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Sokan vagyunk. Vagy mégsem?

1798-ban egy 32 éves angol közgazdász terjedelmes pamfl etet tett közzé (név nélkül), 
amelyben élesen kritizálta azokat az utópistákat, akik hittek abban, hogy az emberek éle-
te javulni és tökéletesedni fog a Földön. A pamfl et a Tanulmány a népesedés törvényéről, 
ahogyan az hatást gyakorol a társadalom jövendő tökéletesedésére, megjegyzések Godwin, M. 
Condorcet és más szerzők spekulációiról címet viselte. A szerző egyebek között arról írt mű-
vében, hogy míg az élelmiszer-termelés legfeljebb számtani sor szerint tud növekedni (1, 2, 
3, 4, 5 …), addig az emberi népesség mértani sor szerint nő (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 …). Ez pedig 
azt jelenti, hogy egységnyi megtermelt élelmiszerre egyre több és több ember jut majd. 
Nem a jólét fog tehát növekedni a Földön, hanem − kontrollálatlan népességnövekedés 
esetén − a nyomor. Persze a természet és maga az ember is sok mindent tesz annak érde-
kében, hogy ez ne következzen be: háborúk, járványok és a bűn tizedeli az emberek sorait. 
A népesség gyarapodását ennél tudatosabb módszerekkel is lehet lassítani. Ilyen a későn 
kötött házasság, a szexuális önmegtartóztatás, a fogamzásgátlás és az abortusz. Ezek az 
eszközök azonban – így a szerző – csak elodázzák a katasztrófát, de megakadályozni nem 
tudják. Az emberiség tehát nyomorra és szenvedésre van ítélve.

Igen, kitalálták: a fi atal angol közgazdász nem más, mint Thomas R. Malthus, az angol 
klasszikus közgazdaságtan jeles képviselője. Fenti elmélete nem csupán a saját korában 
örvendett nagy népszerűségnek, de napjainkban is sokan hivatkoznak rá. Nem kevesen 
gondolják úgy, hogy a fenntarthatóság legnagyobb ellensége az emberiség létszámának 
növekedése, és ezt a problémát így vagy úgy, de rendezni kell.

Miért jutott eszembe Malthus? Nemrégiben kezembe akadt egy újságcikk, amely arról 
szólt, hogy az emberiség egy évben körülbelül 2 milliárd tonna élelmiszert dob a kuká-
ba. Ez a világon egy évben megtermelt élelmiszer mennyiségének hozzávetőleg a fele. 
Elképesztő mennyiség, de őszintén szólva elképzelni sem tudtam, hogy mennyi. Meg le-
hetne vele tölteni a Balaton medrét? Vagy csak a Velencei-tóét? Netán lehetne egy Gellért-
hegynyi magas építményt emelni belőle? Nos, az interneten akadtam rá egy beszédes adatra: 
az Európában kidobott hulladék elszállítására 3 millió teherautóra lenne szükség, amelyek az 
Egyenlítő mentén körbeérnék a Földet. 

 Ráadásul mindez nem pusztán az étel pazarlását jelenti, hanem a termőföldét, a vízét 
és az energiáét is, hiszen olyan alapanyagokat termelünk meg, amit utána nem fogyasz-
tunk el. Egy felmérés szerint 550 milliárd köbméter vizet használnak olyan növények öntö-
zéséhez, amit soha nem fogyasztanak el. 

A pazarlásnak több oka van: a fejlődő országokban ez inkább a termelői oldalon je-
lentkezik (többek között az elavult módszerekkel történő földművelés vagy a szállítási és 
tárolási infrastruktúra elégtelensége miatt), a fejlettekben viszont inkább az áruházin és 
a vásárlóin (nem igazán szép a termék, túl sokat vásároltunk, megszáradt a kenyér, stb.).

Európa és Észak-Amerika élelmiszer-hulladékából háromszor le lehetne küzdeni az éh-
ínséget a Földön - állítják internetes források.

Akkor most sokan vagyunk, és elkelne már egy jó kis gyilkos világháború vagy egy pusz-
tító világjárvány, hogy ne haljunk éhen, vagy pedig nem, s inkább a gondolkodásunkon, 
a fogyasztói szokásainkon, az igazságtalan elosztási rendszereinken kellene változtatni?
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