
MODERNITÁs ÉS NÉPESEDÉS
Ami a Felelősségii;nk a teremtett
világért című korlevélból kimaradt

Nemrég, a világ számára is példamutató módon ,
Magyarországon megválasztották a jövő nemze
dékek ombudsmanját Fülöp Sándor sze rn élyé
ben. ' Nem sokkal megválasztása u tán, egyelő
adása kapcsán/ mindjárt az egekig csaptak az
indulatok, miszerin t a jövő nemzedékeket immár
hivatalosan is képviselő szemé ly abortuszpárti és
nagycsalád elJenes. A felháborod ás ereje jól mu
tatja a téma rendkívüli érzékenységét - függe t
lenül a megfogalmazott állítások va lóságtartal
mától. A kedélyek va lame lyes t csillapod tak,
midőn kid erült, az ombudsman nem Magyaror
szágra, han em a "ha rmadik világ ra" c élzo tt, s
ezzel valóban sok félreértés tisztázható. Am a mé
Iyebben gondolkodót ez egyálta lán nem nyu g
tatja meg. Mi is a jövő nem zed ék érdeke: a sok
vagy a kevés gye rme k? S adha tunk-e több féle vá
laszt, mintegy körülményfüggően?

A téma egy házi szempontból is meglehetősen

kényes. Egyrészt, VI. Pál Humanae vitaekezdetű
enciklikája (1968) óta egyértelmű a katolikus ál
láspont a születésszabá lyozásról, miszerint leg
feljebb a természetes család tervezés fogadható el,
s a házasságok érvényességének is lényegi eleme
a gyermekáldásra való nyitottság. Ezek - mo
dem körülmények közöt t - inkább a népesség
növekedésének irányába hatnak. Más oldalról vi
szont a Föld népessége - a fogyatkozó régiók el
lenére is - növekszik, s ennek üteme a harm adik
világ bizonyos részein még mindig aggasztó.'
Vannak tehát nyomós érvek amellett is, hogy a
népességnövekedést meg kellene fékez nünk.

Ebben az erőtérben is érde mes elemezni a leg
utóbbi egy házi megn yila tkozásokat , kü lönösen
a 2008 végén megjelent Felelősségünka teremtett
világért címűt, melyet a Magyar Katolikus Püs
pöki Konferencia adott ki. A hiánypótló és úttörő

jellegű dokumentum sajnos nem foglalkozik a
n épesed éssel, jóllehet egyértelmű a kap csolat a
népesedés és az ember teremtett világ irán ti fe
lelőssége között.

Annál is fonto sabb lenne a határozottabb ál
lásfoglalás, mert a fogamzásgátlással és a házas
sággal kap csolatos ka tolikus álláspo nt látszólag
ellentétes a környezeti fenntartha tóság követel
ményével, s emia tt évtized ek óta civil szerveze
tek céltáblája az egy ház. Alláspontjuk szerint a
Vatiká n népességnöveked ést erőltet egy véges
erőforrásokkal rendelkező, amúgy is túlnépese
dett világban. Nem kizá rt, hogy többek közö tt ez
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is oka anna k, hogy a környezetvéd elmi ügyekre
és mozgalmakra gyakran gyanakvással tekinte
nek hívők és egyháziak. E tanulmányban alapo
sabban körüljárju k a kérdést, s rámuta tu nk: az
egyháznak a legkisebb mértékben sincs sz é
gyenkezésre oka a népesed éssel kapcsolatos ál
láspontja miatt, sőt, olyan üzenettel rendelkezik,
amely nélkül a va lódi fenntarthatóság elképzel
hetetlen.

A túlnépesedés kérdésében a sokadik nekifu
tásra is úgy tűnik, hogy az integrált szemléletre
törek vés csődöt mond, nem lehetséges körn ye
ze ti és társadalmi!embe ri szem po nt bó l egy
aránt megn yu gtató közös etika i nevezőre jutni.
Egyrészt a természeti környezet sze mpo ntjá ból
nyilván való, hogy a Föld véges rendszerén belül
egyetlen alrendszer / faj (a társadalom/ gazda
ság, illetv e az emberek szá ma ) sem nőhet a vég
telenségig, másrészt viszont az ebből fakadó 
látszólag teljesen racionáli s - következtetések
emberi-e tika i sze mpontbó l gyakran elfogadha
tatlanok. Kevés olyan tém a képzelhető el, amely
nek még a fölve tése is a redőnyök kölcsönös és
azonna li leszalad ásával ne járna környezetvé
dők és hívők/egyháziak részéről.

'címkék
Aligha túlzás, hogy a népesedéssel kapcso latos ál
láspont a legsúlyosabb törésvonal a különféle kör
nyezett el, illetve társada lommal kapcsolatos el
méleti irányzatok között. Már az egyes csoportok
pontos megnevezése is nehézségekbe ütközik, hi
ányoznak a kellően semleges, pontos kategóriák.
"Zöldek" és "nem-zölde k"; "embergyű1ölők" és
"é letpártiak"; "ha ladók" és "bigottak"; "moder
nek" és "premodernek"; "neomalthusiánusok" és
"bővölködéshívők" néznek farkasszemet egy
mással. E kategóriák azo nban korán tsem egyér
telműek, és gya kran sértőek, igazságtalanok.

Mi ért ne lehetne "zöld" egy nagycsalád os ke
resz tény? Persze ha a "zöld" mivoltnak eleve va
lamilyen szélsőségesen liberáli s világnézettel
kell párosulnia (mond juk része az abo rtusz és a
sterilizáció népszerűsítése; a devian ciák ünnep
lése), akkor nem is nagyon akar beállni a "zöld"
zászló alá, sőt, az illető joggal gyanakodhat min
den zöld mozgolód ással kapcsolatban . De miért
lenne "embergyűlölő" az, aki az emberek meny
nyisége helyett az éle t minőségét he lyezi elő

térbe (más olda lró l viszont miért ne lehetne jobb
minőségű élete t élni gyermekekkel, mint né lkü
lük)? Mi az életminőség?Miért ne lehe tne hala
dás a konzervativizmus, ha egy zsákutcából kell
kitolatnunk (vagy akár ettől függetlenül is)?



1. táblázat: A környezeti problémákhoz való viszony mátrixa

Mod ern
(az ember isten)

Nem-modern
(az ember nem isten)

Nem-zöld

Anyagi kényelmet teremtünk!

nyagi kényelmünk Isten akarata

Ha e tanulmányt többoldalú megközelít és
módja ellenére is elsősorban a körn yezeti téma
k örh öz kívá njuk kötni, akkor az általam gyakran
hivatkozni kívá nt két táborra (köze lítésmódra)
talán a legszerencsésebb a "modern zöld" és a
"nem-modern zöld" címkéket akasztani (1. táb
lázat). Az írás a világelfogyasztó fogyasztói tár
sadalomma l (ba l felső sarok) leginkább szem
benálló nem-modern zöld álláspo nt mellett fog
érvelni (jobb alsó sarok), amelyre a legjobban a
"szerénység és felelősség" jelmondat illik. A ta
nulmán yban elsősorban a zöld álláspontokkal
foglalkoz unk (jobb oldali oszlop) , a nem -zöld ál
láspontokat a teljesség kedvéért szerepeltetjük.

Mod ern alatt (a táblázat felső sora) e helyütt
elsősorban a felvilágosodáshoz köthető, a társa
dal mi - és a termész eti körn yezetbeli - folya
mat okat kizárólag a ráció alapján manipulálni
igyekvő attitűdöt értem. Mindez együtt jár a sze
kularizáció, az ind ividualizmus és az esz köz
elvű racionalitás térhódításával is, a cselekvés és
a döntés hoza tal kri tériuma az emberek szá mára
elérhető legna gyobb haszon.' Maga a közgazda
ságtan és a gazdasági logika is e modern elvre
épü l, csakúgy, mint a fogyasztói társadalom. E
keretben az embe r mintegy megistenül, azaz tel
jes mértékben magáh oz ragadja az irán yítást.
Ezze l áll szemben a nem-modern állás po ntok
sokasága, melyek közül e tanulmán yban a ke
resz ténységet emeljük ki. A fentiek alapján a mo
dern foga lmá ra - pozitív köznyelvi kicsengése
ellenére is - rendkívül kritikusan tekintünk.

Azt állítjuk, hogy a zölde k főárama (jobb
felső sarok) a környezeti problémák helyes ér
zékelésével csak félfordulatot hajt végre a kör
nyezetileg is fenntarthatatlan fogyasztói társa
dalomtól való elfordulásban; teljesebb és
hathatósabb szembenállást csak a fogyasztói tár
sada lom alapvető világlátásá t, gyö kerét és me
chanizmusá t ad ó modernitástól va ló távolság
tartással valósítha tnának meg (jobb alsó sarok).

Törésvonalak
Nyolcat fialt a Bodri, de egy kutyus se kellett
senkinek, s Feri bácsi a kölyköket - hum ánus
alapo n - szép sorban vízbe fojtott a. így is túl
sok a ku tya (már van vagy három a lakásban), s
kóbor ebként miféle sors várna rájuk ?! Ráad ásul
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a túl sok kutya az embereket is veszélyeztetheti
(meg támadhatják, betegséget oko zhatnak), mi
több, versengenek az emberrel az amúgy is szűkös
erőforrásokért. A "piszkos munkára" többnyire
mindig akad vállalkozó, ha magunk képtelenek
voln ánk ölni. Esetleg lehetünk el őrel át ók. s
mintegy bölcs megelőzéssel beavatkozunk az
élet érdekében: kiheréljük vagy miskároljuk ked
venceinket - mind ezzel egyéb kellemetlensé
geket is elhárítva .

Vajon van-e különbség akkor, ha nem kutyák
ról vagy macskákr ól, hanem emberekről van szó?
Afrikáb ól, Indíából, Bangladesből. vagy akár ha
zai nyomortelepekről készült fényképek százai
amellett tanúskodhatnak, hogy - legalábbis he
lyenként - túl sokan vagyunk a Földön, a köz
vetett, nagyobb léptékű környezeti problémákra
utaló bizonyítékokról nem is beszélve. Az embe
riség környezetterhelése több mutat ó, így például
az ökológiai l ábnyom" szerint is túllépte véges
földi rendsze rünk eltartóképességét, s e terhelés
ben a népesség nagysága is fontos tényező.

Filantróp buzgalmunk vajon mit súg e hely
zetben? Csecsemők vízbe fojtása még modern
korunkban sem elfogadható, megszü letésük meg
előzésére azonban eszközök szé les skáláját fej
lesztette ki az ember az óvszerhasznála ttól a
művi meddővé tételen át az abortuszig. S ha va
lamely régióban mégsem kellően széles az esz
közök e v álaszt éka. akkor a zöld és az emberi
jogi aktivisták hatalmas kampányokkal, erőfor

rásokkal próbálják odajuttatni őket. Érvek soka
sága hozható fel e lépés mellett is, nemcsak a túl
sza porodás és erőforrásválság, hanem péld ául a
női test fölötti önrend elkezés érvei is.

Ugyanakkor e helyt nem árt számot vetni
mindazzal, hogy vajon mennyiben jogosult az
ember efféle döntések meghozatalára, illetve
elősegítésére. Már az emlősök vízbe fojtásának
kérd ése is rendkívül bonyolult. A növény- és ál
latvédelem egyes mélyökol6giai irányzatokban az
egysejtűtől a gerincesig minden élő védelmére
sz ólít - a védendő fajok körébőlieggyakrabban

épp az embert kifelejtv e. E helyt mindenképp
tisztázandó volna, hogy élet és halál kérdésében
(1) érdemes-e a puszta anyagi (vagy egyéb) ha
szon alapján döntéseket hozni, és hogy (2) kiter
jeszthető-e az emberi döntéshozatal az élet min-



den területére. A "modern zöldek", gyakorlati
szinten, úgy tűnik mindkét kérdésre igenlő vá
laszt adnak, míg a nem-modernek szembehe
lyezkednek mindezzel.

Számot kell vetnünk azzal is, hogy az emberi
társadalom kevéssé előre kalkulálhatóan, vagy
legalábbis sajátosabban működik,mint az állat- és
növényvilág. VISzonylagjól-ha nem is könnyen
- elemezhető egy populációban a tojások vagy a
kölykök számának megfelezésével, illetve a meg
lévő állomány egyszeri mesterséges megtizedelé
sével beálló változás, ám mindez az adott faj vi
selkedését hosszú távort nemigen befolyásolja.
Ehhez képest valami hasonlónak akár a "leghu
mánusabb" módszerekkel történő véghezvitele
emberek körében magára a fajra, azaz az embe
rekre - hosszabb távon is - visszahathat: meg
változik alapvető élet- és értékbeállitottságunk,
életösztönünk, világfelfogásunk.

E változást egyfelőlalighanem üdvözölnék a
"modem zöldek" (végre nem az utódhagyás az
ember egyik fő célja), másfelől viszont gyakran
visszaüt az előnyök efféle mérnöki előrelátással
való számítgatása: a személyegyénné, azaz kap
csolataiban kiüresedetté, ősi ösztöneiben meg
gyalázottá-kiégetté, egyszóval beteggé válhat,
amelynek fogyasztásnövelőhatásai messze ki
olthatják az elsőre könnyen elérhetőnek látszó
környezeti előnyöket.A technológiák fejlődése

kor felismerték a visszapattanó hatást: a hatéko
nyabb termékből/szolgáltatásból többet veszünk
igénybe, kioltva ezzel a hatékonyság környezet
kímélő hatását. Hasonló visszapattanó hatások
kal a népességcsökkentést illetően is számol
nunkkell.

Nagy kérdés tehát, hogy az életvédelem im
peratívuszát (1) csak az emberen kívüli bioszfé
rára, (2) csak az emberre, vagy (3) az embert is
tartalmazó bioszférára tekintjük érvényesnek, s
a harmadik esetben az emberi és a nem-emberi
élőlények közőtti rangsorolás kérdése felől is
döntenünk kell. Alláspontunk - és az egyház
álláspontja - szerint az ember a teremtett világ
művelője és őrzője, ilyeténképp felelősséggel

tartozik minden élő iránt, szélsőségeskonfliktus
esetén azonban az embert kell előnyben részesí
teni. Az egyházi tanítás szerint az állatok és a nö
vények önmagukban is értékesek, de az ember
önértéke ennél is magasabb rendű. Am míg az
elvek a maguk elvontságában elegánsan lefek
tethetők, addig a gyakorlatban nehézségek sora
bukkanhat föl.

Gyermekszám
A gyermekszám kérdésének feszegetéséhez köt
hető indulatok talán a személyes érintettség okán
is különösen erőteljesek, ami gyakran szemé-
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lyeskedésbe, így kommunikációképtelenségbe
csaphat át. E konfliktusok sokkal inkább jelent
keznek a népességgel kapcsolatban, szemben a
fogyasztással. Autóhasználatunkon, bevásárlási
szokásainkon, klímaberendezés-használatunkon
stb. -legalább elvben - akár máról holnapra is
változtathatunk, ezért nem kell a sta~us quo-val
saját személyünket is azonosítanunk. Am ha kör
nyezeti felelősségünkvagy felelőtlenségünksaját
gyermekeink számával kerül összefüggésbe,
óhatatlanul személyünk is mérlegre kerül. Az íté
let elől nincs menekvés, utólagos mödosítás
(gyermekszám-csökkentés) nem lehetséges. Igy
aztán a jövő generációk felnevelésének feladatá
ból nagyobb részt vállalók kényelmetlenül érez
hetik magukat a zöld ügyek kapcsán, amennyi
ben azok a túlnépesedés témáját egyoldalúan
erőltetik, hátrányosan befolyásolva ezzel a ké
sőbbi generációk téma iránti érzékenységét is.
Gyermekeink, családunk ősidők óta a legdrá
gább kincsünk, a legnagyobb örömök - és bá
natok - végtelen forrásai. E téren ormótlanul be
leavatkozni a világ folyásába hatalmas hiba,
következményei - a zöld ügyekre vonatkozóan
is - beláthatatlanok. A merész tabudöntögetés
könnyen ámokfutássá lesz.

Sajátos következtetések adódnak, ha a témát
a fogyasztással karöltve vizsgáljuk (ami szintén
fontos az emberiség Földre gyakorolt összterhe
lésében), A népesedés szempontjából környeze
tileg rendkívül felelősneklátszik a karriert építő,
gyermeket nem akaró (vagy azzal elkésö), a fo
gyasztását-kényelmétgyermekvállalással csök
kenteni nem akaró személy. E jelenség - bár
meglehetősenbonyolult áttétekkel, de - mégis
csak a fogyasztói társadalom ésaz általánosan el
érhető "jólét" terméke. "Nincs gyermekem, s nem
is leszl" - íme a környezettudatosság és a jövő

iránti felelősségnon plus ultrája,ha a túlnépese
dést állít juk a középpontba.

Holott a gyermekvállalás még nyers közgaz
dasági közelítéssel is inkább lemondás a jelen él
vezeteiről egy jövőbeni nagyobb jó érdekében
(szemben az "élj a mának/"-filozófiával). A je
lenre szoritkozva a gyermek - közgazdaságilag
- fogyasztói jószág (igen, örömünk telik ben
ne), mely a többi piaci jószággal (igen, bennük
is gyakran örömünk telik) verseng kegyeinkért,"
E keretben persze a gyermekvállalás is csupán
önzés, s még ha mi magunk el is utasítjuk e fel
fogást, sajnos elég elterjedt a fogyasztói társada
lomban. A gyermekvállaló a jelenbeli anyagi fo
gyasztás élvezetéről lemondva tesz szert egy
másfajta, sok szempontból nem materiális örömre.
Ha a szülői attitűdök változatlanul öröklődné
nek tovább, optimisták lehetnénk a jövőt ille
tően: a gyermektelen hedonista kihal, a több-



gyermekes önkorlátozó hozzáállás pedig tovább
hagyományozódik, s elterjed. Hogy ez mégsem
tűnik jellemzőnek,az nem feltétlenül az elgon
dolás érvénytelenségére, hanem az ellenerők je
lentősebb hatására utal.

A fentiek a fejlettnek nevezett nyugati fogyasz
tói társadalmakra feltétlenül igaznak tűnnek. Am
fel kell tennünk a kérdést, vajon mindez igaz-e
univerzálisan mindenütt, tértől és időtől függet
lenül a Földön? Elképzelhető-e helyi szinten, hogy
tényleg elemi érdek a kevesebb gyermek melletti
kampányolás? Nos, nézetem szerint itt nem a
több vagy kevesebb gyermek melletti érveket kell
ütköztetnünk. Sokkal fontosabb a felelős gyer
mekvállalás hangsúlyozása, ami adott körülmé
nyek között kevesebb gyermek kívánalmát is je
lentheti. E téren azonban nagy a veszély, hogy a
modernség csapdájába essünk. S ha a csökkentés
mellett kell is érvelnünk, a kitűzött cél felé hala
dáshoz szükséges eszközöket nagyon meg kell
válogatnunk.'?

Népességfogyás
2008-ra már a Föld teljes lakosságának több mint
felére volt igaz, hogy fogyatkozik. A felelős dön
téshozatalra vonatkozó elvünk fogyatkozás ese
tén éppen a több gyermekre törekvést igazolja.
(Erre gyakran utalnak is az egyházi megnyilat
kozások.) Meglehetősenfurcsa tehát az a félol
dalasság, ami a köznyelvben és a szakpolitikák
ban a családtervezés (family planning) igényét,
gyakran erőltetését,mindig a kevesebb gyermek
iránti igénnyel hozza összefüggésbe. Persze a
tervezés, a jövő mérnöki pontosságú felvázolása
maga is vérbeli modern "vívmány" (s nincs is
gond vele, amíg hidat, konferenciát vagy vaká
ciót tervezünk). Am ha emberi sorsok tervezé
sébe fogunk, veszélyessé lehet, mert az élet fo
lyásának olyan kiigazítására ösztönözhet, amely
a terv megvalósulását veszélyeztetőminden té
nyezőt könyörtelenül kiiktatni igyekszik. (Igaz
ez akkor is, ha a tervezettnél kevesebb gyermek
várható / terméketlenség/.)

Marslakószemmel Földünk egységes egész, a
helyi sajátosságok elmosódnak. Ha igaz, hogy
bolygónk már most túlnépesedett, akkor örven
denünk kellene minden népességcsökkenésnek,
bárhol is menjen végbe az. Sőt, ha e fogyás a
magas egy főre jutó fogyasztású "jóléti" társa
dalmak sajátja, akkor az emberi környezetterhe
lés csökkentését a lehető leghatékonyabban hajt
juk végre. Épp ott iktatódik ki egy-egy ember,
ahol a fejenkénti környezetterhelés is a legna
gyobb; s ott történik sokasodás, ahol egy-egy
plusz fő nem okoz jelentős környezeti többlet
terhelést globális szinten. Mindez akár érv is le
hetne a harmadik világbeli abszolút népesség-
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gyarapodás jelentőségének bagatellizálására.
mint ahogya "fejlett" országokbeli fogyás okán
örömtüzek gyúlhatnának. Igy nem is igazán ért
hető, mi végre a "modern zöldek" aggodalma a
túlnépesedés kapcsán. A világ a dolgok termé
szetes folyása révén elvileg olyanná alakul,
melyben a jövő generációk aránya a - minded
dig még (?) - kis fogyasztású harmadik világ
beli népesség javára tolódik el.

E folyamatok azonban nem minden más té
nyező változatlansága mellett (ceteris paribus)
zajlanak. Okok és okozatok bonyolult szövevé
nye eredményezi a nyugati népességfogyást, s
mértékadó elemzések sokasága állítjaa népesség
fogyással párhuzamba az egy főre jutó fogyasztás
növekedését. Amint arra számos statisztikai adat
utal, e "fejlett" régiók néhány évtizeddel korábbi
nagyobb népessége összességében kisebb fo
gyasztással és környezetterheléssel járt: keve
sebb polgár összességében nagyobb környezet
terhelést okoz.

E helyt kell megemlíteni, hogy nézetem sze
rint elhibázott a fogyatkozó népességszám társa
dalmi veszélyeivel, így az elöregedő társadalom
mal vagy a fenntarthatatlan nyugdíjbiztosítással
érvelni azon zöld érvekkel szemben, hogy a Föld
eltartóképessége véges, s ezért csökkenteni kell
a népességet. Való igaz, hogy a tartós népesség
fogyás súlyos problémákat okoz minden társa
dalombiztosítási rendszerben, s általában a tár
sadalomban. Ám ezek még mindig inkább
áthidalhatónak látszanak, mint az, hogy össze
omlik Földünk életfenntartó rendszere. A "zöld
érvek", ezen a szinten, erősebbek a társadalmi
aknál- feltéve, hogy közeledik egy környezeti
összeomlás.

Ám itt utalnunk kell arra a féloldalas, "mo
dern zöld" érvelésre is, amely gyakori a népese
dést illetően.A nem-kívánt terhességek fölötti ke
sergésről van szó, milyen rossz is az, amikor
nem szeretnénk babát, mégis jön! S mily' külö
nösen drámai ez a harmadik világban!" Ez a
nem-kívántságra hivatkozás egy nyilvánvaló
társadalmi-emberi szempont, környezetileg
mindegy, hogy eredetileg kívánták-e vagy sem
"az újabb fogyasztó" világra jöttét. Ugyanakkor
e körben sosem halljuk a sajnálkozást afelett,
hogy a fejlettnek nevezett világban amúgy ere
detileg kívánt babák milliói nem születnek meg
- többnyire a fogyasztói társadalom (az árufor
májú lét) folyamatos kísértései okán. (Lásd "ön
megvalósítás"; karrier kergetése, majd kifutás az
időből; pénzhiány; együttélésre való alkalmat
lanság; fogamzásgátlás/abortusz/hormonok
miatti meddőségstb.)" Ne csak akkor hozakod
junk elő emberi szempontokkal, amikor azok
környezeti céljainkat támogatják, hanem le-



gyünk valóban elköteleze ttek minden emberi
szenvedés iránt!

Születésszabályozás
Melyik ember ne szere tné valamelyest befolyá
solni (szabályozni) utódai számát? Osi igénye ez
az emberiségnek, s az ezzel kapcsolatos manipu
lációk, rítusok sokasága szinte összeszámlálhata t
lan. Minden időben megvoltak ennek az elfoga
dottabb és vitatottabb módszerei, s napjainkban a
modern tudomány egyre több olyan eszközt is a
kezünkbe ad, amelyekből legalább annyi prob
léma fakad, mint amennyi haszonnal kecsegtet
nek. Félretéve a ma divatos posztmodern igaz
ságtagadó stratégiákat, úgy vélem, az élettel
kapcsolatos súlyos döntések megalapozására (ti.
hogy megszülethessen-e egy gyermek vagy sem)
szilárd, objektív erkölcsi kapaszkodókra van
szükségü nk.

Az általam javasolt "nem-modern zöld" állás
pont, összhangban a szintén nem-modern, s egyre
"zöldebb" Vatikán álláspontjával,alkalmas lehet a
manapság divatos főbb születésszabályozási mód
szerek óvatos csoportosítására. Néhány módszer
rel kapcsolatban határo zott erkölcsi értékítélet
tehető, míg másokat kénytelenek vagyunk a bi
zonytalanság szürke zónájába utalni (2. táblázat).
Fontos, hogy az egyházi irányrnutatások egyér
telműen a fehér módszerek alkalmazását tartják
megengedhetőnek, s a táblázat sem sugall mást.
A szürke az nem fehér, ám a nem megfelelő esz
közök kő z őtt mégiscsak tehető különbség rossz
(sz ű rke) és még rosszabb (fekete) alapon.

E felosztás nyilvánvalóan mind en oldalról vi
tatható/ de valamiféle irányrnutatásként, kiindu
lópontként mégiscsak alkalmas ." Ugyanakkor a
rendszer elutasítása, azaz mind en módszer he
Iyeslése egyben erkölcsváltást is feltételez: min
den tilalomfa eltörlése - az emberi szabadság,
az ökoszisztémák épsége stb. jegyében - már
egy másik, modern "erkölcsöt" feltételez. Kellő
körültekintéssel, ismereteink előrehaladásával a
szü rke zóna kiterjedtsége idővel sz űk ü lhet, ad
dig viszont a lelkiismeretnek rendkívül fontos
szerepe van ezen a terül eten. Különösen igaz ez

a nem-katolikusra: ő lelkiismereti alapon kény
telen dönteni ar ról, ' hogy e szürke módszerek
közül valamelyiket alkalmazza-e: s hogy ezzel a
magaszámára végeredményben a fehér vagy a fe
kete zónába sorolja-e ezeket.

Nem egyértelmű, bár a születésszabályozás
minden eszközét erősen szorgalmazók (így a
"modern zöldek") számára evidens, hogy egy-egy
ország ban a különféle módszerek hozzáférhető

sége és a termékenység k öz ött milyen a kapcso
lat. Nem világos, hogy egy-egy kevésbé "fejlett"
országban a termékenység visszaesése elsősorban

a szürke és a fekete módszerek elterjesztése miatt
következett-e be, vagy egyéb okokra (például a ja
vuló anyagi körülményekre, a társadalombiztosí
tás kiépítésére,az alacsonyabb csecsemőhalálozási

muta tókra stb.) inkább visszavezethető. S ha egy
szer léteznek egyértelműen "humánus", fehér
szüle tésszabályozási módszerek (melyek tudo
mányos ismere teink bővülésével egyre megbíz
hatóbbak is), akkor miért nem inkább ezeket ok
tatjuk, szorgalmazzuk!?

Vatikán
Mélyebb megértésre érdemes a Vatikán népese
dési kérdésben vallott álláspontja, hiszen 
hívők és jóakaratú emberek milliói révén - itt a
zöld ügyek egy jelentős po tenciális szövetsége
séről van szó. Ugy tűnik, a népesedés terén a
modern zöldek halálosabb ellenséget sejtenek
itt, mint magában a fogyasztói társadalomban.
A 2. táblázat - álta luk alapjaiban vitatott - cso
portosítása, a belső erkölcsi érzéken túl, egyházi
megnyilatk ozásokb ól is levezethető. De vajon
miféle logika rejtőzik e csoportosítás mélyén?

A megért és igényli a modern/nem-modern
különbségtétel talán leglényegesebb kérdésének
megválaszolását: Isten-e az ember, vagy leg
alábbis átveheti-e Isten szerepét? Igenlő válasz
eseté n jogosult olyan döntések meghozatalára,
melyeket a modern előtti kor Isten (vagy az is
tenek, felsőbb erők stb.) számára tartott fenn 
elsősorban a saját csoporton belüli feltétlen szo
lidari tás keretében (hiszen az elv a csoportok kö
z ő tti konfliktuso k esetén nem mindig érvénye-

Erkölcsileg megengedhető

Term észetes család tervezés;
Önmegtartóztatás;

Terméketlen időszak

szopta tássa l való elnyújtása

2. tábláza t: A gyermekszám csökkentésére irányuló
néhány fontosabb szü letésszabályozási módszer
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sült). E döntési kör egyik legfontosabbika pedig
a jogi értelemben ártatlan ember (vagy magzat)
élete és halála fölötti uralom.

A fehér zóna módszerei (1) az emberi testtel
kapcsolatban semmiféle művi (sebészi, mechani
kai/ kémiai) machínáeiét nem végeznek, azaz az
emberi testet nem tárgyiasítják, s (2) nem állják
útját teljes mértékben az élet természetes folyásá
nak. E módszerek alkalmazásának lelki terhe még
a legaggályosabb lelkiismeretűekesetében is cse
kély.A szürke zóna módszereinél többnyire elő

bukkan a művi machináció, ám ezek ha szűken

is, de (a) rést hagynak az élet természetes folyá
sának és (b) rövid úton visszafordíthatók. Végül
a fekete zóna módszerei - bármilyen trükkösen
próbálják is elfedni lényegüket - (i) durva be
avatkozások az emberi testbe, azt teljes rnérték
ben eltárgyiasítva, az életnek pedig esélyt sem
adva; s e beavatkozások ráadásul (ii) visszafor
díthatatlanok. E visszafordíthatatlanság (irrever
zibilitás) az élő magzatra, illetve a szedercsírára
nézve mindenképp érvényes, nem ritkán azon
ban maga a női szervezet is hasonló módon ká
rosodik (akár szándékosan is, mint a művi ter
méketlenné tételnél) - hogy a lélek műszerekkel

nem mérhetődimenzióit ne is említsük."
A fenti megfontolások magukban is elegendőek

a fekete zónába sorolt módszerektól való tartóz
kodáshoz/ miközben a magzatiszedercsíra emberi
személy mivoltának kérdését még csak nem is kel
lett érintenünk. Ha a legkorábbi életszakasz er
kölcsi megítélése számos nehéz kérdést vet is föl
(lásd például az Életkultúrájáért című püspökkari
körlevelet), már az emberölés minősítettesetének
bármekkora kockázata is további érv az e módsze
rektőlvaló feltétlen tartózkodás mellett.

Vegyük észre, a születésszabályozás (birth
control) elérhetővé tétele a "fejlődők" számára 
akárhány népszerűelemzést, kampányt, politikai
célkitűzést tanulmányozzunk is át e témakörben
- az utóbbi évtizedekben alapvetőena szürke és
a fekete módszerek erőltetésével volt egyenér
tékű. E módszerekkel az ember élet és halál kér
déseiben teljes mértékben a kezébe kívánja venni
az ellenőrzést (control), mindezt még a nÓK fel
szabadításáról szóló, részigazságokat hangoztató
ideológiával is megfűszerezve. A lázadás e for
mája ugyanaz a modern jelenség, mely a túlzott
környezetterhelést a "felvilágosodás" és az ipari
forradalom óta előidézte, s talán nem meglepő,

hogy méltó megoldást sem adhat a problémára.is
Erdemes néhány szót ejteni a kereszténységet

érő azon népszerű vádról is, miszerint a "so
kasodjatok!" imperatívuszát erőltetve taszítja
pusztulásba a világot, sőt/ emberközpontúsága
(antropocentrizmusa) okán egyesek magát a
modernitást is a kereszténység következményé-
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nek tartják." E vádakra sokan sokféle választ
adtak már, ám itt, a népesedés témájában vég
képp különös nehézségekkel szembesülne a vá
daskodó. Mert antropocentrizmus (az emberi lét
és személy előttivégtelen tisztelet és alázat") és
az ember megistenülésének modern projektje kö
zött - szó szerint is - ég és föld a különbség!

Istenné - így élet és halál önkényurává is 
az ember csak saját istentelensége által lehet, s az
ember az ily módon trónfosztottá tett Isten he
lyébe saját magát ülteti. Ilyen helyzetben a legna
gyobb és legőszintébb jó szándék és segíteni aka
rás is a visszájára fordul: az érintettek fel semtudják
fogni, mi probléma lehet a fekete zónába sorolt
születésszabályozási módszerekkel, s miért lehet
nek fenntartások a szürke zónát illetően. A cél
szentesíti az eszközt? E perspektívából a zöld ügy
megátalkodott hátráltatásának tűnhet mindaz,
ami valójában hathatós kezelése lehetne a túlzott
népességfogyásnak és -gyarapodásnak egyaránt.
Az élet minden formájának feltétlen tisztelete az
emberi élet feltétlen tiszteletébőlkell kiinduljon, e
tisztelet és alázat kiiktatása sok olyan - nemcsak
népesedéshez köthető- társadalmi és környezeti
problémát is magával hoz, amelyek enyhítésén fá
radozunk. E nem-modem alapállás pedig keresz
tény istenhit nélkül is vallható, még ha nem is
könnyű. A jót jól akaró emberek sokasága végre
egyesíthetné erőit egy minden élő számára élhe
tőbb világ megvalósítása érdekében.

A Vatikán és nem-modern követői/szövetsé

gesei a fentiek, s nem a feltétel nélküli szaporodás
apostolai. Igy például amikor a probléma ellen
kező előjelű, azaz nők vagy férfiak terméketlen
ségéról van szó, ugyanúgy következetesen eluta
sítanak minden eróltetett manipulációt, mint
amikor a gyermekszületés drasztikus módszerek
kel való visszafogásával kell szembehelyezkedni.
A tudomány modern harcosai pedig már itt is meg
indultak: embriókat variálnak, válogatnak, sze
lektálnak, klónoznak és "génpiszkálnak"18 - mi
közben e téren is egyre hangosabb az emberi
jogok csatazaja, s nem mellesleg busás profitok
képződnek. Pedig mily' nagyszerű vívmányok
volnának ezek, ha valóban az öncélú sokasodás
lenne a kereszténység célja - s minő következet
lenség ezek elutasítása!

S valóban, itt sem valamiféle lázadással pró
bálja orvosoini az egyház a terméketlenség saj
nos egyre terjedőproblémáját: inkább örökbefo
gadást, másokért végzett munkát, az űrt betöltő

fájdalom feldolgozása és alkotó erővé alakítása
révén a dolgok magasabb rendjének és értelmé
nek felismerését szorgalmazza." S akkor még
nem is szóltunk a papi és szerzetesi cölibátus in
tézményéről, az önként vállalt szüzesség eré
nyének e magas szintű műveléséról,amelynek



magasságai a modernség kémlelőnyílásaiból vég
képp beláthatatlanok! S micsoda erők próbálják
sárba rángatni mindeztf" Sajnos, úgy tűnik, az
ellenkezők következetessége csupán egyházel
lenességükben mutatkozik meg.

Végül két fontos megjegyzés. (1) A zöld tö
rekvésekben helyenként érzékelhetőa születés
szabályozás fekete és szürke zónája közötti kü
lönbségtétel, miszerint azért van szükség a
szürkék nagyobb propagandájára, hogy a való
ban rossz feketéket el lehessen kerülni. Ez leg
alábbis méltánylandó. Mindennek őszinteségét

jól lemérhetnénk azon, hogy a "környezetvé
dők" mennyiben támogatnák az abortusz jelen
tős korlátozását, illetve mit szélnának egy olyan,
látszólag apró módosításhoz, ami a közzétett
statisztikákban a várható élettartamot (és a ha
landóságot) nem a születéstől, hanem a felismert
foganástól számítaná egy országban. (2) A Va
tikán következetes kiállása a fehér születéssza
bályozási módszerek mellett nem választható el
attól az összetett üzenettől,ami - többek között
- az emberi élet feltétlen tiszteletén és a házas
társi hűség erényének előmozdításánalapul. Egy
minden részében összefüggő és logikus rend
szer egyetlen elemét (a szűletésszabályozást) ki
emelve és más közegbe helyezve könnyen szinte
megvalósíthatatlan elvárásokat kapunk.

Következtetések
Tanulmányunk a népesedés és a fenntarthatóság
néhány térnakőrétkörbejárva rámutatott a fő tő

résvonalakra. A modernitáshoz való viszony,
amikor élet és halál kérdéseiben kell állást fog
lalnunk, stratégiai jelentőségű. Eszközelvű és
manipulatív beavatkozások helyett, összhang
ban az egyházi tanítással, minden élet, így az
emberi élet feltétlen tisztelete, az élettel szem
beni alázat mellett érve1ünk.

Az ideális gyermekszám tekintetében az egész
világon egységesen érvényes, hogy felelős dön
téshozatalra van szükség, amely környezeti és tár
sadalmi szempontokat egyaránt tekintetbe vesz.
Ez - a körülményektől függően - kevesebb
vagy több gyermek világrahozatalát egyaránt je
lentheti, ám az előre kitűzött gyermekszámtól
való esetleges eltérések mintegy lázadésszerűke
zelése semmiképp nem javasolt.

Ebben az összefüggésben születésszabályo
zás és családtervezés nemcsak az utódok szá
mának kívánatos csökkentését, hanem növelé
sét is jelentheti. A cél megvalósításában elérhető

eszközök közül az emberi testet tárggyá alacso
nyító, az élet folyamatának totális, ember általi
felügyeletére törő módszerek elvetendők.A szá
mok és a mennyiség bűvöletehelyett fontosabb,
hogy a jövő nemzedékre milyen mértékben
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hagyjuk örökül az élet következetes tiszteletét.
Az egyház álláspontjának lényegi megváltozta
tására tehát nincs szükség - a tanítás a népese
dés és a környezeti ügyek összefüggésében is ki
állja a próbát.

A környezetvédő mozgalmak számára vi
szont erősen javasolt a modernitással szembeni
nagyobb gyanakvás és távolságtartás, nehogy a
probléma okával próbálják kezelni a bajt. Ha e
távolságtartás megvalósul, megnyílik az út egy
szélesebb körű együttműködés felé az egyhá
zakkal és a valóban keresztény szellemiségű

civil szervezetekkel, melynek révén a fenntart
hatóság ügye hatékonyabban képviselhető.

KOCSIS TAMAs

A tanulmánya Fenntarthatá fogyasztás? című OTKA pá
lyázat (#68647) keretében készült. Köszönet jár dr.
Baranyi Árpádnak a hasznos észrevételekért.

'Az Országgyűlés 2007.november 26-án hozta létre
a posztot, s azt Fülöp Sándor a parlament 2008. május
26-i szavazása alapján tölthette be.

22008. november 10.,Szent István Egyetem, Gödöllő.
3A népesedés legfrissebb trendjeirőllásd például Fű

lep D.: Túlnépesedés? In: Baritz S. - Fülep D. (szerk.):
ff' ..hogy művelje ésőrizze meg." Szent István Társulat, Bu
dapest, 2008, 87-94. és Lutz-Skirbekk: LawFertility in
Europe in aGlobal Demographic Context. In: J. C. Tremmel
(szerk.): Demographic Change andIntergenerational lustice.
Springer, Berlin - Heidelberg, 2008.A 2008-ban 6,4 mil
liárdos népesség jelenleg lassuló ütemben növekszik.
A legval6szfnűbb trend szerint a létszám a 21. század
közepe táján valamivel 9 milliárd fő alatt fog tetőzni.

A 2100-ra várhatólétszárn persze nagyon bizonytalan, a
felső szélső érték 12 milliárd, az alsó pedig kevesebb
mint 6 milliárd, tehát alacsonyabb a jelenleginél.

4Napjaink zöldnek nevezett mozgalmai néhány ki
vételtől eltekintve ide sorolhatók. Ezt a fajta társada
lommérnökséget, mint megoldási módszert, a modem
korban gyakran alkalmazták különféle célok érdeké
ben - többnyire rettenetes eredménnyel (lásd például
a diktátúrák idején megölt-megnyomorított milliókat).
Ilyen cél itt most a bolygó megmentése a túlnépese
déstől-avagy a jövő generáció megmentése saját ma
gától, hogy többségük meg se szülessen.

SFontos, hogy nem maga az anyagi kényelem a
problémás, hanem ennek fenntarthatatlanul magas
szintje. Elsősorban az észak-amerikai karizmatikus
pünkösdista irányzatok a fenntarthatatlan anyagi
bővölködésnem-modem hívei, jellemző magyarorszá
gi képviselőjük a Hit Gyülekezete. Vö. Kocsis T.:A Föl
di Paradicsom pr6fétái, avagymérlegen a bizniszkeresztény
ségideol6giája. Kovász, 1998/2. 58-83.

6A táblázat logikája alapján ide a "jövő gondját
Isten majd megoldja" jelmondatot is írhattuk volna. Ez
azonban nem lenne szerencsés, mert fatalizmusba



dönthet, holott ha sze rénye n is, de hozzá kell tennünk
a magunké t a sikerhez.

7Lásd pé ldá u l Alvesso n-Deetz: A munkahelvi l l ra 

lom modern fonnái. Kovász, 1998/2. 3-31.
BAz öko lógiai lábnyomról magyarul lásd Wacker

nagel-Rees: Öko16giai lábnyomunk - Hogyan mérsékeljilk
az ember hatását a Földön? Föld Na pja Alap ítván y,
Budapest, 2001. A kon cepció az t a föld terü let-nagysá
go t próbálja felbecsülni, ami egy ember vagy ország
hosszú távú fennmarad ásához sz ükséges - adott élet
sz ínvo na lat és technológiát feltételezve.

' Lásd pé ldá ul G. S. Becker: A Treatise on the Family.
Harvard Univers ity Press , Cambridge, 1981. Fontos
említés t tennünk arról a szűk k örr öl , ahol a környezeti
szempo ntok nem csupá n ürügyként szo lgá lna k egy
tuda tos gye rmekte lenséghez, hanem valóban ez a fő

motíváció. Ekkor a gye rmektelenség nem feltétl en ül
jár együtt a hed onizmussal.

10Az eszközöket illetően modem techn ológiák he
Iyett létbarát megoldásokra van sz ükség. A születéssza 
bályozás egy lehetséges létbaráttechno lógiája a termé
sze tes csa lád tervezés (lásd Kocsis T: Létkérdések 
Onkényuralom ésnépesedés abioszférában. Kovász, 2009/3
4. megjelenés alatt).

" Lásd Simo nyi (szerk.): Igazán szereine egygyennek
nálunkés mostmegfoganni? Bocs Alapítvá ny, h. n., 2007.

12Kopp-Skrabski: Gyennekvállalás és életminőség. In:
Kopp M. - Kovács M. E. (szerk.): A magyar népesség élet
minősége azezredfordul6n.Semmelweis Kiadó, Budapest,
2006, 253-262.; Bongaa rts: Fertilily and reproductioe pre
ferencesin post-transitional societies. Population and De
velopme nt Review 27 (2001) (Supplement), 261- 281.;
Voas: Conflicting Preierences: A Reason Fertility Tends to
Be Too High or Too Law. Population and Development
Review 29 (2003) 627-M6.

13A táblázat nem teljes körű, a rendszer logikája is
meretében a hián yzó módszerek elhelyezhetők, illetve
a sze repelte te tte k po ntos ítha tók. A fehé r mód szerek
közötti természetes csa lád tervezés a lapvetően a női

terméken ységi cikluso k megf igyelésére és a termé
keny időszakok idején vá llalt önmeg tartóz ta tás ra
épü l. A sz ürke módszerek között jelentősek a k ül önb
ségek, így közülük azo k, ame lyek abortív hatásúak is,
a fekete zónába tartoznak .

1'5 hogy még akkor is mennyire nem egyértelmű

pé ldá ul az abortusz melletti érve lés helyessége, am i
kor valószínűleg már elsöprő többség támogatn á, lásd
Singer Magdolna döbbenetes interjúkötetét (Aldallan
állapot - Mi lesz veliJnk? Jaffa Kiadó , Budapest , 2008)
sérü ltgyanús, illetve sé rűl t magza tokkal kapcsolatban
édesanyjukka l. orvosokka l. segítőikkel.

" Méltatlan megoldást persze hozha t ha nem is azo
nos, de egy tóról fakad e lázadás példá ul egy n épirtással .
mellyel aká r máról holnapra a töred ékére zsugo rítha t
nánk az emberiség létszámát. Nyilvánvaló: kuta tásunk
célja nem ez, hanem az alterna tív utak keresése .

I·White: The Historical Roots of Our Ecological Crisis.
Science 155 (1967) 1203-1207.; magyarul Lányi A. 
Jávor B. (szerk.): Környezetésetika- Szöveggyr1jtemény.
L'Harmattan, Budapest, 2005,167-177.

17Az állati és növényi létnél csakugyan nagyobb az
emberekkel sze mbeni tisztelet és alázat (egyfajta rang
so rt jelen ít meg), ám ez nem ellenkezik a nem-emberi
lét kellő tiszteletével. E felfogásra a körl evél relatív
antropoce ntriz musként hivatk ozik (Felelósségilnk a te
remtett világért. 2008, 30-31.), össz hang ban az egy ház
társadalmi tan ításán ak kompendium ával.

IBA felsorolta kkal nemcsak az a probl éma, hogy
mind enáron utód ot akaru nk létreh ozni , hanem hogy
annak rnilyens ég ét is meg kívánjuk hat áro zni .

I' A témátletisztultan és kimerítő alapossággal járja
körül Urna Renáta könyve: Gyennekáldásravárva- Be
szélgetések gyermektelenségról, hitról, örökbefogadásr61.
Kairosz, Budapest, 2008.

2OVÖ. Kavanaugh : Krisztus követése a fogyaszt6i tár
sadalomban - A kulturális szembenállás lelkisége. Ursus
Libris - Altern -csoport, Buda pest , 2003.

A VI GILIA KIADÓ AJÁN LATA:

HaImalT...... Ha lmai Tamás
Versnyelvtanok

Elemző esszéKkortárs versekről

Ára: 1.900 Ft

VERSNYELVfANOK Megvásárolható vagy megrendelhető
,__..... ....- a Vigilia Kiad óhi vatalban:

1052 Budapest, Piari sta köz 1.
Telefon : 486 4443 Fax: 486-4444

E-maii : vigilia@Vigilia.hu

713


