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Legutóbbi írásom végén (Ten-
denciák és valóság, Szem-
pont, 2017. december 29–31.) 

arról írtam, hogy az idegen hatá-
soktól, a kívülről, felülről, célza-
tosan érkező tendenciáktól kel-
lene óvakodni, megszabadulni. 
Könnyű ezt mondani, a dolog egy-
általán nem egyszerű, és a két-
kedők jogosan teszik fel a kér-
dést, van-e egyáltalán értelme 
olyan világtendenciák ellen har-
colni, melyek végeredményben 
az egész világon elterjedtek, min-
denki elfogadta őket. Tehát ne 
folytassunk szélmalomharcot?!

A multik szerepe

Igen, ez látszólag így is van, mert 
például a globalizáció már az 
egész világon érezteti hatását, 
Ázsia legtávolabbi sarkában ép-
pen úgy jelen van, mint Dél-Ame-
rika legkisebb államában. Az óri-
ás nemzetközi cégek, a multik 
árui mindenütt a világon jelen 
vannak, és a legtöbbször olcsób-
bak, mint a regionális, hazai ter-
mék, ami automatikusan a hazai 
termelők rovására megy. Látszó-
lagos előny, hogy ezek a cégek 
munkát is adnak, tehát – ez is 
látszólagos – csökkentik a mun-
kanélküliséget. Ne is menjünk 
messzire, itt vagyunk mi, magya-
rok. A multikultit sokan szere-
tik nálunk, de sokan is gyűlölik. 
Minden negyedik magyar külföl-
di cégnél dolgozik, és jobban ke-
res, mint az átlag. Ezek a külföldi 
cégek adják a magyar GDP mint-
egy hatvan százalékát. A má-
sik oldalon mégis azt hallani: a 
multik teszik tönkre a magyar 
gazdaságot, kizsákmányolják a 
magyar munkást, a hazai cégek 
fejlődését akadályozzák, pénzü-
ket ráadásul kiviszik az ország-
ból. Nos hol az igazság? Mint 
mindig, középen.

A globalizáció hatását földünk 
egészére kiterjesztve kell tanul-
mányozni, és nem szükséges tel-
jesen „eltörölni”, hanem vadhaj-
tásait, igazságtalanságait kell 
megnyirbálni. A globalizáció ten-
denciája elsősorban erőszakos-
sága miatt veszélyes. Minden-
ütt a nagy cégek uralma jellem-
ző, monopolizálják, kisajátítják 

a piacot, a helyi, ún. lokális gaz-
dálkodást egyszerűen lesöprik. 
A munkanélküliség nem csök-
ken, ellenkezőleg, nő, mert a 
nagy cégek szupermodern tech-
nológiával dolgoznak, mindenütt 
az automatizálás a cél, számos 
iparágban már jelen vannak a ro-
botok, és helyettesítik az embe-
ri munkaerőt. A globalizáció leg-
szembetűnőbb politikai hatása 
a nemzeti államok szerepének 
csökkentésében nyilvánul meg, 
és ez a tendencia mind erősebb 
lesz. A transznacionális társa-
ságok éves bevételei ma már leg-
több esetben túlszárnyalják – fő-
leg a kisebb államok esetében – a 
nemzetállamok éves jövedelmét, 
és ez a gazdasági fölény a politi-

kában is érvényesül. Merem állí-
tani, hogy a legveszélyesebb, kí-
vülről ránk erőszakolt világten-
dencia a globalizációval neheze-
dik ránk.

Az is hiba lenne, szűklátókö-
rűségre vallana, ha e világje-
lenség pozitív előnyeit nem ven-
nénk észre, így például a techni-
kai fejlődés és a tömegkommuni-
káció univerzális jellegét, a kul-
turális kölcsönhatásokat, a hatá-
rok eltörlésével járó szabad moz-
gás lehetőségeit és így tovább. Ha 
csak a pozitív hatások maradná-
nak meg, egy szót sem szólnánk, 
azt azonban csak a vak nem ve-
szi észre, hogy a globalizáció „jó-
tékonysága” elsősorban a világ-
cégeket támogatja, és másod-
sorban éppen a szuperhatalmak 
gazdasági és politikai hatalmát 
növeli. A szuperhatalmak szere-
pét vizsgálva rádöbbenünk, hogy 
a két jelenlegi szuperhatalom, Kí-
na és az Egyesült Államok közül 
(az oroszokat most kihagytam) 
egyik sem igyekszik egy közös 
világpolitika kialakítására, de 
geopolitikai törekvéseiknek sem 
szabnak határt. Az amerikai kül-
politika lépései kiszámíthatat-
lanok, sokszor ijesztően ellent-
mondóak, Kína pedig a hagyomá-
nyos „lassú víz partot mos” tak-
tikával igyekszik a világot kéz-
ben tartani. Itt csak úgy melléke-
sen megjegyezném, hogy 80-100 
évvel ezelőtt Európa nagyon jól 
megvolt kínai ingek, gatyák, mü-
tyürkék nélkül, mindezeket mi is 
egészen jól előállítottuk. Ma már 
lassan minden árucikken Made 
in China vagy Product of China 
feliratot látunk. Meddig mehet ez 
így, és egyáltalán felmértük tá-
volabbi hatásait? Egy szikrányit 
nem vagyok Kína-ellenes, és tá-
vol álljon tőlem minden faji, val-
lási vagy nemzeti megkülön-
böztetés, de amit mi, a Nyugat, 
a „főokosok” csinálunk, az tisz-
ta őrület. Az amerikai hegemóni-
át már 100 éve „élvezzük”, min-
den szépségével és minden mar-
haságával egyetemben. Eltűrtük, 
hogy két háború sorsát eldöntsék 
– talán hasznos is volt –, de aztán 
mindenbe beleütötték az orrukat, 
és komoly dolgokban ma sem tu-
dunk nélkülük határozni.

Esztelen hidegháborús viaskodás

A két nagy, és szerintem veszé-
lyes világtendencia mellé – mint 
a világ gazdasági és kulturális 
globalizálása, valamint a szu-
perhatalmi törekvések – sorol-
nék egy harmadik, talán még ve-
szélyesebb beteges tendenciát, 
amely tulajdonképpen az előb-
bi kettő fedezésére, bebiztosítá-
sára alakul, és évről évre vesze-
delmesen növekszik: a fegyver-
kezési verseny. A versengés lé-
nyege, hogy nekem jobb minősé-
gű, nagyobb mennyiségű fegyve-
rem legyen, mert akkor a másik 
oldal majd tart, fél tőlem, és én 
diktálhatok az élet minden terü-
letén. Még leírni is szégyellem, 

hogy az emberiség a 21. század-
ban rosszabban, gonoszabban 
gondolkodik és cselekszik, mint 
az ősember, aki ha a másikat le-
bunkózta, azért tette, hogy meg-
szerezze a zsákmányt. Őseink 
ott az erdőben, az életben ma-
radásért ölték egymást, és nem 
a hatalom megszerzéséért, vagy 
csupán azért, mert embertár-
sunk másképp gondolkodó, más 
hitű vagy más fajhoz tartozó.

A négy és fél évtizedig tar-
tó hidegháború folyamán a két 
szemben álló szuperhatalom 
olyan mennyiségű konvencioná-
lis és modern fegyvert gyártott, 
melynek anyagi költségeit na-
gyon nehéz felbecsülni. Termé-
szetesen vannak számítások, 
adatok, de ezek nem pontosak, 
de nem is érdekes, mert azt tud-
ni, hogy nem milliárdokról, ha-
nem billiókról van szó. A Szov-

jetunió és az Egyesült Államok 
vitája, szembenállása teljesen 
értelmetlen, mondanám eszte-
len volt, mert az emberiség két 
szörnyű világháború után vég-
re békét és nyugalmat óhajtott. 
Már akkor látszott, hogy a veze-
tő hatalmak elsősorban hatalmi 
törekvéseikkel, és nem az any-
nyiszor hangoztatott világbéke 
megvalósításával foglalkoztak. 
Ez a tendencia azóta sem válto-
zott, mert a háborús konfliktu-
sokat, elméletileg, mindenki el-
lenzi, a kormányfők, külügymi-
niszterek, diplomaták, mindkét 
oldalon a „békés megoldást” ja-
vasolják, de közben dörögnek a 
fegyverek, és utánpótlásban so-
ha nincs hiány. A napokban ol-
vastam a statisztikát, hogy vilá-
gunkban jelenleg 22 háború zaj-
lik 62 ország területén. Az ak-
tívan működő terrorista-, geril-
lacsoportok száma megközelíti 
a háromszázat. A fegyverkezés 
óriási lendülettel folyik, az erre 
kiadott összegeket már nem mil-
liárdokban, hanem sok ezer mil-
liárdban, billiókban számíthat-
juk, és nincs más jelzőm, mint-
hogy ez a világ legperverzebb és 
legundorítóbb tevékenykedése.

A fegyvergyártók, saját kor-
mányaik támogatásával, tömeg-
pusztító fegyvereket adnak el 
más államoknak, de nem ritkán 
az ellenük harcoló lázadóknak 
is. A világ minden részén ölik 
egymást az emberek, és ennek 

eredményeképpen kisebb cso-
portok hatalmas haszonra tesz-
nek szert. Feljebb írtam, hogy 
ez perverz, undorító, most hoz-
záteszem, ez jogilag felbujtás és 
támogatás gyilkosságra, egyedi 
esetekben ezt minden ország-
ban súlyosan büntetik. De ki 
bünteti meg ezeket az erkölcs-
telen, lelketlen kapitalistákat? 
Sajnos azt látni, hogy a jelen-
leg „ divatos” tendenciák nem 
az emberiség hasznát szolgál-
ják, inkább csak kisebb érdek-
csoportokat. Ha ezek ellen tilta-
kozunk, és igyekszünk magunk 
is megváltozni, a dolgok még 
jó irányt vehetnek. Van azon-
ban egy olyan probléma, mely-
nek kezelésére alig figyelünk, 
és ha volna is rá igyekezett, ak-
kor is csak közösen és hosszú, 
nagyon hosszú távon lesz meg-
oldható.

Demográfiai kilátások

A demográfiai robbanásról és 
annak közvetlen hatásáról be-
szélek. Krisztus születése ide-
jén 250 millió ember élt a földön, 
és kb. 1800 év kellett, hogy átlép-
jük az egymilliárdos határt. Az-
tán eltelt 150 év, és a második vi-
lágháború után, 1945-ben már 
2,3 milliárdan éltünk. Akkor vol-
tam 12 éves, és ma, 84 évesen 
megéltem, hogy hét és fél mil-
liárd embert kell, kellene Föl-
dünknek becsületesen eltarta-
ni. Földünk természeti lehetősé-
gei nem is hiányoznak, csak mi 
lépegetünk, helyesbítek: roha-
nunk előre, eszeveszett tempó-
val, minta mi sem történt volna. 
Hát ez így nem megy tovább! Ha 
most, ebben a percben kezdünk 
valamit tenni, talán akkor is késő 
lesz, de ha nem próbáljuk meg, 
elpusztulunk! (Sokan mondják 
most, az öreg publicista pesszi-
mista károgása...) Nem, én nem 
vagyok pesszimista, csak nézem 
az adatokat és az előrejelzést, 
amit mindenki megtehet, aztán 
számoljon és gondolkozzon.

Egyszerű: a mi generációnk 
1960-ban még alig fejezte be a 
tanulmányait, akkoriban nősül-
tünk, vártuk a gyerekeket. Mint-
ha tegnap lett volna. Akkor vol-
tunk 3 milliárdan, ma a kétsze-
rese vagyunk, és mikor az uno-
kámnak a gyereke is házasod-
ni készül, már kilenc milliár-

dan leszünk. Ha belegondolunk, 
az egész ijesztő, de nekünk itt 
Európa közepén ez nem feltűnő. 
Íme még egy kis számtan: ah-
hoz, hogy egy kultúra – egy bi-
zonyos társadalom – legalább 
25 évig fennmaradjon, a termé-
kenységi index (egy nőre eső 
gyerek) legalább 2,1 kell legyen. 
Ha ez kevesebb, az illető társa-
dalom hanyatlik, és ha nem áll 
be javulás, kipusztul. Ha az ér-
ték 1,3-ra csökken, akkor már 
szinte lehetetlen a folyamatot le-
állítani. Az európai átlag most 
1,3. A franciáknál az index va-
lamivel magasabb, 1,8, de az ott 
élő muszlimoknál ez olyan ma-
gas, hogy 10 éven belül a franci-
áknál minden ötödik már mu-
zulmán lesz. Angliában 30 év-
vel ezelőtt 80 ezer muszlim élt, 
ma a számuk 2,1 millió. Ez har-
mincszeres növekedés. A né-
met etnikum csökkenését már 
nem lehet megállítani, az előre-
jelzés alapján 2050-re Németor-
szág iszlám állam lesz. Jelenleg 
Európában 52 millió (talán ennél 
is több) muszlim vallású él, né-
hány évtized múltán ez az arány 
már olyan magas lesz, hogy a 
mai értelemben vett Európa meg-
szűnik. A keresztény egyházak 
számításai alapján néhány évti-
zed és az iszlám a világ legna-
gyobb vallása lesz. Az a civilizá-
ció, amelyik csak a fogyasztásra, 
az élvezetekre, a termelékenység 
növelésére összpontosítja erejét, 
szóval egy kimondottan fogyasz-
tói, jóléti társadalom, ahol ugyan-
akkor nem nemzenek elegendő 
gyermeket, halálra van ítélve!

Ha összegezném a világon ma 
uralkodó tendenciákat, irányza-
tokat, akkor azonnal két nagy 
csoportba osztanám. Léteznek 
ún. globális világtendenciák, 
mint például a fentiekben rövi-
den felvázolt demográfiai robba-
nás problémája. Vagy a klímavál-
tozás mindig rosszabbodó hely-
zete. A közeli jövőben beálló ál-
talános vízhiány, és az éhezők, 
a nyomorgók számának növeke-
dése. A legaljasabb, emberek ál-
tal vezényelt irányzat, az állan-
dó, és mindig növekvő hisztéri-
ás fegyverkezés. Ha ezt nem ál-
lítjuk le, egyszer ezek a fegyve-
rek saját magunkat, az emberi-
séget pusztítják el. A részletei-
ben is tárgyalt világtendencia az 
erőltetett globalizáció mind gaz-
dasági, mind kulturális téren. 
A tendenciák – mondhatnám in-
kább keserves igyekezetek – ki-
sebb csoportjába sorolnám a 
nemzeti identitás megtartását, a 
kisebbségek autonómiatörekvé-
sét, a gazdasági élet decentrali-
zált, önerőre, és a helyi lehetősé-
gekhez alkalmazkodó irányítá-
sát. És nem utolsósorban keresz-
tény hitünk és kultúránk megőr-
zését, a nyugati civilizáció ilyen 
értelemben való folytatólagossá-
gának biztosítását. A két nagy 
tendenciacsoport csak együtte-
sen irányítható, és ha az emberi-
ség, elsősorban a vezetőink nem 
tudnak megegyezni, közös neve-
zőre jutni, akkor egy olyan új vi-
lágrend köszönhet ránk, melyet 
pillanatnyilag nem is tudunk el-
képzelni, vagy – és ez még rosz-
szabb – a földi élet elpusztulhat.

HOLLAI HEHS OTTÓ

A szerző Németországban élő 
publicista

Az emberiségre leselkedő veszélyekről

Az a civilizáció, amelyik csak a fogyasztásra, az 
élvezetekre, a termelékenység növelésére össz-
ponto sítja erejét, szóval egy kimondottan fogyasz-
tói, jóléti társadalom, ahol ugyanakkor nem nemze-
nek elegendő gyermeket, halálra van ítélve!

Kína a „lassú víz partot mos” taktikát alkalmazza a világpiacon




