�sítani? Ha n�velni aka�j�k a 
n�pszap���lat�t, a fentiek ��telm�ben, a k�z�p�sztály k�nyelmi szintj�t kell elt�ln�nk a felsőbb 
�sztály�k i�ányába, ha tőlük számít�nk t�bb gye�mek�e. A másik lehetős�g az, h�gy az eg�sz 
tá�sadalmat deklasszálj�k, az embe�ek �letszínv�nalát az als� �sztály szintj��e züllesztjük le, az 
állam�t pedig Albánia vagy Uganda színv�nalá�a süllyesztjük, �s akk�� megind�l az �lyannyi�a 
kívánt n�pess�gn�veked�s. Úgy g�nd�l�m, mindenki számá�a egy��telmű, h�gy melyik meg�l�
dás sz�lgálja j�bban a nemzeti ��deket, a k�ltú�át, a gazdaság�t stb.

Az 1930�40�es �vekben a b�dapesti sz�khelyű EPOL (Eg�szs�gp�litikai Tá�saság) 400 pen�
gő kamatmentes k�lcs�nt ajánl�tt minden családnak. Egy gye�mek szület�se a k�lcs�nt 100 pen�
gővel cs�kkentette, ha pedig 10 �v alatt 4 gye�mek született, a k�lcs�nt elengedt�k.8 Ma is valami 
ilyesmi�e v�lna szüks�g, de j�val nagy�bb �s átf�g�bb m��t�kben, ami azt bizt�sítaná, h�gy egy 
ilyen család (vagy inkább nemzets�g, me�t �n A�iszt�tel�sszel szemben nem azt ta�t�m, h�gy a 
tá�sadal�m alapja a család, hanem a nemzets�g, ez��t nemzets�gi alapegys�gekben g�nd�lk��
d�m), illetve annak valamely tagja a k�z�p�sztályb�l a felsőbb �sztályba emelkedhessen. Ez 
tehát nemcsak az anyagi j�ttatás�k megn�vel�s�t jelenten�, hanem a stát�sz �s a k�lt��ális szint 
felemel�s�t is.

A n�pszap���lat n�vel�s�hez azt kell el��ni, h�gy a gye�mekvállalás a k�nyelmi szemp�n�
t�k akadálya helyett a k�nyelmi szemp�nt�k magasabb szint�e emelked�s�nek az eszk�z�v� 
válj�n. Egy k�lt��ált �s �gyanakk�� a n�pess�g�t tekintve is n�vekvő ��szágnak a m�de�n vi�
sz�ny�k k�z�tt k�t felt�tele van. Az egyik gazdasági, a másik k�lt��ális. Az embe�eket egy��szt 
vagy�nnal kell ellátni, vagy�n�s (nemcsak a j�l�ti tá�sadal�m j�l�t�vel �endelkező) embe�ekk� 
kell őket tenni. A fe�dalista tá�sadal�mban az elit, azaz a nemess�g �endelkezett a vagy�nnal, a 
szabadsággal (p�litikai j�g�kkal) �s a tá�sadalmi tekint�llyel (a stát�sszal) is. A f�ancia f���ada�
l�m � mi�tán az als� n�p��tegek �hs�glázadásait kihasználva magáh�z �agadta a kezdem�nye� kezdem�nye�kezdem�nye�
z�st � a p�lgá�ság f���adalma v�lt. Ők �endelkeztek a vagy�nnal, de kezdetben m�g nem v�ltak 
p�litikai j�gaik, ez��t a fő c�lkitűz�sük a szabadság v�lt. Amik�� ezt el��t�k, a stát�szt kül�nf�le 
p�litikai, gazdasági �s tá�sadalmi hivatal�kkal sze�ezt�k meg. Az 1791�es lengyel alk�tmány 
szerint két�vi k�zsz�lgálat �tán, illetve minden sejmen legalább 30 p�lgá�t meg kellett v�lna 
nemesíteni. A tisztek, állami tisztviselők, pap�k is nemesi címet kaptak v�lna. Ott tehát a n�pet, 
nem az a�iszt�k�áciát aka�ták megszüntetni, mint a k��abeli F�ancia��szágban.

A szabadság a 20. század elej�ig nem v�lt k��látlan. A vagy�nh�z v�lt k�tve. Csak az�k sza�
vazhattak, akik megfelelő vagy�nnal is �endelkeztek (vagy�ni cenz�s). A f�ancia f���adal�m �e�
f��me�einek pedig eszük ágában sem v�lt a n�pnek a szabadsággal együtt a vagy�nt is megadni, 
sőt a f�szt�gatás�k miatt az embe�i j�g�k kiáltványában kül�n p�ntban sz�gezt�k le a magán�
t�lajd�n (azaz a p�lgá�ság vagy�nának) s��thetetlens�g�t. (Amit aztán a [sz�ciális] egyenlős�g 
jegy�ben Ma�x tett k��d�sess�.) Egy val�ban eszm�nyi tá�sadal�mnak az�nban nemcsak az 
ü�es szabadság�t, hanem a vagy�nt �s a stát�szt is meg kell adnia az egysze�ű embe�nek, h�gy 
necsak szabad, hanem k�lt��ált is lehessen. Azt a há��m l�tfelt�telt (szabadság, vagy�n, stát�sz), 
amivel az egyk��i nemess�g �endelkezett, mindeddig m�g egyetlen �lyannyi�a „dem�k�atik�s” 
be�endezked�s sem aka�ta vagy t�dta megadni az embe�eknek.

A másik, a k�lt��ális felt�tel egy �lyan tá�sadal�m l�t�t jelenti, amelyben az embe� el t�dja 
játszani a hős sze�ep�t. (E��ől a II. ��szben v�lt sz�, az általán�s nemesít�sekkel kapcs�latban.) 
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Ezt a sze�epet (a mintákh�z val� igaz�dást) az embe� ma is �gyanúgy játssza, mint a múlt�
ban, de a mai hős�k val�jában má� csak álhős�k, az e�őszak�s �ajzfilmekből �s a gengszte��
filmekből vett alak�k. Míg a múltban a k�zembe� a felső ��tegekhez aka�t has�nlítani (ki�ály 
m�djá�a aka�t eb�delni, a kislányát he�cegnőnek sz�lít�tta stb., az egyik mexik�i d��gbanda 
pa�ad�x m�d�n templ�m�s l�vag�knak nevezi magát), ma a magáh�z has�nl� d��va alak��
kat, a tet�vál�szal�n�kb�l előtánt��g�kat tekinti mintak�pnek. (A tv�műs���k, �s���zat�k �s 
a k�z�ss�gi m�dia a deg�adált viselked�st �s a gyenge szellemi k�pess�geket j�p�fának, vic�
cesnek, sz��ak�ztat�nak állítja be, ebben pedig annak megnyilván�lását láthatj�k, h�gy a mai 
ny�gat�e���pai �s ame�ikai tá�sadalmak, a k�zembe�i állap�t�k a teljes idi�tizm�s fel� ta�tanak. 
A mai k�zembe� sze�et b�h�c�t csinálni magáb�l �s t�nylegesen az is. Ame�ikában a libe�ális 
szellemű �ktatási �endsze�ben nem �ktatás f�lyik, hanem a taná� k�ny��g�se a diáknak, a szü�
lőknek pedig f�galm�k sincs a gye�meknevel�s�ől, sőt m�g �lyan útm�tat�k is l�teznek, h�gy 
a gye�mekeknek h�gyan kell visz�ny�lni�k a nagyszüleikhez, ha meglát�gatják őket [mintha 
idegenek�ől, nem a legk�zelebbi családtag�k��l lenne sz�].) A m�de�n tá�sadal�mnak tehát az 
általán�s nemesít�s talaján kell állnia, amely a szabadság mellett a k�ltú�át �s a stát�szt (vala�
mint a vagy�nt) is megadja az embe�nek.

Az állam k�pes százmilliá�d�kkal tám�gatni a bank�kat �s �vente �gyanilyen nagyság�
�endben d�tálja a mezőgazdaság�t, de a n�pszap���lat tám�gatásá�a s�hasem k�lt ennyit. Az 
állam k�lts�gvet�s�nek nagy ��sz�t a sz�ciális kiadás�k viszik el, de ezek sem i�ány�lnak k�z� ��sz�t a sz�ciális kiadás�k viszik el, de ezek sem i�ány�lnak k�z���sz�t a sz�ciális kiadás�k viszik el, de ezek sem i�ány�lnak k�z�
vetlenül a n�pszap���lat tám�gatásá�a. F�nt�s a ny�gdíjak �s a m�nkan�lküli seg�lyek, meg 
a gye�meknevel�si seg�ly stb. kifizet�se is, de az első helyen a n�pszap���lat tám�gatásának 
kellene állnia, me�t a nagy�bb n�pess�g t�bb nemzeti j�vedelmet te�mel, �szt�nzi a gazdaság 
fejlőd�s�t, �s ebből a nagy�bb j�vedelemből (amellett, h�gy kedvezőbb a n�pess�g k���sz�
szet�tele) a�ányaiban kevesebbet kell kifizetni a ny�gdíjak�a, a seg�lyek�e stb. Ha a sz�ciális 
seg�lyez�s ügy�t a nemzets�gek feladatává tesszük, má�is felszabad�l az az �sszeg, amelyet a 
n�pesed�s tám�gatásá�a k�lthetünk. Azt a p�nzt, amit e��e a c�l�a f��dít�nk, a j�vően nem kell 
kiadni az enn�l s�kkal b�ny�l�ltabb �s biz�nytalanabb kimenetelű ny�gdíj�ef��m�a, hiszen a 
ny�gdíjak befizet�s�nek lesz megfelelő n�pesed�si alapja, �s emellett m�g egy�b h�zamokkal 
is szám�lhat�nk: nagy�bb gazdasággal, k�lt��ális piaccal, e�ősebb sz�ciális �endsze��el, tá�sa�
dalmi hál�zat�kkal stb. Egy ilyen kiadás tehát t�bbsz���sen is megt��ül, �s a n�pszap���lati 
h�llám�kkal egy időben f�k�zat�san ki lehet �píteni egy nagy�bb nemzeti alapú �lelmisze��, 
��házati, já�műgyá�tási, �pít�si, elekt��nikai stb. ipa�t is.

Lehet t�vábbá kül�nf�le adminiszt�atív eszk�z�ket is alkalmazni. Így pl. a c�gek�e ki lehetne 
vetni egy n�pesed�si ad�t, ami előny�s v�lna ezen vállalat�knak is, hiszen a nagy�bb n�pess�g 
szám�k�a is t�bb f�gyaszt�t jelentene. Talán s�kat segítene az is, ha az�k a szülők, akinek �t 
gye�meke van, 40 �vesen elmehetn�nek ny�gdíjba. (Úgy t�d�m, h�gy a mai szabály�zásban 
a nőkn�l há��m gye�mek f�l�tt minden gye�mek egy �vvel cs�kkenti a ny�gdíjhatá�t, p�nt��
sabban ennyit számít bele a sz�lgálati időbe.) Szüks�g van a gye�meknevel�si seg�ly�e is, de a 
legf�nt�sabb, h�gy a szülők által tehe�k�nt ��telmezett fakt���kat kiküsz�b�ljük. Mivel ezek a 
fakt���k anyagi jellegűek, minden ilyen akadályt jelentő t�nyezőt ingyeness� kell tenni. Ez je�
lenti azt, amit az�n ��tettem, h�gy az államnak tám�gatnia kell a n�pszap���lat�t. Ha az anya a 
ka��ie�je gátjának tekinti a gye�meket, elegendő b�lcsődei �s �v�dai f��őhelyet kell bizt�sítani, 
m�gh�zzá teljesen ingyen. Olyasf�le családg�nd�z�i sz�lgáltatást is l�t�e lehetne h�zni, mint 
amilyen F�ancia��szágban l�tezik, ah�l a családg�nd�z� a kisgye�mekes család�kban elint�zi a 
bevásá�lást, főz, elm�s�gat, vigyáz a gye�mekek�e, ha a szülők elmennek sz��ak�zni, kitaka�ít�
ja a házat, kim�ssa a szennyest stb., ha a család azt ig�nyli. Ingyeness� kell tenni a gye�mekek 
�lelmez�s�t, ��háztatását, tan�lását stb. is. A s�kgye�mekes család�knak kedvező lakás� �s a��
t�vásá�lási hiteleket kell bizt�sítani (meg pe�sze megfelelő b��t kell fizetni, h�gy mindenki b�l�
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d�g legyen). Az állam legfőbb sz�ciális st�at�giájának tehát a n�pszap���lat�a kell i�ány�lnia.
A tám�gatás nagyságát az isk�lai v�gzetts�ghez kellene k�tni, me�t az államnak a j�vő (�s 

a jelen) inf��máci�s k�ltú�ájában az lesz az ��deke, h�gy min�l műveltebb �s tan�ltabb embe�
�ek alk�ssák a tá�sadalmat. A jelenleg is ��v�nyes libe�ális �endsze�ben az állam p�sztán az��t 
tám�gat valakit j�bban, me�t alacs�nyabb a j�vedelme. Ez a fil�z�fia az�nban csőd�t m�nd�tt, 
nem ��te el a c�lját, azt, h�gy mindenki számá�a egyenlő es�lyt bizt�síts�n �s elvezessen a 
tá�sadalmi nivelláci�h�z. A hatása �ppen az ellenkező, amit j�l�ti függős�gnek nevezünk �s 
előttem má� j�val �k�sabbakat is í�tak e��ől. Ebben a �endsze�ben �gyanis az egy�nnek nem ���
deke, h�gy e�őfeszít�st tanúsíts�n �s k�pezze magát, me�t az állam úgyis ellátja az �letben ma�
�adásh�z szüks�ges f���ás�kkal. Ez pedig csak a tá�sadalmi devianciát �s az als� k�ltú�szintet 
n�veli, az als� n�p��tegek k�nyelmi színv�nala fel� viszi el az embe�t. (Angliában pl. s�k �lyan 
egyedüláll� anya van, aki az��t esik tehe�be, h�gy megkapja a sz�ciális j�ttatás�kat, meg�tatás�kat, meg�
el�gszik a legals��k�z�p�sztály tá�sadalmi stát�szával, �s így m�nka n�lkül t�dja magát �s a 
gye�mek�t elta�tani; ezzel az�nban a cs�nka család�kat is int�zm�nyesítik.) Ha az�nban ��dek 
(m�gpedig anyagi �s k�lt��ális ��dek) kapcs�l�dik a magasabb művelts�ghez, ez az egy�nt is a 
megfelelő i�ányba te�eli, ami v�gső s���n az államnak is az ��deke.

1969�ben 206 817 ab��t�sz v�lt Magya���szág�n, 2012�ben 36 118. Ha ezeknek a megsza�
kít�tt te�hess�geknek a fel�t �vente ki t�dnánk váltani, Magya���szág n�pess�gf�gyása ��gt�n 
megszűnne. Ez��t �lyan anyagi ellensz�lgáltatást is lehetne az anyának ajánlani, h�gy ��deke 
legyen a gye�mek megszül�se (aká� tit�kban is), akit aztán ���kbe lehetne adni. Ehhez pedig 
minden szüks�ges anyagi, j�gi, k��nyezeti, k�nspi�atív stb. felt�telt a legmesszebb menőkig 
meg kellene te�emteni.

Ezeken kívül m�g más, s�kkal hat�k�nyabb m�dsze�ek is l�teznek, de ezek má� kül�n 
��tekez�s tá�gyai.
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Isten áld meg a’ Magya�t 
J� kedvvel, bős�ggel,

Nyújts fel�je v�dő ka�t,
Ha küzd ellens�ggel;

‘S me��e zúgnak habjai 
Tiszának, D�nának, 
Á�pád hős magzatjai 

Felvi�ág�zának.
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