
93

2009. tavasz

Fekete Gyula
Kétszáz éve vakvágányon a demográfia 
tudománya

Fél évszázada foglalkozom népesedési gondjainkkal. Nyolc önálló kötetet írtam róla, 
egyéb 20-22 kötetemben is néhány ezer oldalt. Harmadfélezer regisztrált vitát, előadást 
tartottam. Mindössze egyetlen kétoldalas javaslatomnak volt eredménye, még 66-ban: a 
gyes. Évtizedek óta a népesedéspolitika gyakorlatában világméretben jelentkező képte-
len ellentmondásokat nyomozgatom, viták százaiban ellenőriztem a nyomozgatás rész-
eredményeit, sehogy sem akartam hinni bennük. Végtére az ember-világ első számú 
sorskérdése az élet, a létezés, a megmaradás, s ennek legfőbb gondozása a demográfia 
tudományára tartozik. Húsz-huszonöt év óta keresem, de sehol nem találkoztam a kép-
telen ellentmondások érdemi, tudományos érvényű bolygatásával, miközben civilizált-
világ-méretben életellenessé torzították a jövedelemelosztást, és számomra is sokszo-
rosan bebizonyosodott, hogy a népesedéspolitika gyakorlata megfosztotta tudományos 
rangjától a demográfiát, nem gondozója, hanem pusztítója az életnek ez a gyakorlat, 
nem támasza, hanem ellenfele a megmaradásnak, és legfőbb okozója a civilizált népek 
elvénülésének. 

Ezt az írást arra szánom, hogy az eddigi csomagolások nélkül hozzam nyilvánosságra 
fél évszázados munkásságom végeredményét.

1. Világméretű elmezavar

Bolygatva az ellentmondásokat jutottam arra a következtetésre, hogy első számú sors-
kérdésünkben világméretű elmezavar teszi lehetetlenné a lelkiismeretes tájékozódást. 
Csakhogy ez nem lehet mentsége az írói lelkiismeretnek, az író felelősségét szemernyit 
sem csökkenti. Akkor sem, ha évtizedek óta tudja, hogy népének züllését, pusztulását 
írásaival még fékezni sem volna képes. Korunk nagy találmánya, a hazugságokba, ígér-
getésekbe, „szabadságjogokba”, élvezkedésekbe csomagolt „halál kultúrája”, a züllés, a 
pusztulás már nemcsak hazai viszonyok között, de hasonlóképp az elvénülő Európában, 
sőt az Egyesült Államokban, Japánban is fékezhetetlennek s elkerülhetetlennek látszik.

„Mint lepke a fényt elkábulva issza / úgy lőn nekünk a romlás élvezet – írta másfélszáz 
évvel ezelőtt még sokkal-sokkal kevesebb okkal Arany János.

Természetesen lehetne csökkenteni, akár elhárítani is a megsemmisüléssel fenyegető 
veszedelmet, ha képes volna felismerésére, és kellő elszántsággal önnön védelmére jövő-
je iránt szikrányi felelősséget sem érző, nemzet-édesanyját hosszú-hosszú évtizedeken 
át sorozatosan megtagadó öngyilkosjelölt magyar társadalom. 
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Mintegy fél évszázaddal ezelőtt vált riasztóan mérhetővé a pusztulás – világviszony-
latban először Magyarországon. – „Átmeneti”, „ez csak átmeneti” – mondogatták po-
litikusok, demográfusok, közírók, s aki mégis úgy ítélte meg, hogy baj lehet belőle, s 
elszánta magát a figyelmeztetésre, a korabeli osztályharcban kiírtásra ítélt ellenség stá-
tuszát kapta meg a közéletben, felpántlikázva „nacionalista”, „voluntarista”, „nép és faj-
tamegváltó”, „fasiszta”, „epigon”, „haladásellenes”, „kokárdás”, „fajmagyar” és hasonló, a 
szerző kiirtását célzó minősítésekkel. Begyűjtöttem pár tucatot, engem illetőt.

Hogy volt-e ebben a „népesedéspolitikában” szándék a népirtásra, igazolhatatlan. A 
jelen érdek szolgálatának végképp elkötelezett, a feltétlen népszerűségnek kiszolgáltatott 
politika, sajtó, törvényhozás felelősségét emlegetni is komolytalan volna. A távlatokat s 
a jövőt csak kellő önmegtartóztatással, s olykor próbatevő áldozatokkal lehet szolgálni, 
ám áldozatok megkövetelése, élősdi hajlamok korlátozása, harsogó fogyasztói ígények 
fegyelmezése nem terem népszerűséget sem a pártoknak, sem a sajtónak. A magya-
rok öngyilkos tehetetlensége erre példa lehet: fél évszázad óta elégtelen a születésszám, 
700 ezernyit apadt közben a népesség, az anyaméhből nyolc milliónyi nyilvántartott 
és nyilvántartásban nem szereplő magzatot gyilkoltak ki, ostromolják a világrekordot 
a lakosság elvénülésében, s ezzel az iszonyatos önpusztítással érdemben, igazolható 
eredménnyel fél évszázad óta nem foglalkozott sem a politika, sem a tudomány, sem a 
közvélemény.

Ma sem foglalkoznak vele. Azt tervezgetik inkább, hogy a fogyatkozó saját utódok 
helyett import utódokra építik át az ország jövőjét, suttyomban már elkészült a terv 
egymillió ázsiai betelepítésére. Megfontolt nemzetgyilkolás terve ez, olyanok részéről, 
akiket Kádár–Aczél rendszere nevelt nemzetgyilkolásra, s ők maguk vallják, hogy a tes-
tüket „már a nemzet szó hallatára is piros-fehér-zöld kiütések lepik el”. (Hírszerző 2007. 
03. 22.)

Fél évszázadon keresztül megszámlálhatatlanul sokszor ellenőriztem a vitákban kö-
vetkeztetéseimet, a tanulságok, a vizsgálatok eredményeit. 

Végtére előrejelzéseimet a „hivatalosnak”, „tudományosnak”, „pártszerűnek” tekintett 
kötelező textusokkal szemben igazolta az idő, bár a kiirtásom továbbra is napirenden 
maradt, de azt már előbb-utóbb a természet végzi el, nyolcvanhetedik éves vagyok. Tar-
tozom még annyival a lelkiismeretemnek, hogy a fél évszázados viaskodások csomago-
latlanul őszinte zárszavával ne maradjak örökre adós.

Be kell látnom, hogy az elmúlt évtizedek, sőt akár egy-két évszázad demográfiai prob-
lémáival foglalkozó írásokkal szembesülve igen sok és feloldhatatlan ellentmondás fo-
galmazódott meg írásaimban a múlt század hatvanas éveitől mindmáig. Aki az érve-
imben nem merült mélyre, de ingerelte az eltérés a megszokottól, elutasító ítéletéhez 
semmi, de semmi rosszindulatra nem volt szüksége.

Ezen a terepen már a vita alapképlete is abszurd.
Végtére harmadfélszáz év óta hihetetlenül sokat fejlődtek a tudományok, időközben a 
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demográfia is tudománnyá érett. Teljes képtelenség lehet az a feltételezés, hogy az em-
ber-világ első számú sorskérdésének a kezelésében olyan súlyos hibák történtek, ame-
lyek százmilliók életét, megmaradását, identitásának megőrzését veszélyeztetik.

Voltaképp erről van szó.
Kevés híján fél évszázad óta igyekszem felhívni a figyelmet erre a veszedelemre a 

szólás szabadságának és lehetőségének mindmáig manipulált lehetőségei között. Ter-
mészetesnek mondhatom, hogy a legteljesebb visszautasítás fogadta, hogy legyaláztak, 
hogy kabaré figura lettem 15-20 évig szégyenpadon, és mert világméretben igazolódtak 
a figyelmeztetések, nem az érveim kaptak elismerést, hanem a katasztrófa előszelét fel-
zúgató idő.

Miközben az eltelt fél évszázad során évről évre – mondhatnám napról napra – to-
vább mélyült a népesedés válsága, s tovább közeledtünk a ma már elkerülhetetlennek 
tetsző katasztrófához, immár nemcsak Magyarország, egyben nagy hazánkká fogadott 
Európa elvénülésével is.

A népesedés kérdésköre máris világtörténelmet alakító tényező, s az elkövetkező év-
tizedekben még inkább azzá válik, s elvezethet a világ újrafelosztásához. Lelkiismereti 
kérdés, hogy mentsek ki a megsemmisülésből legalább annyit tapasztalataim, következ-
tetéseim, diagnózisaim jórészt rendezetlen tömegéből, amennyi egy vázlatszerű cikkso-
rozatba belefér.

Nem utasítom vissza, nem is vitatom az abszurditás, a képtelenség várható vád-
jait. Előre közölhetem egyetlen lehetséges válaszomat a vádakra: a demográfiát ille-
tő sokszázszorosan ellenőrzött legújabb következtetéseim, megállapításaim igazáról 
ugyanolyan szilárdan meg vagyok győződve, mint 40-45 évvel ezelőtt azoknak az írása-
imnak az igazáról, amelyeket akkor ítélt abszurdnak és képtelennek a politika, a szakma, 
a tömeg.

Az alábbiakban igyekszem felhívni utódaim figyelmét: „A jövedelemelosztást mintegy 
kétszáz év óta elhatalmasodó aránytalanságok, igazságtalanságok jellemzik, mindennél 
inkább a bérből-fizetésből élők szektorában.” – Olyan gyilkos élősködési forma terjed 
jórészt a jövedelemelosztást uraló világméretű elmezavar nyomán az európai civilizá-
ció hatókörében, amelyhez képest a marxi kizsákmányolás társadalma irigylésre méltó 
Kánaán.– Hasonlóképp az élősködésre épül az elvénülő társadalmak multikultúrának 
felglóriázott találmánya, amely a költséges-fáradságos saját utódok helyett ingyenes 
készárúimport-utódokra építi át európai társadalmak jövőjét. Máris, az átépítés első 
eredményei nyomán (idáig 80 millió a betelepülő Európába), évről évre nagyobb arány-
ban kibiztosított etnikai aknamezővé válnak az elvénülő társadalmak.– Az elvénülő 
– tehát életellenes – társadalmakban maga a demokrácia az ítéletvégrehajtó, minthogy 
elkerülhetetlenül gerontokráciává alakul, s levezényli a társadalom felszívódását az im-
port-utódlásba, pusztulását – kilépését a történelemből.

 – Az elvénülést, a pusztulást meg lehetne állítani, de az álságos parlamenti demok-
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rácia erre teljességgel alkalmatlan és képtelen, még abban a valószínűtlen esetben is, ha 
elszánná rá magát.

2. Világméretű sikkasztás

Induljunk ki abból:
– Az élet és a javak újratermelése létfeltétele a társadalomnak.
– A jövő beruházásai – mindenekelőtt az utódok világra hozása, táplálása, gondozá-

sa, nevelése, oktatása, szükségleteinek ellátása, lehetőleg a kor színvonalán – feltétele az 
élet újratermelésének.

– Aki az élet vagy a javak újratermeléséből akaratlagosan kivonja magát, s az így oko-
zott hiányt semmilyen más módon nem igyekszik pótolni, az ezt csakis az újratermelő-
kön élősködve teheti.

Adam Smith, a közgazdaságtudomány atyja, az 1700-as évek végén bérelméletében 
kifejti – később Ricardo, Malthus ugyanígy –, hogy a munkabérnek fedeznie kell nem-
csak a munkaerő újratermelésének napi, de távlati költségeit is a kor színvonalán, tehát 
nemcsak a munkás szükségleteinek a fedezésére szolgál, hanem a család – az asszony és 
az általa szült és nevelt jövendő asszonyok és „munkaerők” – ellátására is. Az évezredek 
során kialakult hagyományokat követte tehát a tudományos bérelmélet, a természetbeni 
bérezést, a szolgák, a cselédek konvencióját is család eltartására méretezték a történelmi 
elődök.

Ám ez csak egy tudományosan indokolható tétel, de vegyük számba, hogy a munkás 
kézbe kapja a munkabérét, és megeshet, hogy kedve szerint adja vagy nem adja tovább. 
Számára minden körülmény azt igazolja, hogy ezért a pénzért ő dolgozott meg, csakis 
őt illeti. Az egyik azzal gyakorolja szabad akaratát, hogy átadja asszonyának az utolsó 
fillérig, a másik netán azzal: elissza, elkártyázza, hadd sivalkodjék az asszony, a gyerek-
had.

Kétségkívül nem a tudomány regulája szerint alakult ki a bérből-fizetésből élő csa-
ládokban a munkabér megosztása, de abban a korban még nem is túlságosan nagy és 
sok eltéréssel attól. A családalapítástól sem riasztott el túl sok férfit az a tudat, hogy 
háromszoros életszínvonalon élhet, ha elsikkasztja, ami munkabéréből a család eltar-
tottjait illetné. Az idő tájt – a férfiaknak legkivált – a családalapítás adta meg a tisztes 
emberi rangot.

De telt az idő, s a munkabér egyre inkább magánkeresetté minősült, egyre inkább 
tekintette úgy a borítékolt bérét, aki kapta, hogy az kizárólag őt illeti. Csakis személyes 
jövedelme terhére alapíthat családot, s ha alapít, teljességgel a saját keresetéből kell eltar-
tania, ezt megköveteli a családfenntartótól a becsület, megkövetelik az érvényes nor-
mák. Telik azért abból valami zsebpénzre, naponta egy-két fröccsre is.

Legfeljebb sivalkodik az asszony.

műhely



97

2009. tavasz

Ez a hamis szemlélet gerjesztette a női kiszolgáltatottság közérzetét a keresetüket rájuk 
áldozó „családfenntartókkal” szemben: függetlenségre, tehát saját jövedelemre vágytak. 
Az emancipáció voltaképp két keresőre építette át a családfenntartást, de a két kereset 
idővel a régi egy kereset vásárlóértéke alá zsugorodott, miközben kiszorult a családból 
nem is csak a háziasszony, hanem az érzelmekben, áldozatokban leghitelesebb családfő: 
az anya.

Ezt diktálták akkor már az új érdekviszonyok is: sokkal-sokkal könnyebben, nagyobb 
kényelemben-jólétben élhetnek a házasfelek, ha az anyát kispórolják a családból. Két 
fizetésből ketten mégis másképpen élhetnek, mint egy fizetésből négyen-öten azelőtt.

A női kiszolgáltatottság közérzete toborozta és indította pusztító útjára a nemi osz-
tályharcot meghirdető feminizmust.

Korántsem csak a magzatgyilkolás százmilliós nagyságrendjét kiharcoló tevékenysé-
gével jellemezhetők a feminizmus világtörténelmi méretű életellenes kártételei, minden 
lehetséges módon ártottak az anyaságnak, a házasságnak, a nőnevelésnek, a két nem 
intim kapcsolatainak, a szerelemnek. Simone de Beauvoire egész életműve a két nem 
„osztályharcát” szervezi, éspedig olyan hangszereléssel, mintha fogalma sem volna ar-
ról, hogy az életet a két nem együtt termi, a legteljesebb azonosulásban.

Harmadfélszáz év óta nem épült be a közgondolkozásba a munkabér családot – a 
„jövő beruházását” – illető része. Olykor bíróságokon lehet találkozni vele, tartásdíjpe-
rekben.

Családról, házasságról, népesedésről folytatott országos vitákra érkezett levelek ezreit 
néztem át, de egyetlen olyan utalással sem találkoztam, hogy a munkabér jelentős része 
a jövőnek szánt beruházás, elsősorban az utódlást szolgáló. A hetvenes évek vitákra ér-
kezett hozzászólásaiban jórészt a pártirányított sajtómonopólium tükre volt a „közvé-
lemény”. Egyik országos vitámra, melyet a milliós példányszámú Nők Lapjában Éljünk 
magunknak? címmel indítottam, mintegy kétezer hozzászólás érkezett. Akkor már 13 
éve elégtelen volt a születésszámunk, de ennek a bolygatóit sokan nacionalistának bélye-
gezték, az emberi szabadságjogok súlyos megsértésével vádolták. „Antianyának” nevez-
te magát 120 hozzászóló, indulattal, gyűlölettel írt a gyerekekről, az anyaságról. Számos 
hozzászóló szerint „a mi zsebünkből veszik azt ki” – értsd: a gyerektelenek zsebéből 
– , amit családi pótlékként vagy gyermekgondozási segélyre a kismamáknak kifizetnek. 
Jellemző, hogy még többgyermekes szülők is azt a hazugságot visszhangozták, amit a 
pártsajtó a fejükbe vert: „segélynek”, „pótléknak”, „juttatásnak”, „támogatásnak” becézve 
annak a töredékét, ami jogosan megilletné őket az elsikkasztott költségtérítés pótlására.

A már közveszélyessé vált népesedési gondok tagadóit egy neves író-szociológus-
szociográfus levelének néhány részletével jellemezhetem: „… Civilizált társadalom-
ban, ahol az ember már nincs vak ösztöneinek és a természet törvényeinek alárendel-
ve, az egyén szempontjából a gyerek lehet önző érdek, felelőtlenség, vagy többségében 
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– merjük kimondani – hobbi (tehát magánügy), mint teszem azt a bélyeggyűjtés, a 
kutyatartás stb. Ha pedig hobbi – és nyugodtan elfogadhatjuk, hogy az –, ezt minden-
kinek önerejéből kell finanszíroznia! A gyerek tehát öncélú kedvtelés, amelyben ma-
napság a közösség szempontja semmiféle szerepet nem játszik…A nemzet pedig nem 
fog kihalni, emiatt nem kell aggódnunk, mindig lesznek olyanok, akiknek a gyerek a 
hobbijuk, mint ahogy kutyabarátok is mindig vannak, ha nem is kapnak kutyapótlékot 
és kutyaólat…”

Világosan példázza azt is ez az idézet, mely a „modern” világ uralkodó szemléletét 
tükrözte, milyen világméretű elmezavar támadt két évszázad alatt a munkabér elidege-
nedéséből, miközben elsikkadt belőle a család létalapja – vajon miféle érdekek szolgála-
tában történt ez a sikkasztás?

A human capital tudós kutatója, Theodor W. Schultz számítása szerint ma már a 
nemzeti jövedelemnek mintegy 30 százalékát igénylik a jövő szükséges beruházásai a 
kor színvonalán. Más számítások is igazolják ezt az arányt. Hatalmas összeg, ráadásul 
felmérhetetlen, mennyivel rövidíti meg a tényleges sikkasztás. Magáról a sikkasztásról 
egyébként fogalma sincs a közvéleménynek, sok ezer levél közt eggyel sem találkoztam 
olyannal, amely szóba hozta volna.

Ám ha sikkasztás nyomozására adom a fejem, nem kerülhetem meg az ügy néhány 
homályos részletét.

Mióta ember él, önfenntartása mellett önnön folytatása is terheli. A barlangkortól a 
18. század végéig az élet egyszerű törvénye volt ez, és akkor is törvénye maradt, amikor 
a természetbeni bérezést világméretben fizetés váltotta fel.

Elvben legalábbis. A demográfia fiatal tudománya a bérelméletébe építette be „a jövő 
beruházásait”, de a gyakorlatban nem gondoskodott biztosítékról arra, hogy a bérnek-
fizetésnek az utódlás költségeinek fedezésére szánt része céljának megfelelően kerüljön 
felhasználásra.

Kétszáz év óta egyre nő a sikkasztások számaránya, ráadásul az elkövetők olyan ne-
velést-oktatást kapnak pendelyes koruktól, hogy ez a legteljesebb rendjén van így, a sik-
kasztást jogrendjük is szentesíti, s bérüknek fizetésüknek ezzel a részével, ha óvakodnak 
a gyerektől, ha elkerülik a családalapítást, a szabad rendelkezés sérthetetlen szabadság-
jogaik közé tartozik.

Újabban a nyugdíjrendszer összeomlásának már elkerülhetetlen veszedelme, az elvé-
nülés már letaglózó következményei elbizonytalanították az uralkodó öngyilkos szem-
léletet, de annyira azért nem, hogy merjünk végre a valósággal szembenézni.

A Hivatal különben a népesedés gondjait a jövő beruházásaival együtt a szociálpoli-
tika egyik alfejezetébe száműzte, a „ha jut rá pénz” tartományába, hajléktalanok, eleset-
tek, gondnokoltak, nyomorgók közé.

Első számú közügyünket, a létezés-megmaradás ügyét a szociálpolitika alrovatába 
deportálni annyi, mintha a parasztember a vetőmagot az ocsúból vételezné, s abból a 
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szemetes maradékból, amit a család élelmezése, ruházkodása, adózása, sürgető beruhá-
zásai, jóleső szórakozásai után még a hombár aljáról összesöpör.

 A társadalmi létezés vastörvényét, az élet újratermelésének létszükségét ostoba és 
hamis „szabadságjogoknak” rendelik alá, az önvédelmet, az utódlást, a megmaradást, 
amelyekért a legtöbb vér folyt a világtörténelemben, a hobbi színvonalára süllyesztik, egy 
szintre a bélyeggyűjtéssel, a kutyatartással. Világrésznyi területeken elkezdődött az elvé-
nülés, a züllés, a pusztulás, a halál kultúrája az élet kultúráját diadalmasan tapossa el.

Emlékeztetek: II. János Pál írta Az élet evangéliumában:”Mindenkinek rá kell döbben-
nie, hogy a jó és a rossz, a halál és az élet, a halál kultúrája és az élet kultúrája közti 
hatalmas és drámai ütközet előtt állunk.”

Ha a jelen állapotunk tartós marad, csak belepusztulhatunk, nincs más esély. Az egy 
párt sajtómonopóliuma tömegek agyát szállta meg, s gondolkozását ma is vezérli. Ez a 
mai, nemzet-édesanyját, határon túli testvéreit 82 százalékban megtagadó társadalmunk 
a több ezer éves magyar történelem söpredéke. Tessék utánaszámolni, én megszámol-
tam: két-három békés évtized alatt ez a lakossággá züllesztett nemzet több magyar lelket 
gyilkolt ki a világból, mint ezer év háborúiban együttvéve összes ellensége: tatár, török, 
német, orosz.

Milliók vélekedtek úgy még pusztulásunk harmadik-negyedik évtizedében is, hogy 
a népesedés csak a nacionalisták gondja, hogy fogyásunk javára szolgál a túlszaporodó 
emberiségnek, hogy rengeteg a gyerek nálunk, nem férni tőlük a villamoson, mi is túl-
szaporodunk, hogy nem kell a nyugdíjhoz gyerek, levonták a járulékot a fizetésekből, 
hogy minek ide gyerek, így is sok a munkanélküli, hogy csak átmeneti a születésszám 
csökkenése, hozzá nem értő írók fújják fel, gond egy szál se, hogy hobbi a gyerek, ma-
gánügy, mint a bélyeggyűjtés, a kutyatartás, mindenkinek önerejéből kell finanszíroz-
nia… stb.

–A pártállamból átmentett sajtómaffia minden hazugságát, rágalmát, ígéretét újra, 
meg újra, meg újra elhiszik az évtizedek során végképp elbutított milliók, önnön nyil-
vánvaló érdekeik ellen szavaznak, a közvagyon szétlopását, milliárdok kaszálását a nem-
zettagadó bamba tömeg megalkuvó közönye kíséri.

–Legutoljára kollektív öngyilkosságunkat is.

3. Gyilkos élősködési forma 

Nem vitatható, hogy aki a munkás életből akaratlagosan kivonja magát, az élősködik 
azokon, akik dolgoznak, részt vesznek „a javak újratermelésében”. 

Igaz, voltak olyan évszázezredek, amikor az ember – netán az őse – javak előállításá-
val, termelésével még nem foglalkozott, abban a történelem előtti korban még a szük-
ségletek közvetlenebb kielégítése jelentette a munkát, vadászat, halászat, gyűjtögetés, 
élősködés a vad természeten. Meglehet, már ezek között az előemberek között is éltek 
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olyanok, akik a korabeli előmunkából is kivonták magukat, ha valami okból megtehet-
ték ezt mások terhére és rovására. Vadászni a mamutra nem mentek el, de a vacsoránál 
igyekeztek belőle maguknak minél nagyobb darabot kanyarítani. Ez a fajta élősködési 
ösztön a társadalmakban mindmáig jelen van, változó formákban, arányokban életké-
pes maradt, s amikor a marxi ideológia bírálatának zászlajára tűzte, százmilliókat moz-
gathatott vele a hatalmi manipuláció.

Az sem vitatható, hogy a társadalmi lét másik feltétele, az élet újratermelésének vas-
törvénye hatálya alól is kivonhatja magát akaratlagosan az ember, ám ezt is csak azokon 
élősködve teheti, akik az élet átörökítésének minden gondját, terhét, felelősségét vál-
lalva évezredek elődei nyomán éltetik tovább a nemzet közösségét, megőrizve és gaz-
dagítva létét, nyelvét, kultúráját, hagyományait, vívmányait, csak a továbbadott élettel 
együtt megőrizhető javait, erkölcsiekben, szellemiekben, anyagiakban. Ennek akaratla-
gos megtagadása – miközben a megtagadó millió és millió továbbadott élet jelenlétét, 
emberi közelségét, közösségi erőforrásait élvezi – olyan kegyetlen, gyilkos élősködési 
forma, hozzá képest a marxi kizsákmányolás társadalma maga a paradicsom. A javak 
újratermeléséből az élősködők kimaradása legfeljebb az életszínvonalat morzsolja le, 
nélkülözést okoz, netán nyomort, de a társadalmat nem pusztítja el, ha lassabban is, de 
gyarapodik tovább népessége, kultúrája, gazdasága, a történelem erre a bizonyság.. A 
gyilkos élősködési forma viszont maga a halál, mert ha elhatalmasodik, magát a társa-
dalom életét éli föl.

Az európai civilizáció világában kétségkívül elhatalmasodóban van.
Mióta ember él, nyilván sosem volt olyan kor, olyan nagycsalád, horda, törzs, nem-

zetség, társadalom, amelyben az életét továbbadta mindenki. Korán meghalt, betegség 
gyötörte, nemzőképessége, párkapcsolata hiányzott, vagy szándékosan kerülte el a fo-
gantatást. Ennek ellenére nagy távlatokban évszázezredeken keresztül sokasodott az 
emberiség létszáma, a túlteljesítők nemcsak a hiányokat pótolták.

A múlt század közepén – leginkább Európában – fogyatkozni kezdtek a túlteljesítők, 
Fogyatkozott a családonkénti gyerekszám is, s nőni kezdett a gyermektelenség ará-
nya. Felgyorsult ez a folyamat a század végére, külön életformát alakított ki magának a 
szingli,s a halálozás kezdte túlteljesíteni a születésszámot.

Szánalmasan ostoba demográfusok tudományos konferenciákon azt fejtegették, hogy 
a népességfogyásba nem szabad beavatkozni, az emberi szabadságjogokat sértenénk 
vele, de különben sincs értelme a beavatkozásnak, mert a csökkenő születésszám korje-
lenség és befolyásolhatatlan.

Jó ideig úgyszólván uralkodó nemzetközi szemlélet volt ez a demográfiában.
Miközben évtizedek hosszú során, mindenütt a világon az európai civilizáció hatókö-

rében statisztikai felmérések igazolták, hogy a jövedelemelosztás a legmagasabb életszín-
vonallal azokat premizálja, akik pusztítják a társadalmat, az éltetése viszont büntetendő 
cselekmény, már az egyke vállalása is morzsolja, a több gyerek viszont felére, harmadára 
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csökkenti a család jövedelmi fejadagját. Felmérések szerint az eltartott nélküli keresők 
fejadagja átlagosan kétszerese, háromszorosa, három és félszerese volt azonos munkát 
végzők között a három vagy több eltartottat ellátó család jövedelmi szintjének.

 (– Csak a kommunizmusban térhetünk át a szükségletek szerinti ellátásra, akkor 
majd megkapja a család, ami jár a gyereknek – írták, mondták, tanították a „béketábor-
ban” hajdani ideológusok. Rá is kérdeztem akkor: Csak a kommunizmusban? Addig 
nem kapnak enni?)

Az elmezavar tehát maradt. Telnek az évek, az évtizedek, mélyül a fogyás, az elvénü-
lés, de a gyilkos élősködés veszedelme szóba sem kerül.

A közösségi lelkiismeret helyenként már a múlt század elején nyugtalankodni kezdett: 
családi pótlék, „juttatások”, „családsegítő szolgálat” formájában, és egyházi, közéleti, po-
litikai, szakmai viták kíséretében. Mintha a „családsegítés” politikája abból indulna ki, 
hogy korunk munkabéreiből mégiscsak kimaradt az utódnevelés költségfedezete, s a 
„családtámogatás” politikája annak a pótlására hívatott.

Elképzelni is nehéz, hogyan lehetett elhitetni százmilliókkal – sok tízmillió diplo-
mással köztük – azt az oktondi képtelenséget, hogy „ az élet újratermelése” – az utód 
nemzedékek világra hozatala, szükségleteinek korszerű ellátása, felnevelése, oktatása, 
munkába állítása, családalapítása (ismételnem kell: Theodor W. Schultz Nobel-díjas 
közgazdász számításai szerint a nemzeti jövedelem 30 százalékát igénylő „jövő beruhá-
zásai”) – magánügy, hobbi, jóleső időtöltés, ki bélyeget gyűjt, ki kutyát tart, ki gyereket 
nevel. Mert: ez a világ rendje. „ A nemzet pedig nem fog kihalni, emiatt nem kell aggód-
nunk, mindig lesznek olyanok, akiknek a gyerek a hobbijuk, mint ahogy kutyabarátok is 
mindig vannak, ha nem is kapnak kutyapótlékot és kutyaólat…”

 4. Európa mint etnikai aknamező 

Már évekkel ezelőtt jelezte az ENSZ-ben egy számvetés, hogy Európának, fogyatkozó 
népessége pótlására, a megromlott korszerkezet helyreállítására 160 millió betelepülőt 
kellene befogadnia. Semmi gond nem volna ezzel, ha csak statisztika volna, bőven telne 
160 milliónyi pótlás a túlszaporodó országokból. Ha nem allergén nyelvek, hitek, kultú-
rák, hagyományok, szokások, szándékok keverednének, és nem hoznának létre elvénült 
társadalmakban kibiztosított etnikai aknamezőt. A betelepülő szórvány asszimilálódik, 
mert akarja is. Akarja, hogy hasonlítson mindenben és minél jobban befogadó környe-
zetéhez, azonosuljon vele. Nagy sikerélménye, ha már észre sem veszik rajta, hogy jöve-
vény. Nagyon nehezen avagy egyáltalán nem asszimilálódnak viszont százezres-milliós 
tömbökben a betelepülők. Első nemzedékük még alkalmazkodik, megszokja, elviseli 
megkülönböztetést. De gyerekeiknek, unokáiknak már ez a szülőhazájuk, már érezni is 
annak érzik, s különösen érzékenyek minden megkülönböztetésre. Beleszületnek pedig 
megkülönböztetésbe, elkerülhetetlenbe, mindennaposba – ha csak a tükörbe néznek, 
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netán már akkor is – utcán, pult mellett, munkahelyen, lakóhelyi környezetben, ha ezer 
közül csak egy sértené őket naponta egy mozdulattal, fintorral, megjegyzéssel – magát 
az életet fogják elviselhetetlennek érezni.

Az enervált, vénülő, kultúrájában is fertőzött Európa 80 milliónál sokkal-sokkal keve-
sebb fiatal, életerős, sorstársaival szolidáris, nyelvében, hitében, hagyományaiban idegen 
jövevényt sem volna képes franciává, angollá, németté – egyáltalán: európaivá – asszi-
milálni. Számolni kell azzal, hogy az etnikai aknamezőn hamarább lesznek áldozatok a 
vénülő, ritkuló befogadók, mint a betelepülők, akik fiatalok, életerősek s szaporák.

Mert ennek az aknamezőnek a mélyén a robbanóanyagok egész arzenálja rejtőzik. 
Klasszikus képlete a kizsákmányolásnak, az élősködésnek: valahol, többnyire a „harma-
dik világban” megszületik a gyerek, fölnevelik, annyira, amennyire oktatásban is része-
sül, a „beruházás” tehát megtörtént, létrejött a „munkaerő”. A minősége nem feltétlenül 
a kívánatos, ám ha szorongat a hiány, üzemel a civilizált tolerancia, s a kínálkozó, kész, 
ingyenes „munkaerőt” átszippantja a faluból a város, Afrikából, Ázsiából Európa, Ame-
rika, szegény országból a gazdag ország, túlszaporodóból a fogyatkozó. Valakik tehát 
áldoztak rá, gondot, töredelmet, anyagiakat, fölnevelték, de a termését mások élvezik, 
egy élet munkájával és utódaival új hazáját ajándékozza meg. Alig valószínű, hogy a be-
fogadó őslakosok vénülő, fogyatkozó, széteső társadalma sokáig élvezheti majd ezt az 
– őt nem illető – hozadékot.

Ez a hozadék – voltaképp elsajátítás, eltulajdonítás – a marxi „kizsákmányolási rátá-
hoz” viszonyítva annak legkevesebb a százszorosa.

A globális pénztőke tehát – méghozzá erős baloldalinak sminkelt támogatással – rég-
óta hadat visel a humán tőke, a saját nevelésű utódlás ellen. Mondván: drága mulatság 
saját utódokat szülni, 20-25 éven át nevelni, oktatni, tiszta ráfizetés, amikor a harmadik 
világ tömérdek emberfeleslegéből fiatal import munkaerő bármilyen mennyiségben, 
– várakozás nélkül és ingyen kapható. Aki a saját utód mellett érvel, hamar megkapja az 
„idegengyűlölő”, „rasszista”, „szélsőjobb” bélyegeket. S a neoliberalizmus meghirdette 
Európában az ölelkező kultúrák nászát, a multikulturális paradicsomot.

Ez idő szerint az ölelkezéssel is gondok vannak, meg a násszal is. Üzemelni kezd viszont 
az aknamező. 2005 őszén Franciaországban és környékén pusztító tüzek ezrei gyúltak, s 
barikádokat építettek a bevándorlók gyerekei. Angliában is. Németországban is.

Megbukni látszik tehát a csábító nagy biznisz, a jövő, a saját utód jó étvágyú fogyasz-
tása, s az elfogyasztottak pótlása import utódlással – bármennyire ingyenes mégiscsak 
idegen – milliókkal. Az az ideológia, amely Európa-szerte megbélyegezte, gyalázta a 
ragaszkodást a történelmi identitáshoz, a nemzeti értékekhez, az élet mennyiségi és 
minőségi átörökítéséhez saját utódlásban, amely szemérmetlen élősködésre alapozva 
építette át Európa jövőjét, a végpusztulás lejtőjére terelte a kontinens elvénülő népeit. A 
következő évtizedek döntik el, hogy a befogadók ritkuló utódai a 80 milliónyi betelepült 
és a további betelepülők szapora utódaival kialakítják-e a béketűrő modus vivendit.
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Meglehet, arról a 80 millió betelepülőről azt írják majd a jövő történészei: a XXI. szá-
zad elején Európában kezdődött a világ újrafelosztása.

Sok ezer levelet, vitacikket, hozzászólást olvastam ebben a témakörben, az idézett 
diplomás író-szociológusnak az írása fejezte ki legteljesebben a korabeli liberális-elit 
közvéleményt. Hasonló szellemű eszement hozzászólások százaival egészíthetném ki, 
s már maga ez megbízhatóan jelzi az elfogultság, a személyes érdek, az élősdi hajlamok 
jelenlétét, ha országos vita egyik pólusa körül ilyen arányban tömörülnek a képtelen 
ostobaságok.

Kérdés, ha az elmúlt kétszáz évben kialakult elmezavar okán sikkasztástól védettebb, 
biztonságosabb helyet keresnénk a pénzügyi rovatokban a jövő beruházásainak, nem 
éppen abból kellene kiindulnunk, hogy a „családsegítő szolgálatok” már nemzetközi 
méretben kikényszerítették a természetbeni bérezésben évezredekig érvényes, családra 
méretezett számvetést, s ha a bér családot, gyermekeket illető része kimaradt a borí-
tékból, legalább egy töredékét besorolták valamilyen „juttatás” címén a szociálpolitika 
alrovatába.

Ha az anyának minden újszülött után számlát nyitna az állam, az önkormányzat vagy 
a jövő beruházásainak a kezelésével megbízott bank, intézet vagy minisztérium, ha a 
gyermeket felnőtté, független állampolgárrá, önálló, képzett „munkaerővé” válásáig vé-
gigkísérné ez a számla az életén, és ellátná az emberi, szakmai önállósodás anyagi szük-
ségleteit, egyszeriben tisztulna a világméretű elmezavar.

S a gyilkos élősködéstől is végleg megszabadulhatnánk.
Ezen a módon valóban kiemelhetnénk a munkabérből a jövő beruházásait, „a mun-

kaerő előállításának költségfedezetét”. A gyermekek számláinak kezelését szigorú ellen-
őrzéssel a szülőkre bízva, a lehetőségig korlátozva tehát a sikkasztás, ezáltal a gyilkos 
élősködés nemzetpusztító gyakorlatát. Eltörölve a családtámogatás „juttatásait”, átutal-
va egyben költségvetését az utódlás számláira.

Számos hasonló megoldás lehetséges a züllés-pusztulás fékezésére-megállítására, ha 
azokat az ösztönzőket, amelyeket a politikai, szakmai korlátoltság és a féktelen vágy az 
élősködésre a züllés-pusztulás terjesztésére célzott be, minden részletében a megmara-
dásra, a nemzeti-emberi jövő szolgálatára, az élet pártolására állítjuk át.

Nagyon-nagyon eltávolodtunk a demográfia tudományos minőségétől a „népese-
déspolitikával”, csak lépcsőzetesen, türelemmel és hosszabb távon közelíthetünk meg 
érvényes és tartósnak ígérkező megoldásokat. Első lépcsőnek a családi jövedelemadó 
volna esélyes. Baranyi Károly javaslata – a szülők részesedése dolgozó gyerekeik jöve-
delemadójából – szintén lépcsőnek kínálkozik. De eltávolodásunkat a demográfia tudo-
mányos rendjétől egyedül igazságos módon csak akkor állíthatnánk helyre, ha a költség-
vetésre terhelnénk rá a jövő beruházásait, s egyben visszafizettetnénk a sterilizáltakkal, 
a művi abortusz törzsvendégeivel, a szinglikkel, a „meleg” együttélőkkel, az akaratlagos 

műhely



104

 2009. tavasz

gyermektelenekkel (azok a gyermektelenek mentesítve, akik más módon szolgálják a 
jövőt) meghatározott életkoruktól kezdve élethosszig bérüknek-fizetésüknek azt a ré-
szét, amely az utolsó fillérig világra nem hozott gyerekeiket illetné, s őket is csak szülői 
minőségükben illette volna. A sikkasztást, amelyre – jórészt tudtukon kívül – gyilkos 
élősködésüket alapozzák, s amelyet többgyerekeseknek kell névtelenül továbbítani, akik 
helyettük szülnek-nevelnek utódot.

A mi jelenlegi létező parlamenti demokráciánk az ilyen, vitathatatlanul igazságos poli-
tika végrehajtására képtelen volna. A pártok sem vállalhatnák ilyen politika képviseletét, 
miután a választópolgárokat leszoktatták arról, hogy minden történelmi előrelépésért 
– egyáltalán: a jövőért – mindig áldozatot, olykor nehezen elviselhetőt kell hozni, és rá-
szoktatták arra, hogy választások előtt tartsák a markukat, és adják a voksot a legtöbbet 
ígérőnek. Voltaképp kiszolgáltatták magukat a pártok az erkölcstelen népszerűségnek a 
voksok jutalmazásával-vásárlásával.

Visszavonom a többes számot, elég egyetlen párt is a választási rendszer elzülleszté-
sére, ahol milliónyi (több milliónyi?) választópolgár tartja a markát ilyen-olyan kedve-
zésekért. Ott megnézheti magát az a párt, amely nehéz áldozatokat vállal programjában 
a történelmi előrelépésért, a jövőért, s az efféle vállalásokkal igyekszik a voksait begyűj-
teni. 

A mi helyzetünk, igen valószínű, ma legrosszabb a világon. És naponta rosszabb lesz, 
mindennap nehezebben helyrehozható. Ötven éve elégtelen a születésszám, azóta a 
gyes-gyed-en kívül a pusztulás kivédésére érdemben semmi sem történt, pedig a társa-
dalom szervezetében az életellenes tumorok és fekélyek úgy elszaporodtak, a gyógyítást 
bármelyik nap el lehetne kezdeni. Az első lépcsővel.

Hogy mikor érünk a lépcsősor végére?
Jelen állapotunkból ítélve jó lelkiismerettel csak azt mondhatom: így soha. Ez a nem-

zet-édesanyját annyiszor megtagadó nép inkább sodródik tehetetlenül a pusztulásba, 
mint hogy vállalja a megmaradásért elkerülhetetlen áldozatot. 

 6. Ítéletvégrehajtó: a demokrácia 

Nagyszerű találmány a demokrácia. Visszacsatolja a politikai felelősséget a választó-
polgárokra: tőlük kapják megbízásukat a közügyek legfőbb irányítói, végső fokon ők 
maguk felelősek érte, kikre bízzák a sorsukat.

Más kérdés, hogy sehol a világon nem hatályos – nem elég hatályos – ez a felelősség. 
S erről csak annyit: más lapra tartozik, ez nem a rendszer hibája.

Szembe találkozunk viszont, meglehet először a történelemben, olyan próbatétellel, 
amely a demokrácia legfőbb értékeit veti be a pusztítás szolgálatára. Most forogja ki az 
idő, hogy a demokráciának még a legtisztább, legnemesebb fajtája is csak életképessé 
gyógyítható társadalmakban képes a rendszergazda szerepét vállalni.
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Életkori sajátosságnak vehetjük, hogy az öreg embereket mindennél inkább a jelen 
izgatja, s a múlt foglalkoztatja. Azon, hogy mi lesz húsz, harminc, ötven év múlva, 
nemigen gyötrődnek. A fogyás miatt hirtelen elöregedő társadalom közgondolkozása 
szükségképpen alakul így: eltompul az új iránti érzék, kevés a hajlandóság áldozatra, 
a jövő még nem szorongat, gondjai, szükségletei háttérbe szorulnak. Annál nagyobb a 
közvetlen és pillanatnyi kívánságok, érdekek vonzása, elfogyasztani a még elfogyaszt-
hatót, kiélvezni a még kiélvezhetőt – utánam az özönvíz. Az egyéni lét elkerülhetetlen 
pusztulásának tudata párosul a közösségi lét pusztulásának felkomorló előérzetével, és 
mint az élő szervezetet a gócosodó rák áttételei, szövődményei, úgy fertőzi meg az egész 
közéletet, az egész magánéletet ez a gyógyíthatatlannak tetsző kórosodás.

Az elvénülő, fogyatkozó társadalom életellenes. Életellenessé – gerontokráciává, vén-
uralommá – formálja át a demokráciát is. Gyermekeiket fogyasztják a jövőn élősködők, 
s többségi szerephez jutva akár a legtisztább demokratizmussal érvényesíthetik önös ér-
dekeiket. S ezek az új érdekviszonyok már nemcsak a szemléletet, a közgondolkozást, a 
közerkölcsöt, a magatartásformákat határozzák meg, érvényesülésre törnek a sajtóban, 
közigazgatásban, a jogalkotásban és a közélet egyéb fórumain is, mindenütt.

Meghatározó szerepe van a számszerű többségnek a demokráciában. Noha a nyug-
díjasok és a nyugdíjas korhoz közeledők nem – még nem? – képviselik a szavazásra 
jogosultak többségét, de, minthogy legnagyobb arányban ők vesznek részt a válasz-
tásokon, a szavazók többségét helyenként is, s akár országosan is képviselhetik. Szá-
mítsuk be, hogy a demokratikus választási rendszer sehol a világon nem szabadulhat 
attól a képtelen ellentmondástól, hogy a jövő zálogát, a gyermekek, a serdülő fiatalok 
korosztályait a választójog kirekeszti, és sem képviseletükre, sem helyettesítésükre nem 
ad lehetőséget.

A nyugdíjban közvetlenül érdekeltek köre kétségkívül a legnagyobb tábor, a szavazást 
gyakorlók között abszolút többségre esélyes. Minden együtt van tehát ahhoz, hogy a 
létező demokráciát a többségi elv érvényesítésével leváltsa a vének életellenes uralma, a 
gerontokrácia. Na és? – mondhatnám főpolitikus druszám mintájára – az öregek böl-
csek, nem árt a politikának kicsivel több bölcsesség.

Történt valami ebben is. Gyerekkorom falubeli öreg parasztjai, akik a valóságból, köz-
vetlen élményeikből szűrték le tapasztalataikat, bizony, másképp gondolkoztak az élet-
ről, a világról, a politikáról, mint nagyon sok mai vénember, akit a tévé, a rádió, az újság, 
ilyen-olyan szónok okosított, s aki nem egyszer, nem csak másodszor, de tizedszer is 
elhiszi akár ugyanannak a politikus szélhámosnak a hazugságait, ígérgetéseit, dicsekvé-
seit, rágalmait, és csakis arra voksol, aki neki a legnagyobbat hazudja.

Lesz tehát indok a háborgásra a már lényegében bekövetkezett államcsőd okán, a 
nyug ellátás, betegellátás lezüllesztése miatt beláthatatlan ideig, és lesznek az országot 
kirabló és kiraboltató politikusok, akik a zöldasztal körüli rablóhadjárataik után rálici-
tálnak a legnagyobb érdekcsoport és reménybeli szavazótábor háborgásaira. Miáltal a 
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parlamentáris demokrácia a személyes érdekérvényesítés alapján a jövő ellenzékét köny-
nyen többséggé szervezheti.

Kollekív öngyilkosságra.

Igen vázlatos és természetesen igen hiányos összefoglalója ez az írás a civilizált világot 
fenyegető népesedési katasztrófa előszelének, a fogyás-elvénülés néhány felderített oká-
nak, s csak utalásokat tartalmaz kínálkozó terápiára. Nem a mondandó hiánya miatt, 
csak a saját írásaimból több ezer oldallal kiegészíthetném. Itt csupán azt kívántam jelez-
ni csomagolás nélkül, milyen eredményre jutottam a vizsgálódásokkal.

Átolvasva az írást hiányérzetem támadt. Mert az rendben volna, hogy a tudomány, 
a szakma, a ráció nyelvén fogalmaz és érvel, végtére vitairatnak is tekinthető. Viszont 
azoknak az olvasóknak keveset mond, akik a líra, az érzelmek nyelvére fogékonyak, 
számukra a népesedésről – anyaságról, gyermekekről, családról, nemzeti sorskérdésről 
– csak az az igazság teljesedik ki, amelyet érzelmeikkel felfoghatnak.

Visszatérek a leggyakoribb ellenvetésre, melyet a ráció nyelvén már megválaszoltam. 
Van rá válasz – némi ismétlést elviselve – a líra nyelvén is.

Valóban magánügy, hogy továbbadjuk-e az életünket, vagy végleg kiirtjuk a világból? 
Elgondolom, hány millió éves lehet a mellemben ez a szívdobogás, melyet elődeim be-

láthatatlan sora adott tovább egymásnak, szülők a gyerekeiknek; ezer és százezer éveken 
át ez a soha, egyetlen percre meg nem szakított szívdobogás, amely most engem éltet. 
Elgondolom, mennyi harc, mennyi munka, mennyi szenvedés, mennyi véráldozat őriz-
te meg ezt a szívdobogást százezer és millió évek során arra, hogy Magyarországon egy 
borsodi faluban egy nő meg egy férfi ezt a történelmi örökségét nekem adhassa tovább… 
Valóban magánügy, hogy továbbadom-e én is több millió éves történelmi örökségemet, 
vagy akaratlagosan elfojtom magamban, örökre megszakítom jóvátehetetlenül? Való-
ban magánügy volna ez a – szinte-szinte tömeggyilkosság? Mellyel elődeim beláthatat-
lan sorát és lehetséges utódaim beláthatatlan sorát veszíteném el magamban?

A jogrend természetesen magánügyként kezeli, parlamentek többsége is. Az utód 
megtagadása nem büntetendő cselekmény, még a legszigorúbb minősítésben sem bün-
tetőjogi, hanem erkölcsi kérdés, s ez így van jól. Ám ha számításba veszem, hogy a tár-
sadalmak kontinuitása, az élet szinten tartása, az egészséges korszerkezet megőrzése 
a nemzedékek váltásában, „újratermelésében” elsőrendű közérdek, akkor már a józan 
ész elbizonytalanodik, hogy valóban magánügynek tekinthető-e, ha valaki akaratlago-
san sérti ezt az elsőrendű közérdeket. Ám annak a megítélésében nem bizonytalanko-
dik a józan ész, hogy magánügynek tekinthetjük-e, ha a társadalom továbbéltetéséért 
élethosszig nélkülözés jár, az irtogatásáért pedig két-három-négyszeres életszínvonal, 
karrier, mesebeli élvezkedés a fejedelmi prémium.

Korántsem egyedüli oka, de önmagában is célratörő programja ez a biztos pusztulás-
nak.
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