
TÓTH I. JÁNOS

Fekete Gyula demográfiai nézetei

(Bevezetés) Fekete Gyula (1922–2010) író már a hatvanas években, a demográfusok 
előtt, sőt azokkal vitatkozva felismerte, hogy a magyarság demográfiai összeomlás 
felé halad. Ez a felismerés egyrészt könnyű volt, hiszen a statisztikai adatok feketén-
fehéren mutatták, másrészt mégis nehéz volt, hiszen szinte minden közéleti szereplő a 
demográfusoktól, az orvosokon át a politikusokig jobb esetben nevetségesnek (Fekete 
AlaláGyula), rosszabb esetben veszélyesnek, értsd nacionalistának és fasisztának mi-
nősítették az író nézeteit. Tanulmányomban Fekete demográfiai nézeteit elsősorban a 
következő pontokra szorítkozva vizsgálom: mi jellemzi a magyar népesedési csődhely-
zetet, ennek mi az oka, következménye és milyen megoldása lehetséges.

(A magyarság pusztulása) A második világháború után Magyarországon nem alakult ki 
baby boom. Ezt a problémát a kommunista kormányzat 1953 és 56 között elsősorban a 
művi abortusz betiltásával próbálta orvosolni.1 Ennek következtében javultak a termé-
kenységi mutatók, az 1954-es maximumnál az élveszületés 223 ezer fő, a nyers születési 
arányszám 23‰, míg a termékenységi arányszám 2,97 gyermek/nő volt és a népesség 
112 ezer fővel nőtt.2 A forradalom leverése után a kormányzat irányt váltott és a születési 
számok is gyorsan csökkentek. 1963-ban már Magyarországon volt a legalacsonyabb, 
13,1‰ a nyers születési arányszám a világon, ekkor a születési szám: 132 ezer csecsemő 
és a termékenységi arányszám: 1,82 gyermek/nő. (Minden relatív, mai szemmel nézve 
ezek a demográfiai adatok már egyáltalán nem tűnnek olyan rossznak.) Az 1957 utáni 
tizenöt évben 680 ezerrel kevesebb gyerek született, mint az 1957-et megelőző tizenöt 
évben. Ennek következtében nemcsak a születési szám esett mélypontra, hanem a 14 év 
alatti gyerekek számaránya is csak 14,2 ezrelék, miközben ugyanez az érték Nyugat-
Németországban (NSZK) 17,1 ezrelék volt a hetvenes évek elején.3

Fekete Gyula a katasztrofálisan alacsony születési számokról Bor Ambrus író, műfor-
dító és Bozóky Éva író, újságíró dolgozataiból szerez tudomást.4 A hatvanas években a 
népesség létszáma még nőtt, ezért a politikusok és a demográfusok (!) is könnyen leta-
gadhatták a problémát a közvélemény előtt. Talán innen a csúfolódó szlogen is: „fogyik 
a magyar”.

„Mit láthatott a demográfiában járatlan közember az 1958-as nyitány után: 
nincs itt semmi baj, évről évre szaporodik az ország lakossága. Honnan is tud-
hatta volna, ha elhallgatta előtte a politika, a tudomány, a média, hogy már csak 
öregekkel szaporodunk. Miközben évről évre fogytak a gyerekek, a fiatal korosz-
tályok, vénült a társadalom. Az újszülöttek vészes fogyását elfedte, sőt húszegy-
néhány évig túl is teljesítette az öregek »szaporulata«.”5

Fekete szerint a forradalom után a pártállam a jólét növelésének legegyszerűbb mód-
ját a csökkenő gyerekszámban ismerte fel. Erre a magyar „egyke” hagyományból jól 
ismert összefüggésre más írók is felhívták a figyelmet.6 „Az volna a jó, ha ötmillióra 
csökkennénk, annál több jutna egyre a javakból” – mondta egy orvostanhallgató egy 
filmbemutatót követő ankéton.7

„A magyarság történelmi méretű önpusztítása az anyaországban 1958-ban 
kezdődött, igen tevékeny pártállami ösztönzéssel. Nem kell ennyi rengeteg gye-
rek! – adta ki az ukázt agitrop hadseregének a politikai hatalom 1957–58-ban, 

MŰHELY



Valóság • 2019. július

TÓTH I. JÁNOS: FEKETE GYULA DEMOGRÁFIAI NÉZETEI 47

éppen amikor a születésszám elégtelenre váltott. A pártvezérelt sajtómonopólium 
tette a dolgát, s 1962-ben már a népességhez arányítva nálunk született a leg-
kevesebb gyerek a világon. …Az átlagos életkor kitolódása elfedte a gyermek 
korosztályok gyorsuló fogyását, s az először 1981-ben jelentkező »természetes 
fogyás« 2000-re huszonnyolcszorosára nőtt.”8

A rendszerváltáskor, 1989-ben a legfontosabb demográfiai mutatók értékei a kö-
vetkezők: élveszülés: 123 ezer, halálozás: 145 ezer, természetes fogyás: 21 ezer fő, 
születési arányszám: 12‰, termékenységi arányszám: 1,8 gyermek/nő. Az író, mint az 
MDF egyik alapítója, kezdetben még abban reménykedett, hogy az első szabad nemzeti 
kormány ciklusának a végére, de legrosszabb esetben is 1995-re a népességpusztulását 
megállítjuk. Sajnos ez nem történt meg, s ebben az is fontos szerepet játszott, hogy a 
rendszerváltó elit 2010-ig nem sokat tett a demográfiai fordulat érdekében, sőt eseten-
ként kimondottan rontott a helyzeten. Az író halálakor, 2010-ben a demográfiai mutatók 
minden korábbi értéknél rosszabbak: élveszülés: 90 ezer, halálozás: 130 ezer, termé-
szetes fogyás: 40 ezer fő/év, születési arányszám: 9‰, termékenységi arányszám: 1,25 
gyermek/nő.9 Az adatok 2011 után valamennyit javultak, de még mindig fényévekre 
vagyunk a népességfogyás megállításához szükséges 2,1-es termékenységi aránytól és a 
jelenleg hozzá tartozó évi 130 ezres születési számtól.

A szerző pesszimizmusát nemcsak a magyarság elöregedése és fogyása, nemcsak az 
elit érdektelensége, hanem a lakosság közönye is növelte. „Ez a pusztulás az anyaor-
szág lakosságának meglehet jóval nagyobbik részét – nem érdekli.”10 Fekete szerint ez a 
kommunista párt propagandájának a következménye, „amelynek legfőbb törekvése – a 
nemzeti érzés, a nemzettudat irtása, legyalázása volt”.11 Az írónak hasonlóan rossz vé-
leménye volt az MSZP–SZDSZ kormányzatokról (1994–1998, 2002–2010) és benne a 
Bokros-csomagról is. „A Horn–Kuncze-kormány idején még a Kádár-érához képest is 
súlyosbodott a helyzet. Bokrosnak a gyermekes családokat sújtó megszorításai, ameny-
nyiben a születés gátlásának minősíthetők, a népirtás soha el nem évülő bűntettének a 
gyanúját is fölvetik.”12

(A pusztulás okai) A magyarság demográfiai pusztulásnak Fekete szerint konkrét okai 
vannak, azaz az író nem hisz abban, hogy ez valamilyen külső végzetként csapna le a nyu-
gati civilizációra és benne a magyarságra. Ez az értelmezés már csak azért sem merülhetett 
fel, mert a magyarság pusztulásának a mértéke sokáig unikális jelenség volt a világban.

A Véreim, magyar kannibálok (1992) című művében 30 oldalon, 10 alcímben és 162 
pontban tárgyalja az okokat. Itt a következő alcímeket olvashatjuk: présben a család, 
dráguló gyermekeink, az anyaság rangfosztása, antibébi (fogamzásgátló technológiák), 
dolce vita (szexuális forradalom), mint lepke a fényt… (család- és gyermekellenes ideák 
elterjedése), a politika ellenszelében, önemésztő nyugdíjrendszer, pillanatkép (jelenér-
dek és az individualizáció), mint oldott kéve (agónia, nemzettudat eltűnése).

Az önemésztő nyugdíjrendszert bírálva írja Fekete: „A csőd felé sodródó képtelen 
nyugdíjrendszer helyreigazítására tesz kísérletet Demény Pál (Population Council, New 
York) azzal a kifejezett céllal, hogy »visszaállítsa azt a közvetlen kapcsolatot, ami va-
laha fennállt a termékenységi magatartás és az öregkor gazdasági biztonságának egyéni 
kilátásai között«.… Jól látja Demény Pál, milyen kapcsolatban van az elhibázott nyug-
díjrendszer a csökkenő termékenységgel, a népességfogyással.”13

Az Első számú közügy (1997) című műben a fogyás okait „ömlesztve” 10 oldalon 
(78–88. o.) át tárgyalja. Ezek a következők: a termelésközpontú családokat felváltják a 
fogyasztásközpontú családok, családi élettel szembeni nevelés, válások magas száma, 
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együttélők növekvő aránya, a gyereknevelés növekvő költségei, gyermekellenes adó-
rendszer, gyermekellenes infláció, létbizonytalanság, munkanélküliség, anyaság rang-
fosztása, a magas termékenységű háztartásbeli nők arányának a csökkenése, gyerekes 
anyák hátrányos megkülönböztetése, karrier lehetőségek, abortuszliberalizáció, meddő-
ség, fogamzásgátlás, gyermekvállalás mint magánügy, feminizmus, szexuális forrada-
lom, születéskorlátozás reklámja, nagycsaládosok jólétének a csökkenése, szekularizá-
ció, alacsony szintű családi juttatások, egykés világ erkölcsi rendje, ellenséges média, 
gerontokrácia, kis lakásokat preferáló lakáspolitika, gyermekellenes nyugdíjrendszer, je-
lenérdekű politika, fogyasztási kényszer, erkölcsi csőd, szexuális szabadosság, jövőkép 
hiánya, jövő kifosztása, anómia, magas termékenységű parasztság arányának a csök-
kenése, szülőképes korosztályok csökkenése, elvándorlás, menyasszonyexport, káros 
szenvedélyek, dohányzás, alkoholizmus, drog, és a nemzeti sorskérdések iránti közöny.

A jövő megrablása (2005) című munkájában a gyermekvállalás gazdasági aspektusát 
állítja előtérbe. Fekete már a hatvanas évek közepén feltette a kérdést: „Ki viselje az 
utódnevelés költségeit”, amire állítása szerint érdemi választ sohasem kapott.14 A köz-
gazdaságtudomány klasszikusai (Adam Smith, Malthus, Ricardo) szerint a munkabér 
nemcsak a munkás, hanem a családjának a fennmaradását, újratermelésének a költségeit 
is tartalmazta. Napjainkban azonban a dolgozó férfi, illetve a kétkeresős családmodell 
kialakulásával a dolgozó nő is, a munkabérérére kizárólag úgy tekint, mint a saját jöve-
delmére, amelyet jogosult teljes mértékben magára költeni. Fekete elfogadja, de mégis 
helyteleníti ezt a felfogást és úgy értékeli a helyzetet, hogy a modern ember meglopja 
a gyerekeit: „bárki magára költhette munkabérének azt a részét is, amely a feleségét, 
gyerekeit illetné – kivált ha nem is volt családja –, így akár megháromszorozhatta 
életszínvonalát.”15 Ezzel párhuzamosan a modern világban az emberek jelentős része a 
gyermekvállalást magánügynek tekinti, mint a bélyeggyűjtést vagy a kutyatartást stb. Ha 
pedig hobbi, akkor ezt mindenkinek önerejéből kell finanszírozni. A gyerek tehát öncélú 
kedvtelés, amelyben a közösség szempontjai semmiféle szerepet nem játszanak.16 Ezt 
nevezi az író hobbi elméletnek, valójában ez egy liberális felfogás, ami az internaciona-
lista jellegű kádári rendszert is áthatotta.

Fekete szerint a munkabérrel kapcsolatban mindkét megfontolás jelen van a társa-
dalomban. Vannak olyan szabályok, amelyek szerint a munkabér tartalmazza gyer-
meknevelés költségeit, tehát annak egy része a dolgozó gyerekeit illeti meg (lásd pl. 
gyermektartási kötelezettség). Ugyanakkor vannak olyan jogszabályok, amelyek szerint 
a munkabér teljes egészében a munkást illeti meg (a személyi jövedelmi adó is erre az 
előfeltevésre épül). S végül a családi pótlék, a gyermekintézmények rendszere, amely 
költségtérítést, illetve juttatást ad a családoknak, azt a filozófiát tükrözi, hogy a gye-
reknevelés olyan közhasznú tevékenység, amely megérdemli a társadalom támogatását.

Tehát jelenleg az a helyzet, hogy a társadalom és az állam elsődlegesen magánügynek 
és hobbinak tartja a gyereket (aki vállalta, tartsa is el), de hasznos hobbinak, méltónak 
a kedvezményre, támogatásra. Ezért különböző segélyek, juttatások és támogatások 
címszóval valamit visszaad a gyermeket vállaló szülőknek. Feketének nem tetszik ez a 
megoldás; szerinte az első számú közügyünket a létezés-megmaradás ügyét a szociálpo-
litikára taksálni annyi, mint ha a parasztember a vetőmagot abból az ocsúból vételezné, 
amit még a hombár fenekéről összesöpör.17

Szerintem mindegy, hogy mit gondoltak kétszáz évvel ezelőtt a klasszikusok, jelenleg 
az a közfelfogás, hogy a munkabér a munka ellenértéke, amit a dolgozó teljes mérték-
ben jogosult magára költeni. Teljesen elképzelhetetlen, hogy ennek a jövedelemnek egy 
részét adó formájában visszavegyék a 2-3 gyereknél kevesebbet vállaló emberektől. 
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Ebből az következik, hogy a gyermeknevelés költségeit egy családbarát társadalomban, 
ahogy a megoldást keresve maga Fekete is javasolja (lásd később), elsődlegesen nem 
munkabérként kell kifizetni. Ugyanis, ha a munkabérben adjuk oda az embereknek a 
gyermeknevelés költségeit, akkor arra kényszerítjük őket, hogy a gyermek és a jólét 
között válasszanak. Mivel minden újabb gyerekkel csökken a párok jóléte, ezért ez a 
gyakorlat a lehető legkevesebb gyerek vállalására ösztönöz. Ezt számos gazdag ország 
– Olaszország, Németország, Japán – példája is meggyőzően bizonyítja.

Az okok kapcsán Fekete bevezeti az F-tényező fogalmát, amely alatt a jövő generá-
ciójának az előállításához szükséges munkát, töredelmet, áldozatot, anyagi, szellemi, 
érzelmi, erkölcsi „ráfordítást” érti. Világos, hogy az F-faktort a felnőtt nemzedékeknek 
a következő generáció előállítására kell fordítania. Ha ezt nem teszi meg, akkor kizsák-
mányolja a jövőt, ami egy átmeneti ideig növeli az aktív lakosság jólétét, hosszútávon 
azonban ez az önzés kamatostul megbosszulja magát. A kevés gyereket vállaló generáci-
ók kannibál módjára a saját jövőjüket eszik meg. Ahogy Illyés Gyula mondta: »Amelyik 
ország évenként több embert tesz sírba, mint bölcsőbe, az nem takarít a jövőre – föleszi 
az egészet.«18 Világos, hogy ez a gyermekellenes társadalmi gyakorlat fenntarthatatlan.

Az író szintén visszatérően hivatkozik Theodor W. Schultz, Nobel-díjas amerikai 
közgazdászra a human capital – az emberi tőke – tudós kutatójára. Schultz szerint a 
nemzeti jövedelemnek mintegy 30%-át köti le a munkaerő előállításának a költsége. 
Ez a költség azonban nem jelenik meg az országok államháztartásában, sem a cégek 
költségvetésében, mert szinte teljes mértékben a szülők magánjövedelmére van ter-
helve: „voltaképp a munkaerőt ingyen kapják a munkahelyek, csak a használatáért 
kell majd fizetniük, annyira, amennyire. (Mintha a gépkocsit ingyen osztanák a gyá-
rak a jelentkezőknek, a használóját csak az üzemeltetés költségei terhelnék.) […] A 
képtelenül igazságtalan tehermegosztás azonos munkát végzők jövedelmében, élet-
színvonalában két-három-négyszeres különbséget hoz létre, és ez csupán az anyagiak 
megoszlását jellemzi.”19 

Itt említem meg, hogy Fekete szinte minden könyvében érinti az általa alaptörvény-
nek nevezett összefüggést.

„Egy axiómából indulok ki.
Az emberi lét első számú és legmagasabb rendű törvénye: az élet fenntartásának, 

lehetséges gazdagításának és átörökítésének parancsa, szüksége, kötelessége.
Olyan alaptörvény ez, amely tartósan az emberi-társadalmi lét semmilyen más 

törvényének nem rendelhető alá, viszont amelynek minden más törvényt alálehet, 
sőt végső esetben alá is kell rendelni.

Áthatja ez az alaptörvény az emberi világot minden részletében. Elsődlegesen 
határozza meg alakítja ki, minősíti az ilyen-olyan rendező elvet, értékrendet is.

Csak jellemzésül: még az igazságos háborúnak, a szabadságharcos véráldozatoknak, 
a mártírhalálának is egyedül az ad értelmet, ha egyesek halála mások – a közösség – 
életét szolgálja, az élet fennmaradását, magasabb szintű kiteljesedését, átörökítését.”20

Ez az alaptörvény tehát azért fontos, mert belőle levezethető a helyes és a helytelen 
családpolitika, sőt általában a politika jó és rossz iránya is.

(A fogyás következményei) E témával kapcsolatban a legjobb, amit tehetek, hogy idézem 
Fekete rövid összefoglalását: 

„Olyannyira nem számol a közgondolkodás az elöregedés következményeivel, 
olyan bűnösen hallgat erről a sajtó […], oly mértékben lapít a szaksajtó, hogy 
ömlesztve ide kívánkozik a részben már említettek s nem említettek summázata.
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1. Az elvénülés, a »szürke veszedelem« maga is következmény: a tartósan elég-
telen születéseké. […] 2. Romlik a termelők és az eltartottak aránya, vele együtt az 
életszínvonal – a reálbér, a reálnyugdíj csökken –: a hasonló színvonalú, szervezettsé-
gű gazdaságokhoz képest. 3. Az elöregedés arányában nő a társadalmi rezsi. 4. A kül-
piacon folyamatosan romlanak a cserearányok. 5. Lohad a vállalkozó kedv, elgyávul 
a kezdeményezés, gyengül, sorvad az innováció. 6. Szűkül a »merítőbázis«, ritkulnak 
a tehetségek. 7. Nyomott, szorongó, rossz a társadalmi közérzet. 8. Ködbe vesznek a 
távlatok, s az »éljünk a mának« szemlélet uralkodik el. 9. Az öregek érdekérvénye-
sítésének sokkal jobbak az esélyei, akár a fiatalok – de kiváltképpen a még ezután 
születők – rovására is. 10. A demográfiai vákuum, jórészt demográfiai túlnyomás kö-
zepén – a nemzeti lét, fennmaradás veszedelme. 11. Vendégmunkások áradása az el-
kerülhetetlen gondokkal, feszültségekkel, veszedelmekkel. 12. Terjed, megerősödik 
az új élősködési forma: a jövő fogyasztása kizsákmányolása, megrablása. 13. Hosszú 
távú kölcsönök, eladósodás – a gyerekek és az unokák terhére. 14. A nyugdíjaskorúak 
és a már nyugdíjaztatásukra készülődök többségbe kerülnek a szavazópolgárok közt. 
15. »Az infrastruktúra egy főre jutó költségei megnövekednek.« 16. A közösség, az 
etnikum lélekszáma folyamatosan csökken, majd elvesztve tartását, hirtelen omlik 
össze, esik szét. 17. A halálozás aránya egyre tovább nő az elvénülő társadalomban, 
a születésszám egyre tovább csökken. 18. A teljes pusztulás.”21

Fekete már 1973-ban felismeri, hogy a népességfogyás sokkal alattomosabb vesze-
delem, mint a túlnépesedés.

„A fogyás azért alattomos, mert az első tizennyolc-húsz évben, amíg a társa-
dalom »megtakarítja« a meg nem született gyermekeket illető anyagi és időbeli 
ráfordítást […] jelentősen növeli az életszínvonalat, az étvágyat, az igényeket. 
[…] De utána harmincöt-negyven évig kell ezért a rövidlátásért uzsorakamattal 
fizetni; sőt pontosabban ötvenöt-hatvan évig. Például azok, akik 1972-ben hiá-
nyoztak a társadalmilag szükséges újszülött létszámból, a termelők létszámából 
is hiányozni fognak 2032-ig. Azért is alattomos veszedelem a fogyás, mert ha 
sikerülne is elérnünk a demográfiai optimumot, ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy tizennyolc-húsz évig állandóan nő a gyermekkorosztályok eltartási terhe, 
ugyanakkor, amikor az elöregedés miatt évről évre állandóan nő a nyugdíjas 
korosztályok eltartási terhe is. És ugyanebben az időben állandóan csökken a ter-
melő korosztályok létszáma, amelyeket így kétoldali növekvő terhelés nyomaszt. 
Az optimális születési szám első kedvező hatása csak tizennyolc-húsz év múlva 
jelentkezik és csak attól kezdve enyhül a kettős eltartási teher nyomása, de még 
további harmincöt-negyven év kell hozzá, amíg a teljes egyensúly helyreáll.”22 

Európa öngyilkossága (2007) című könyvét a következő sorokkal fejezi be:
„Hová züllött 1956 csudálatos népe… 
Két-három békés évtized alatt ez a lakossággá züllesztett nemzet több magyar 

lelket gyilkot ki a világból, mint ezer év háborúiban együttvéve összes ellensége: 
tatár, török, német, orosz. Minden hiába? Azt az iszonyú erejű sodrást, amely a 
pusztulás partjára lökött bennünket, már lehetetlen fékezni, megállítani?

Ha így van, akkor számunkra a tisztességnek, a becsületnek egyetlen útja ma-
radt: A Lehetetlen ostroma.”23 

(„Kétpártrendszerünk”) A jövő kizsákmányolása, vagyis a szükséges mértékű reproduk-
ció hiánya elsősorban a társadalom objektív (fizikai-biológiai) világában zajló jelenség, 
mégis mint minden társadalmi jelenség, ez is át van itatva szubjektív hittel, érdekekkel 



Valóság • 2019. július

TÓTH I. JÁNOS: FEKETE GYULA DEMOGRÁFIAI NÉZETEI 51

és ideológiával.24 Az írónak az alacsony születésszámok miatt érzett aggodalmát a hi-
vatalos politika elutasította, sőt egyesek fasizmusnak minősítették. Ezzel kapcsolatban 
Fekete folyamatosan panaszkodik.

„Népesedési csődhelyzetünk feloldásának talán a legnagyobb akadálya mindmá-
ig az a fóbia, melyet jó negyven éven át programoztak be a szívekbe és az agyakba: 
aki büszkén vallja magáról, hogy ő magyar, azt nyilván megszállták ordas eszmék, 
a nacionalizmus leprája emészti. S ha még ráadásul orvul azt is számolgatja magá-
ban, hányan születnek, hányan halnak meg, az már a totális fasizmus.”25

Fekete a népesedési helyzetet értékelve az emberi élet közösségi formáinak elpusztí-
tásában érdekelt életellenes erőt tételez fel.

„Közéletünkben a forradalom óta két erő – ha úgy tetszik két »párt« – küzd 
egymással; az egyik az életé, a megmaradásé, a másik – akarva-akaratlan, tudva-
tudatlan – a pusztulásé. E két pólus köré rendeződnek – itt nem csupán a népe-
sedésről van szó! –, e pólusokra tájolódnak az ilyen-olyan hatalmi törekvések, 
politikai, ideológiai tusakodások, manipulációk, a gazdaság, a kultúra szövedékei 
a parttalan közélettől a tíz millió magánéletig.”26

Az életellenes erők általában szorgalmazzák: az egynemű párok házasságát és az örökbefo-
gadást, valamint a drog legalizálását. Az alkoholizmus és a dohányzás is életellenes, ez azonban 
nem ad alapot arra, hogy tovább terjesszük az életellenes viselkedési formákat, mondja Fekete. 
Természetesen a művi abortusz liberalizálása is életellenes, amelyek eredménye nemcsak a le-
gyilkolt magzat, hanem a meddővé váló és pszichoszomatikus betegségektől szenvedő anya is.

 Életellenes az adórendszerünk, mert megadóztatja a szülőt minden gyermeke után. A 
Horn–Bokros időkben megvonták a gyermekeket is megillető, személyenként a lakás 25 
négyzetmétere érvényes adómentességet. Életellenes a nyugdíjrendszerünk, amely öngyilkos 
érdekviszonyokat kényszerít a társadalomra. Egyrészt törvényes szankciókkal biztosítja a jogot 
az öregkori ellátásra–eltartásra, másrészt a legkevesebb figyelmet sem fordítja az utódnemze-
dék előállítására. Sőt önpusztító ellenérdekeltséget teremt, mivel képtelen felismerni, hogy a 
nyugdíj nemcsak a javak, hanem az emberek újratermelésén is nyugszik.

Életellenes a média. Ezer évig a család szocializálta a gyermeket, most a média. Az a média, 
amely valamilyen oknál fogva eleve család- és gyermekellenes. Életellenes a szekularizáció, a 
jólét, kényelem, és szórakozás-élvezkedés, a pillanatnyi érdek előtérbe kerülése és a sor hosz-
szan folytatható. Az életellenes oldal minden tevékenysége arra utal, hogy a hagyományos ér-
tékeket beleértve a népet, illetve a nemzetet is elpusztítsa, gondolom ezért is nevezi őket Fekete 
életelleneseknek, és fordítva.

Nem teljesen világos, hogy pontosan kire vagy mire gondol Fekete, amikor ezt a két „pár-
tot” megkülönbözteti: pronatalistákra vagy antinatalistákra, tradicionalistákra vagy moder-
nekre, keresztényekre vagy szekuláris emberekre, nemzeti oldalra vagy globalistákra, illetve 
ezeknek a dichotómiáknak a kombinációjára? A következő két idézet talán segíti a megértést.

„Ezek a példák is jelzik, hogy a korunkbeli doktriner mánia – többnyire »libe-
rális« álruhában – a jog nevében támad: a jogrendbe igyekszik beépíteni, emberi 
alapjoggá avatni az életellenest, hogy bíróság elé citálhassák – teszem azt a »diszk-
rimináció« vagy a »gyűlöletkeltés« vádjával –, aki a joggá felkent abszurditást az 
élet védelmében visszautasítja. (Mintha a szabad fertőzés jogával ruháznánk fel az 
AIDS-es beteget, aki feljelenthetné, büntethető perbe hívhatná az ellenállót, mond-
ván: megsértette emberi jogait.)”27

Ezek szerint az életellenes oldalt a liberális álruhába öltözött doktriner jogvédők 
képviselik. Másrészt hivatkozik a globalizációra és pénztőkére mint az életellenes oldal 
főszereplőjére, szemben az organikus (vagyis nemzeti) tőkével.
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„A pénztőke a befektetések gyors megtérülésben érdekelt, és ádáz ellensége az 
emberi tőkébe történő befektetésnek, tehát a saját utód nevelésének, mondván: 
túl drága befektetés és sokáig kell a megtérülésére várni, a szegény túlszaporodó 
országokból viszont várakozás nélkül és ingyen beszerezhető munkaerő, bármi-
lyen mennyiségben. Lelkesen támogatja ezt számos baloldalinak nevezett párt és 
a liberális tömegtájékoztatás eszmei terrorja, mely szerint az őshonos lakosság 
lélekszámának, anyanyelvének, kultúrájának, továbbadását védelmezők eleve 
»rasszisták«, »fasiszták« »idegengyűlölők«.”28

Sokan axiómaként kezelik, hogy a kortárs liberalizmus, vagyis a neoliberalizmus 
a nemzetközi nagytőke érdekeit képviseli a politika és az ideológiai világában. Ezért 
e két entitás közötti kapcsolat érthető. Adós marad viszont a válasszal a szerző, hogy 
a baloldal miért támogatja ezt a programot és a mögötte álló pénztőkét. Joggal téte-
lezhető, sőt a nyugat-európai tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tömeges betele-
pítésből származó veszélyek, kockázatok és károk először az őshonos szegényeket 
sújtja. Mindenesetre az életellenes oldal gyújtópontjában a nemzetközi nagytőke és 
a globalizmusban érdekelt erők állnak. De ki áll a másik oldalon, az élet oldalán? 
Ideáltipikus esetben a nemzetállam. Az esetek döntő többségében azonban a globális 
erők által korrumpált komprádor politikai elit az államot is a másik oldalra pozício-
nálja. Így az élet, a nép és a nemzet pártjának gyújtópontjában nem marad más, csak 
néhány nemzeti érzelmű gondolkodó és író.

Az idősödő Fekete egyre nyíltabban beszél arról, hogy a népességfogyás mögött 
szándékosság áll. Szinte minden könyvében idézi a náci Himmlernek az OST fedőne-
vű tervét, amely az orosz nép jövőjének aláaknázására készült. „»Az orosz területek 
lakosságával kapcsolatos német politikának az lesz a célja, hogy keresztülvigye, hogy 
az orosz születési arányszám jóval alacsonyabb legyen, mint a németeké.«29 Ezért, 
mondja a náci terv, olyan politikát kell folytatnunk, amely a lakosság csökkentésére 
irányul. Ennek érdekében a lakosság között el kell terjeszteni, hogy káros a sok gyerek, 
a gyereknevelés anyagi áldozattal és egészségügyi kockázatokkal jár. A fogamzásgátló 
szereket népszerűsíteni kell, az abortuszokat a legcsekélyebb mértékben sem kell korlá-
tozni, nem kell támogatni a törvénytelen gyermekeket, nem kell adókedvezményt adni 
a sokgyermekeseknek, sem pénztámogatást. »Számunkra, németek számára az a fontos, 
hogy elerőtlenítsük az orosz népet… Ezt a célt a felsorolt eszközökkel érhetjük el…«.”30

Fekete, ha kérdés formájába, de mégiscsak azt sugallja, hogy az 56-os forradalom 
után erre a tervre alapozott a honi népesedéspolitika. Az Első számú közügyben „A 
népirtás honosított változatai” című részben szintén csak sejteti, hogy a kádári rendszer, 
majd az őt követő szocialista-liberális kormányzat szándékosan népességritkító politikát 
folytatott. Máshol ezt a véleményét direkt módon is megfogalmazta.31

(Mi a megoldás?) Fekete a demográfiai témájú könyvei végén rendre nekifut ennek az 
alapvető kérdésnek is. A Véreim, magyar kannibálok, című kötetének a végén (337–
340. o.) először is felteszi a kérdést, „van-e megoldás egyáltalán?”32 Fekete elutasítja azt 
a véleményt, hogy a „népesedési folyamatokat nem kell és nem is lehet befolyásolni, 
még ha azok kedvezőtlen irányokba haladnak is.” Hiszen valójában a rendszer durván és 
erőszakosan befolyásolja a gyermekvállalást „a jövedelemelosztással, az adóztatással, a 
minden tudományos alapot nélkülöző, képtelen nyugdíjrendszerrel stb. stb.…”33

„A népesedés befolyásolására két példát közvetlen szomszédságunkból: 
Csehszlovákia, Románia. Tényekkel bizonyítható, hogy nyilvánvalóan és nagyon 
lényegesen alakítja a születésszámot a népesedéspolitika mindkét alapformája: 
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csehszlovák, amely a gyermekes családok terheinek közösségi átvállalásával, az 
anyák helyzetének a könnyítésével stb. igyekszik serkenteni a szülési kedvet, és a 
román, amely kényszerintézkedésekkel – igazán nem vonzó módon – befolyásolt.”34

Fekete hivatkozik az amúgy az ő javaslatára bevezetett GYES-re is, amely nyilván-
valóan javított a születési számokon. Továbbá beszámol a franciaországi és svédországi 
eredményekről, ahol különböző támogatásokkal, pl. jövedelemadó-kedvezményekkel, 
családi pótlékkal stb. szintén emelték a gyermekvállalási hajlandóságot.

A lehetséges megoldási javaslatok sorát a főhivatású anyasággal kezdi.
Ez „lehetővé tette volna, hogy három vagy több gyereküket gonddal-szeretet-

tel nevelő anyák megfelelő fizetéssel, nyugdíjjogosultsággal gyermekeik mellett 
maradhassanak. Közgazdasági vizsgálatok kimutatták, hogy a főhivatású anyaság 
intézménye sokkal-sokkal kevésbé terhelné a költségvetést, mint az ugyanolyan 
gyermekszámot ellátó gyermekintézmény, sőt a munkaerőmérlegen is javítana.”35

Meg kell említenem, hogy a könyv kéziratát a szerző 1989-ben zárta le, azóta az 
ország a demográfia helyzete sokat romlott. Ebből adódóan, számításaim szerint a hi-
vatásos anyaság, legalábbis önmagában ma már csak akkor jelentene megoldást, ha a 
főállású anyák legalább öt vagy annál több saját gyereket nevelnének fel.

Fekete kitér az anyasági nyugdíjra, amely azoknak az anyáknak járna, akiknek három 
vagy több gyermeke rendszeresen dolgozik. Ez a javaslat a társadalmi igazságosság 
szellemével összhangban megpróbálja kompenzálni azokat a sokgyermekes anyákat, 
akik óriási költségek mellett több fiatalt is munkába állítottak. A szerző megemlíti még 
a bedolgozás korszerűsítését, és megszabadítását a szemérmetlen kizsákmányolástól; 
továbbá a rövidített munkaidőt az anyáknak.36 A jelenlegi szóhasználat szerint az előbbi 
a távmunkára, míg az utóbbi a részmunkára utal. Végül Fekete hangsúlyozza a családi 
életre való nevelés fontosságát is.

A szükséges tennivalók legrövidebb összefoglalását a Vitairat a jövőről (1990) című 
munkájában olvashatjuk. Ezt a kéziratát még a rendszerváltás előtt (1988-ban) zárta le. 
Itt is az a legjobb, ha magát az írót idézem, csak helykímélés céljából a bekezdéseket 
gondolatjellel helyettesítem.

„– A családok növekvő arányban közvetlenül kapják meg a gyermekek neve-
lésének alapvető költségeit, a jövedelemelosztás új rendje szerint, amely a mun-
ka szerinti jövedelmet és a még nem dolgozók ellátásának költségeit elkülöníti, 
ez utóbbit a gyermeket ténylegesen nevelő családokhoz közvetítve. – Olyan új 
nyugdíjrendszer kidolgozására van szükség, amely tekintetbe veszi a felnevelt, 
dolgozó gyermekek számát is. – A gyermek- és családellenes jövedelmi adórend-
szer gyökeres átalakítása gyermek- és családpártivá. Minden családtagot illesse 
meg a társadalmi minimum adómentessége. – A különösen kártékony lakáspo-
litikát meredek fordulattal családpártivá kell fejleszteni, ellensúlyozva például a 
nagycsaládok és a család alapító fiatalok eleve hátrányos helyzetét. – Az isko-
lában, a tankönyvekben, a mindennapi tájékoztatásban a népesedési kérdéseket 
az évezredes erkölcsi törvények, az élet tiszteletének szellemében fogalmazzák 
meg. Vissza kell szerezni az anyaság rangját, becsületét. A »főhivatású« anyaság 
intézményesítése. Elismerni a gyermeknevelést értékteremtő »produktív« – mun-
kának. – Teljes szabadságot a felvilágosításnak a magzatgyilkos abortusz vissza-
szorítására. – Ne gátolják a nyílt, valós tájékoztatást demográfiai kérdésekben, 
s a vele kapcsolatos tudományos munkát ne rendeljék alá rövidlátó napi politi-
kai érdekeknek. – A jövő első számú és legfontosabb tényezője a népesedési 
helyzet, az ehhez kapcsolódó ügyekben név szerinti szavazással a döntsön az 
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országgyűlés. – A törvényhozó és a végrehajtó hatalom a legmagasabb szinten 
hozzon létre kellő intézkedési hatáskörrel rendelkező szervet az átfogó népese-
déspolitika megvalósítására.

És így tovább és így tovább…
Felelősséggel írom le: minden objektív feltétel megvolna ahhoz, hogy kitör-

jünk a rossz irányú sodrásokból, a bűvös körökből.
A szubjektív feltételek hiányoznak egyelőre.”37

Az Első számú közügy (1997) című könyv „Mit lehet tenni?” című alfejezetében a 
szerző először is azt hangsúlyozza, hogy az orvoslás nem támaszkodhat tüneti kezelésre. 
„Az oszlásnak indult, halálos beteg társadalom csak olyan merész szerkezeti átalakításokkal 
gyógyítható, amelyekre sem a kapitalizmus, sem a terhes emlékű »szocializmus« nem szol-
gál alkalmazható mintákkal.” Új utat kell keresnünk és ez nem idegen a magyarságtól, hiszen 
1956-ban és 89-ben is képesek voltunk újat adni a világnak.

Ezután a szocializáció problémáját tárgyalja. Rámutat arra, hogy a társadalmak legha-
talmasabb és bőven termő energiái a nevelésben, a szocializálásban rejlenek. „Csodákat 
termő hatalom, tér és idő leküzdhető vele.” Másrészt a megfelelő szocializáció elmulasz-
tása, ahogy történt a szocializmusban, minden fertőzés legjobb táptalaja. A hajdan első 
helyen szereplő fő tantárgyat a „vallás- és erkölcstant” kiirtották az iskolai tananyagok-
ból, s nem helyettesítették semmivel, ami a diákokat az emberi együttélés, viselkedés, 
tisztesség elemi szabályaival normáival megismertette volna. Így nőttek fel szociálisan 
analfabéta generációk, és ma már nekik kellene szocializálni a saját gyermekeiket.38

Ezt követően az anyaság szerepének helyreállítását javasolja. Mint írja az „emanci-
páció feminista ihletésű változatai rendre kihagyják üdvözítő képleteikből az anyaságot. 
Kihagyják, kifelejtik vagy éppenséggel kiátkozzák.” Fekete szerint ez az út nyilvánvalóan 
csőd, zsákutca és a biztos pusztulás, hiszen a csökkenő gyerekszám minden társadalmat 
összeroppant. „A feminizmus elhitte – és sokakkal elhitette –, hogy a férfiak fontosabb sze-
repet töltenek be a társadalomban, mint a nők. Ebbe az otromba tévhitbe fog belepusztulni 
az európai civilizáció.” Az író a megoldást az anyaságot középpontba állító emancipációban 
látja. Szerinte a társadalmat úgy kell felépíteni, hogy annak centrumában „az anya senkire át 
nem ruházható, létfontosságú szerepének” kell állnia.39

„Más szóval: az az új munkamegosztás, az az új családmodell, az az emancipáció válik 
életképessé, és csak is azt igazolja majd a történelem, amelyben a nők szívesen és önként 
vállalják (társadalmi átlagban) legalább két-három gyermek születését és – az új munka-
megosztás valamely változata szerint – a rájuk eső részt a gondozásból, a felnevelésből.”40

Tehát Fekete a feminista jellegű emancipációval szemben egy anya-centrikus emanci-
páció mellett érvel. Felfogása szerint a modern társadalomban a gyermekét nevelő anya 
munkája a legfontosabb.

A szerző igazságos tehermegosztást követel. Elutasítja mindazokat az elméleteket, ame-
lyek szerint a gyermekvállalás és nevelés magánügy (hobbi), miközben az öregek ellátását 
mindenki közügynek tekinti. Ez a helyzet egy képtelen ellentmondáshoz vezet: „milyen 
alapon tekinthetjük közügynek az öregek ellátását-eltartását, a honvédelmet, magát a 
termelést, ha azoknak a megszülését, táplálását-ruházását, fölnevelését, akikre mindez a 
kötelezettség hárul, teljességgel magánügynek, magántehernek tekintjük.”41 Elutasítja azt 
a szociálpolitikai megközelítést, amely igyekszik javítani a családok helyzetén, feltéve, 
hogy jut rá pénz. Hasonló szellemben bírálja az aktuális és öngyilkosnak minősített nyug-
díjrendszert és általában a szülést gátló tényezőket. „Sürgősen meg kell zaboláznunk a 
leleményes erőszakot, mely azzal »befolyásolja a népesedési folyamatokat«, hogy az anya-
ságot, a gyermek vállalását, gondos nevelését szemérmetlenül durván bünteti.”42
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Tehát Fekete úgy látja, hogy demográfiai „lerobbanásunk” technikai szempontból 
könnyen orvosolható, mivel elvileg megteremthető egy olyan elosztási rend, ahol a fia-
talok abban érdekeltek, hogy sok gyereket vállaljanak. A megoldáshoz szükséges társa-
dalmi és politikai akarat hiánya miatt a helyzet azonban mégis reménytelen. Ugyanis a 
nagyobb létszámú új generációk eltartása jelentős áldozatot kíván nemcsak a szülőktől, 
hanem az egész társadalomtól. Ezt a plusz áldozatot azonban az emberek nem akarják 
vállalni és ebből következően a politika, különösen a demokratikus versenyben levő 
politikai pártok nem merik meghozni az ehhez szükséges népszerűtlen intézkedéseket. 
Gazdasági növekedés esetében a helyzet valamivel egyszerűbb, hiszen ekkor úgy lehet 
pluszjövedelmet adni a gyereket vállaló családoknak, hogy senkinek sem kell csök-
kenteni a jövedelmét. Ebben az esetben már lehet népszerű politika a gyereket vállaló 
szülők támogatása. A kormányfő 2019-es évértékelőjén bejellentett hétpontos családvé-
delmi akcióterv is népszerű a társadalomban.

(Túlnépesedés és bevándorlás) Míg a fiatal Fekete a demográfiai összeomlást egy spe-
ciális magyar, addig időskorában már európai problémaként kezeli (lásd Európa öngyil-
kossága, 2007).

„A XXI. században meghatározó szerephez – meglehet főszerephez – juttatja 
a népesedés kérdéskörét. Máris az egész világra kiható, merőben új helyzetet te-
remtett egyfelől a népességrobbanás, másfelől a civilizált országok népességének 
növekvő iramú fogyása és elvénülése”.43

Fekete mindkét folyamatot problematikusnak látja, de érdeklődése magyarként és 
európaiként nyilvánvalóan az utóbbira irányul.

A túlnépesedéssel kapcsolatban két könyvében is megtalálható a következő szöveg.
„A demográfiai robbanás felfogható agressziónak is: hosszú távú támadó 

hadművelet a világ újrafelosztásáért. … S a megtámadott, szorongatott fél még 
abból a csapdából sem menekülhet, hogy humanitárius okból neki kell elháríta-
nia a túlszaporodókat – legkivált szerencsétlen gyerekeiket – fenyegető éhhalált, 
hogy tehát azok a súlyos következményektől mentesülve továbbra is túlszapo-
rodjanak.”44

A vénülő civilizált világ persze válaszolhat a demográfiai vákuumra bevándorolta-
tással, de ez két ok miatt is problematikus. Egyrészt Fekete nem hisz a homogén és 
egynyelvű emberiségben.

„Nem hiszem, hogy van olyan »legfelső« foka az emberi fejlődének, amelyen, 
mint minden addigi törekvések végcélja: a leegyszerűsödés, az egyneműség, a ho-
mogenitás végleges formát ölt. Noha minden nagy étvágyú hatalom szívesen eláb-
rándozgat ilyen szélcsendes végállomásról. Amelynek persze, ő az állomásfőnöke.”45

Másrészt Fekete abban sem hisz, hogy az elöregedő civilizált világ képes lenne integ-
rálni a beáramló fiatalokat.

A szegény világ népességrobbanását, amely évente 80-90 milliós növekményt is 
jelent, a civilizált világ semmiképpen sem tudja befogadni, ráadásul még a befogadott 
kisebbséget sem tudja asszimilálni. „Legyengülve, elvénülve arra már semmi esélyük, 
hogy asszimilálják az életerős, fiatal beáramlókat”.46 A tömeges bevándorlás egy ke-
zelhetetlen etnikai aknamezőhöz fog vezetni, amelyen „hamarább lesznek áldozatok a 
vénülő, ritkuló befogadók, mint a betelepülők, akik fiatalok, életerősek, s szaporák”.47

Az író szerint „nagyobb veszedelem az emberiségnek a civilizált népek jövőfogyasz-
tása, elvénülése, lassú fogyása s az így támadt demográfiai vákuum, mint az ugyancsak 
súlyos következményekkel fenyegető túlszaporodás.”48 Már csak azért is, teszi hozzá, 



56 TÓTH I. JÁNOS: FEKETE GYULA DEMOGRÁFIAI NÉZETEI

Valóság • 2019. július

mert ez a probléma rendre kimarad az emberiség létét fenyegető veszedelmek leltárából. 
Példa erre a Római Klub jelentéseinek a többsége. Itt is vannak azonban olyanok, örven-
dezik Fekete, akik a nemzetek előretörésével számolnak.

„Mások éppen fordított irányú menetrendet jósolnak. Jay Forester például A 
gazdasági növekedés új távlatai című a Római Klub megbízásából készült tanul-
mányában, szemben a világot egységbe gondoló, és az emberi túlélésre globális 
programokat fölvázoló elképzelésekkel, kifejti: »megoldások csak nemzeti szin-
ten születhetnek, mivel csak a nemzeti intézmények rendelkeznek a cselekvéshez 
a szükséges hatalommal«. A világ számára is az lesz a megoldás »ha minden 
egyes nemzet saját földrajzi eltartó-képességhez igazítja igényeit«. A megoldás 
ilyenfajta megközelítése legfejlettebb országok számára valóban a legfájdalma-
sabb, hiszen »a legtöbb ipari ország jó ideje földrajzi lehetőségét meghaladó 
színvonalon él«.

Naisbitt a Megatrendekben kifejti: »A mindennapi életet tekintve… amint egy-
re inkább kölcsönös függésekre felépített globális gazdasággá válunk, jómagam a 
kulturális és a nyelvi öntudat reneszánszára számítok. Röviden: a svédek svédeb-
bé válnak, a kínaiak még kínaiabbakká, ami pedig a franciákat illeti – segítsenek 
a mennyeiek – franciábbakká.«49

Végül idősebb pályatársának a mondatait felhasználva mondja: „»A történelem né-
pekben él, és népekben gondolkozik – írja Német László –, népével az egyén földi hall-
hatatlanságának is vége: semmiféle nemzetközi megváltás nem mentheti meg a rajtunk 
átszálló életet a jövőnek, ha a népnek, melyben atomok voltunk, magva szakadt.«”50
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