
Úgy néz ki, sosem fogyunk ki a magyar 
nyelvhasználat nyújtotta témákból. Mi-
után végigszapultuk a multicégeket, hogy 
bizony árukínálatuk reklámozásában nem 
sikerült a magyar nyelvet teljes mértékben 
bevezetni, s megróttuk azért, hogy alkal-
mazottjaikkal a székely nem mindig tud 
szót érteni, kiderült, jobb, ha saját házunk 
táján is szétnézünk. 

Kis gyergyói üzletben adódott nyelvi 
nehézség köztem és a kiszolgáló között. A 
hölgy ugyanis, hiába szótagoltam a ke-
resett fűszer nevét, csak nézett rám nagy 
szemekkel. Fölülmúlhatatlan kedvességgel 
kért, hogy igényem románul fogalmazzam 

meg, s menten segítségemre lesz. Kicsit do-
hogtam, míg rájöttem, úgy kell nekem, ha 
só, bors s paprika mellett még szegfűborsot 
is akarok vásárolni. Az én gusztusommal s 
nyelvtudásommal van baj. 

Rá pár napra megint magam kellett 
megdorgálnom, ezúttal a látásom miatt. 
Gyilkostó üdülőtelep felé közeledve a tele-
pülésjelző tábla feliratán akadt meg a sze-
mem: kifelejtettek belőle egy betűt, így lett 
büszkeségünkből Gylkostó. Őszintén, ked-
vem lett volna lemázolni, mint sokan má-
sok szokták ezt tenni a magyar feliratokkal. 
Aztán rájöttem, csak jobb lesz, ha hibát hi-
bára nem halmozok. 
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Ma északkeleten mindenütt erősen megnövek-
szik a felhőzet, és többfelé várható eső, zápor. Másutt 
az erősebben fátyol-, illetve gomolyfelhős időszakok 
között többórás napsütésre számíthatunk.
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Világnépszámlálásba fogott az amerikai 
népesség-nyilvántartó iroda, amely sze-
rint 2050-re India lesz a legnépesebb 

állam, már 2025-ben lehagyva Kínát. A Time 
magazin cikke szerint Kína mögött az Egyesült 
Államok marad jelenlegi, azaz harmadik helyén, 
a 2010-es 308 millióról 423 milliósra dagadó 
lakossággal. A csökkenő születési ráta a világ 
gazdaságilag és politikailag legbefolyásosabb or-
szágaihoz tartozó Japán és Oroszország esetében 
azt jelenti, hogy a két nagyhatalom jelenlegi ki-
lencedik, illetve 10. helyéről a 16. és a 17. helyre 
csúszik vissza. 

A legnagyobb változás, amit látunk, a születé-
si ráta csökkenése olyan országokban, mint Kína 
– fogalmazott Loraine West, az amerikai iroda 
nemzetközi adatbázisával foglalkozó szakem-
bere. Amellett, hogy a kínai népességrobbanás 
végre lelassul, Nyugat-Európában – legalábbis 
a régió néhány országában, így Olaszországban 
és Spanyolországban – növekedni kezd a régóta 
hanyatló születésszám. Az olasz statisztikai hiva-
tal rámutatott, a lakosság növekedése nagyrészt a 
bevándorlóknak köszönhető. Jelentős népesség-
növekedésre számíthat Nigéria és Etiópia. Előbbi 

jelenleg 166 milliós lakosú, de 2050-re 402 mil-
liósra hízhat. Etiópia népessége 91 millióról 278 
milliósra duzzadhat, ezzel bekerül a bolygó tíz 
legnépesebb országai közé. 

A legkedvezőtlenebb változásokra az orosz 
társadalom számíthat. Oroszország 1992 óta 
küzd demográfiai nehézségekkel, az amerikai 
népesség-nyilvántartási hivatal a lakosság további 
fogyatkozására számít, a jelenlegi 139 millióról 
az évszázad közepére 109 millióra apadhat a világ 
egyik legnagyobb területű országának lélekszá-
ma. Ez 21 százalékos csökkenés, nagyobb mint, 
amit a II. világháborúban el kellett szenvednie. 

A hivatal becslései szerint 2050-re 9,4 milli-
árd ember lesz a földön.

A fotót László F. Csaba, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának volt elsőéves diákja készítette.
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