
TÉKA
Néhány gondolat Malthus halálának

százötvenedik évfordulójára
Tihomas Róbert Malthus (1766—1834)
a közgazdasági irodalom olyan ki-
emelkedő alakja volt, hogy több, ma
ds létező polgári közgazdasági irány-
zat tőle származtatja eredetét. Malthus
a klasszikus polgári közgazdászok
irmiinkaértékelméletiét bírálta, miközben
számos közgazdaságilag nagyon fontos
megállapítást tett. — Újratermelési el-
méletével J. Maynard Keynes (1883-
1946) előfutárának is tekinthető. El-
sők között bírálta J. Baptiste Say
(1767—1832) dogmáját — mely szerint
minden eladó egyúttal vevő is. s a
termékek a kapitalizmuslban egvmás
számára piacot teremtenek. Malthus
jól látta, hogy a kapitalizmusban az
újratermelés alapvető problémája ép-
pen az, hogy a termékek zavartalan
realizálása nem biztosított, s a keres-
let kérdését, s annak megoldását he-
lyezte vizsgálódásának középpontjaiba.
E vizsgálódás vezetett el nála a
„nem termelékeny fogyasztók" lété-
nek szükségességéhez, — akiknek épp
az a saerepe, hogy a munkások és a
tőkések által nem realizált termékek
számára biztosítsanak hatékony keres-
letet. Nála a nem termelékeny fo-
gyasztók a földesurak, a papság, az
állami hivatalnokok és a hadsereg.
Amikor a mai állami monopolkapita-
lázmusban többek között az improduk-
tív szféra, s ezen belül a hadiipar
fejlesztésével kíván az állam anti-
ciklikus politikát folytatni, — nem a
150 évvel ezelőtti recept feleleveníté-
séről van szó?

Malthus nézetej a polgári közgazdá-
szok körében a jelenlegi világgazda-
sági válság idején új megvilágításba
kerülnek.

Ő a nem termelékeny fogyasztók
jövedelmét a produktív osztályok
(imutnfcások és tőkések) adójából szár-
maztatja, amely ilymódon arra szolgál,
hogy az árukat realizálni lehessen.
Függetlenül attól, hogy Malthus az

élősdi osztályok létének fontosságát,
társadalmi hasznosságát kívánta bizo-
nyítani, érvelésében csírájában meg-
található a makrószintű profit elmé-
lete, mely nélkül nem tudnánk meg-
érteni a mai gazdasági növekedés és
válság problémáját. Ebiből a szem-
pomíból elmélete elismerést érdemel.

Malthus mégis népesedési elméleté-
vel került az érdeklődés középpontjá-
ba, — mely elméletet már megjelené-
sét követően Marx is bírálta, — en-
nek ellenére újra meg újra jelentke-
zik a közgazdasági elméletben a mal-
ihusi gondolat.

Könyve 1798^ban jelent meg (Essay
on the Pr&nciple of Population), mely
megjelenését követően bestseller lett,
150 év alatt számos kiadást ért meg,
s jelentősen befolyásolta az emiberek
gondollkodásmódjat. Ezért tartom szük-
ségesnek, hogy nézeteit bírálat tár-
gyává tegyem.

Malthus Benjámin Franklin (1706—
1790) megfigyeléséne támaszkodott,
ihogy az amerSlkai gyarmatokon a né-
pesség minden 25 évben megduplázó-
dott (elsősorban a bevándorlás miatt)
— ebből olyan általános népesedési
tendenciát vont le, hogy az emberiség
mértand haladvány szerint nő mind-
addig, míg az élelmiszierkínálat ezit
lehetővé teszi. Az, hogy a népesség
újra meg újra megkétszereződik, ez
hatásában Dontosain ugyanaz, mintha
a Föld méreteiben megfeleződne, majd
annyira összeszűkülne, hogy a lét-
fenntartása cikkeik mennyisége nem
lenne elegendő az életíhez. Miután
szerinte a létfenntartási cikkek — az
élelmiszerek a „csökkenő hozadék tör-
vénye" értelmében nem tartanak lé-
pést a népesség mértani haladvány
szerinti növekedési ütemével, szükség-
szerű a túlnépesedés".

Malthus nézeteit a kapitalizmus
mindig saját érdekében alkalmazta.
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Pl. könyvét felhasználták a szegé-
nyekkel kapcsolatos angol tárvények
szigorú felülvizsgálásánál, aminek so-
rán a szegénységet a tunyaság ered-
ményének tekintették, s olyan álla-
potnak, amit törvényileg elviselhetet-
lenné kell tenni. Malthusra hivatkoz-
va érveltek avval, hogy a szakszerve-
zetek képtelenek a munkások jólété-
nek javítására, kár a bérek emelésé-
ért haircolni, mivel a bérek növekedé-
se csak a munkások gyorsabb szapo-
rodását eredményeznék, s emiatt is-
imét csak a létminimumot lehet bizto-
sítani számúikra. Végül Maltihus taní-
tásaina épült az 1970-es években a
„Római klub" „A növekedés határai"
című kiadványa, mely a föld anyagi
erőforrásainak korlátozott mennyisé-
géből vont le pessziimisztikus követ-
keztetéseiket az emberiség, a gazdasági
növekedés számára.

Malthus népesedéssel kapcsolatos né-
zetei alapvetően hibásak voltak, mert
a csökkenő hozadékkal kapcsolatos
téziseinél soha nem számolt az ipari
forradalom csodáival, s világossá vált,
hogy a technikai, technológiai fejlődés
gyors ütemben kitolta a termelési le-
hetőségek határait, s az sem felel meg
a valóságos helyzetnek, hogy a fejlett
tőkés országokban a családok számá-
nak szaporodása mértani haladvány
szerint valósul meg.

Az elméletet mégis újra és újra fel-
elevenítik azzal a céllal, hogy a fejlő-
dő országok nyomorát, valamint a ka-
pitalizmusban meglévő állandó mun-
ka/nélküliséget a maithusi túlnépese-
déssel magyarázzák.

A kapitalizmus egész fejlődéstörté-
nete, de különösen az 1970-es évek
világgazdasági válsága egyértelműen
'bebizonyította a maithusi népesedési
tanok tarthatatlanságát, s Marx bírá-
latának igazságát. A viszonylagos túl-
népesedést (a munkanélküliséget) nem
az élelmiszerek termelésének abszo-
lút korlátai okozzák, hanem történel-
mi, társadalmi okokkal magyarázható.

A munkásság — írja Marx — „.. . .
az általa létrehozott felhalmozással

együtt növekvő terjedeterriben termeli
azokat az eszközöket, amelyek őt ma-
gát viszonylag fölös számúvá teszik.
A tőkés termelő mód sajátos népese-
dési törvénye ez."' Malthus az ok
és okozati sorrendet felcseréli. Nála
nem a tőke növekedése az oka a túl-
népesedésnek, hanem a munkásság
abszolút megnövekedése teszi a mun-
kásokat a tőkéhez képest fölöslegessé.

Malthus a túlnépesedés ellen erköl-
csi önmegtartóztatást javasolt, melyet
még a polgári közgazdaságtan egyes
képviselői is erőteljesen bíráltak. Pl.
a magyar Balázs Károly 'Népesedés c.
könyvében (1903) erről így ír: „Mal-
thus a munkásosztálytól nagyfokú er-
kölcsi önmegtartóztatást, t. i. házas-
ságtól való önmegtartóztatást kívánt,
a vagyonos osztályok érdekeinek volt
szószólója. Ö ridegen megvonta a lét-
hez és a munkaalkalomíhoz való jogot
is és a házasságot luxusintéz-
ménnyé tette. . ."

Malthus halála után 150 évvel egy-
értelművé vált, hogy elméleti tételei
nem helytállóak; a világon a megnö-
vekedett népességszám elsősariban a
megjavult orvosi és közegészségügyi
ellátás eredménye (csökkent a halálo-
zási ráta), hiszen 1870 után a születé-
si ráta erőteljesein csökkenni kezdett
a fejlett tőkés országokban. A tech-
nikai fejlődés pedig teljes mértékben
megdönti a csökkenő hozadék törvé-
nyét.

E néhány gondolat leírásának azért
van értelme, mert Malthus halálára
emlékezni azt is jeleníti, hogy felele-
venítjük a régi elméletekből mind-
azokat, amelyek ma is továbbélnek és
bíráljuk mindazokat, amelyeket ma is
alkalmazni kívánnak a munkásosztály,
az emberiség ellen.

1 K. Marx: A tőke. I. Bp. 1955. 585—86. o.
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