
FEKETE GYULA

Hullámvölgy

Az emberi lét legmagasabb rendű törvénye: az élet továbbvitelének parancsa, szüksége,
kötelessége. Olyan alaptörvény ez, amely az emberi-társadalmi lét semmilyen más
törvényének nem rendelhető alá, amelynek viszont minden más törvényt alá lehet, sőt

végső esetben alá is kell rendelni.
Áthatja ez az alaptörvényaz emberivilágot minden részletében. Elsódlegesen határozza

meg, alakítja ki, minősíti az ilyen-olyan rendező elvet, értékrendet is.
Több kötetnyi írásom született ebben a témakörben. Elnézést, ha egyben-másban

ismétlem magam.
Úgytetszik, a civilizatorikus fejlődés egyre inkább gátolja az alaptörvényérvényesülését.
Valamikor a termelésnek, az egész gazdasági életnek is alapsejtje volt a család, ám az a

hajdani, több nemzedéket összefogó termelői egység, amely nők, férfiak, öregek, fiatalok
hagyományos munkamegosztásával mfJködött, s amely teljes érvénnyel szocializdlta
utódait - amelyben tehát az utód a felmenőitől örökítette át az életmóddal, az erkölcsi
felfogással, az ízléssel, a magatartásformákkal együtt a szakértelmet, a munkafogásokat, a
munkakultúrát is - ez a nagycsalád a civilizált országokban már a múlté. Külön költöztek,
eltávolodtak egymástól a felnőtt nemzedékek, szinte általánosan bérből-fizetésbőlélnek
az alapsejtnyire zsugorodott családok.

A termelőiegység-család jórészt eltúnt, s nemcsak megmaradt, de fölerősödötta család
fogyasztói egység jellege.

Meredeken visszájukra fordultak ezzel az érdekviszonyok. A termelőiegység - ter
melés-központü - családban még létérdek volta kelló számú utódot világra hozni, tisz
tességesen fölnevelni. "Isten áldása", a gyarapodás ígérete volt az újszülött, ajövendő mun
kás kéz s - nyugdíj híján - a családbeli öregek, betegek jövendőgondozója, eltartója is.

Ezzel szemben a bérből-fizetésból élők fogyasztásközpontú családjában, amely már
öregkori ellátását sem a saját utódaira, hanem a nyugdíj intézményére bízza, éppen
fordított az érdekeltség: annál nagyobb jólétben élnek, minél kevesebben ülik körül az
asztalt. Ők a valamikori istenáldást hovatovább istencsapásának tekintik. így azután
eljutottunk - még a szóhasználatban is - az "áldott"-töl a "terhes"-ig.

A gyermeket nem nevelő háZaspárokhoz képest - a statisztika bizonysága szerint - a
háromgyerekes család jele, a négy és több gyerekes jó harmada színvonalon él.

Évtizedek óta nem javul ez a helyzet - akár így is fogalmazhatnám: a legmagasabb
prémiumokat immár hagyományosan azok kapják nálunk, akik óvakodnak a gyermektől -,
mégis tévedés volna feltételezni, hogy csupán ennyivel megokolhatnánk a szülésí kedv
vészes csökkenését. Több mint száz okát - széles körben, társadalmi érvénnyel ható okát
- írtam össze idáig, s még korántsem teljes a tabló.

Elszomorító, amikor azt fejtegetik máskülönben tudós emberek: a szülési kedv
befolyásolhatatlan. Hiszen keresve sem találhatnánk népesedésünk tragikus alakulásánál
meggyőzőbbbizonyítékot arra, milyen hatékonyan befolyásolható - negatív irányban. Ha
sorra vesszük az okokat, már azon is csudálkoznunk kell, hogy egyáltalán születík ennyi
gyerek Magyarországon.

Népesedési helyzetünk az utóbbi harminc év adatait összegezve a világon a legrosszabb,
s hazai történelmünkben sincs példa - békeidőbenl - az utánpótlás ilyen katasztrofális
méretü sorvadására. Harminc év alatt 35 demográfiai Mohácsot hoztunk össze, "Csináld
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magad - törökök nélküll" alapon. A mai Magyarország területén 1958 óta jó egymillió
kétszázezerrel sZületett kevesebb gyerek az országban, mint az azt megelőző harminc
évben, ugyanarra a területre számítva. Pedig akkor kisebb volt az ország népessége, s volt
közben egy világháború s egy ötvenhat.

Harminc év óta egyetlen olyan esztendőnk volt - 1975 -, amikor több gyerek
született, mint amennyi a népesség szintentartásához feltétlenül szükséges, és három
olyan esztendőnk - 1974, 1976, 1977 -, amikor zéró-szaporodással jellemezhetjük a
sZületésszámot. Ezt a négy esztendőt nevezték ki nálunk demográfiai "hulIámnak",
"csúcsnak", sőt "robbanásnak". Kevés olyan nap volt tíz esztendő óta, amikor nem
olvashattuk, hallhattuk ezt a hazug mínösítést, Az állampolgár gondolkozásába végtére
beépült: az a négy abnormális esztendő a tömérdek születés miatt máris sok bajunk
okozója. (Nézem a környező tíz esztendőt a lengyel statisztikában: a születési arány
mindegyikbenj6val magasabb a mi 1975-ös "rekordunknál".)

igy vált abnormissá sajtónkban a normálisnak tekinthető születésszám miatt az a négy
esztendő, s a kívánatos norma így lett az 1958 óta eltelt többi huszonhat, amikor békés
időkben - Mohács-valutában számolva - csináltunk öt Don-kanyart.

Az utánpótlás fogyása tehát már 1958-ban elkezdődött,de a teljes népességfogyása ezt a
koros - sokak számára észrevehetetlen - sorvadást csak 1981. óta követi. 1988
októberében mintegy 120 ezerrel vagyunk kevesebben, mint 1981. január l-én.

Egyelőre évente egy·egy Mezőtúr nagyságú várost törölhetünk le a magyarság
térképéről. ám ha a körülmények nem változnak: meg lényegesen, az éVi fogyás az
ezredforduló után kétszeresére-háromszorosára nő.

Demográfiai előrejelzés szerint az ezredfordulóig 500-600 ezres, 2020-ig mintegy
kétmilliós, 2040-ig három és fél milliós fogyással számolhatunk.

Pillanatnyilag van olyan ország, amelyben a születésszám a miénkénél is alacsonyabb,
népesedési helyzetünk mégis - harmincéves hulIámvölgyünkkel - a legrosszabb a
világon. .

Ezek után joggal várná az ember, hogy a családalapító fiatalok, a gyermeket nevelő 
legkivált a több gyermeket nevelő - családok terhein könnyítsünk.

Nem ez történt. Az ellenkezője.

Amikor e sorokat írom, már bizonyos: újra a Parlament elé kerül az adótörvény, azzal a
kinyilvánított céllal, hogy a Tisztelt Ház járuljon hozzá a szükséges változtatásokhoz,
javításokhoz. Csak helyeselni lehet, hogy újra a Parlament elé kerül, hiszen már
bevezetésekor szó volt róla, hogy - hasznosítva a kezdeti tapasztalatokat - möd nyílik
majd változtatásokra.

Másrészt a képviselők közül többen is kifogásolták, hogy nem kaptak megfelelő

tájékoztatást a parlamenti vita előtt, sem szakmai szempontból megfelelőt, sem elég
sokoldalút, kiterítve a különböző javaslatokat, az ütköző véleményeket.

Ez ugyan semennyiben sem mentesíti a képviselőt a felelősségtől, igazat kell adnom
annak az újságírónak, aki az ilyen háborgáson ironizál, de az is nyilvánvaló, hogy ha - a·
demokrácia fejlődési vonalában - növeini akarjuk a Parlament szerepét, felelösségét,
hatáskörét, akkor ezzel együtt a képviselők sokoldalú szakmai tájékoztatásáról is
gondoskodni kell. És tájékozódásuk teljes szabadságáról is, nyilván.

Azon tünödöm, elég volt-e képviselőinknek egy esztendő a hiányok pótlására, a
tájékozódás hézagainak kitöltésére. Némi aggodalommal tűnödömezen, hiszen szűkebb

körökben már a tavalyi parlamenti vita előtt is másfél-két éven át élénken tárgyalták,
vitatták az adóreform-javaslatot, és való igaz, hogy némelyek "társadalmi vitának"
keresztelték el ezeket a behatárolt tanácskozásokat, ámde ez inkább beceneve volt.
minthogy az eszmecsere csak kevéssé táguló kötöcskékben rekedt meg.
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No de ahonatyáknak - s honanyáknak - kétségkívül volt bejárásuk ezekbe a szűk

körökbe is, aki tájékozódni akart, az igazán sokoldalúan tájékoz6dhatott.
Érdekelt engem az adóterv, négy ilyen vitán vettem részt, s akár jegyzőkönyvileg

tanúsíthatom: minden olyan aggály szóbakerlllt - nem is egyszeruen szöbakerült, mert
igen nagy bangsúllyal szerepelt -, amelynek a jogosságát azóta vastagon igazolta az
idő.

(Más kérdés, míért olyan kevéssé hatékonyak - talán még ez is túlzás, hogy kevéssé
hatékonyak - az utólag igazolódó aggodalmak, a jogosnak bizonyuló, figyelmeztető

jelzések. Nálunk? A "létező szocíalízmusban"? - Miért? - Úgy gondolom, ha ezen a
nyomvonalon elindulnánk, nem ilyen-olyan szakmához, tudományághoz jutnánk el,
hanem demokráciánk, sajtónyilvánosságunk gyengéihez, az érdekérvényesítés. a jogi
garanciák hiányosságaihoz. )

Nincs itt helyem arra, hogy részletezzem azokat az aggályokat, javaslatokat, ellenvetése
ket, amelyek csupán az általam ismert négy vitán elhangzottak, mindössze annak
jellemzésére idézek - címszavakban - néhányat, hogy lett volna mire odafigyelnie a
törvényjavaslat beterjesztőinek is s az oly tekintélyes többséggel megszavazóinak is.

Tiszta vizet a pohárba: ebben a kérdésben én nem vagyok elfogulatlan tolmács. A négy
említett vitán más-más megfogalmazásban és érveléssel, de lényegében azt fejtettem ki: az
adóreform javaslata szakmai szempontból tarthatatlan, politikai szempontból dilettáns,
mert a kitűzött céloknak épp az ellenkezőjét fogja elérni. Nem csökkenteni, hanem
növelni fogja az igazságtalan jövedelmi különbségeket; nem ösztönzi-serkenti majd a
munkakedvet, a vállalkozói kedvet, hanem fékezi, visszafogja, lebénítja, mégpedig olyan
mértékben, hogy én csak a reform megtorpedtJzásának tudom tekinteni.

No igen, ez erősen rövidített jegyzőkönyvikivonat.
Ami a tervezet család- és gyerekellenes vonásait illeti, arról 1987 májusában feljegyzést

írtam a legfelső fórumokhoz.
~ személyi jövedelemadó tervezete oly mértékben család- és gyermekellenes, hogy

ennyire nyt1tan antiszociális adóztatásra nincs példa a világon. Vezérszölamként
használták a tervezet készítői: -Ne keverjük össze az adóztatást a szocíalpolítíkavall- De
egyetlen olyan példát sem mondhatnak a civilizált világból, ahol ne -kevernék-, sőt ne
építenék össze; ahol az eltartottak számára ennyire nem volnának tekintettel. Hiszen
másként el sem képzelhetőaz igazságos, a teherl:Jírásboz alkalmazkodó adózás! . " Erősen

be van viszont építve a másfél év óta készülő adótervbe a leplezetlenül durva anti
szociálpolitika."

Részletes számítás következik: ha egy gyermek létminimuma havi 3000 Ft (ma hozzá
kell tennem: ennél jóval több!), akkor eltartási költsége után évi 8760,- Ft adót 
gyermekadót! - rónak ki az egygyermekes szülöre, (Ez megfelel tizenegy luxuskutya
adójának.)

A másik számítás a való életből veszi a példát: H. E mérnök igen sok különmunkával
éppen csak megkeresi nyolctagú családja társadalmi minimumát. Az anya és a hat kiskorú
gyermek minimális eltartási költsegér a tervezet szerint 93 700,- Ft adó fogja terhelni, s
ez "28900,- Ft-tal több, mint az eddigi családi pótlék évi összege".

lCövetkeztetések:
"Ez lenne a világtörténelem legmagasabb gyermekadója. Az adóterv a még nem kereső

kiskorút nem tekinti állampolgárnak, nem tekinti olyan embemek, akinek joga van a
létezéshez, a létminimumhoz. Ez a hátrányos megkülönböztetés ütközik az Alkotmány 61.
§ (1) és (2) bekezdésével. a 62. § ( 2) bekezdésével és -szígorüan büntetendö-.
Hangsúlyosan motiválja ezt a diszkriminációt, hogy az idáig is igazságtalanul megterhelt,
az életszínvonal romlásában leginkább s legérzékenyebben érintett többgyermekes
családokat sújtja, s épp amikor a világon a leghosszabb - harmincéves - demográfiai
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hullámvölgy mélyén tartunk. Ezt mélyítené tovább egy ilyenpéldátlanul gyermekellenes
adórendszer bevezetése. Utánpótlásunk három évtizede sorvad, helyzetünk e tekintetben
legrosszabb a világon... Gyermekadó bevezetése a mi helyzetünkben - nemzeti
öngyilkosság. "

Szakmai rész következik ezután, a várható súlyos gazdasági, pénzügyi következmények
fölvázolása - azóta egytől egyig beváltak a "jóslatok". S igazolódott az is, hogy
meghirdetett céljaival szöges ellentétben: "EUenösztönzi a többletmunkát, a teljesit
ményt, s az eddigi legigazságtalanabb jövedelmi aránytalanságot: a gyermeket nevelő

család súlyos terheléset képtelen és az egész világon példátlan arányban szándékolja
megnövelni."

A dolgozó köteles eltartani gyermekeit, sőt rászoruló szüleit is, jövedelmének ezzel a
részével tehát nem rendelkezik szabadon. Thdtommal rajtunk kivül sehol a civilizált
világban nem is tekintik azt a részt, amely a családbeli eltartottakat illeti, szabad
rendelkezésű, adóköteles jövedelemnek.

Talán fölösleges részleteznem, az emlitett aggályok, kifogások, figyelmeztetések
mennyiben igazolödtak, Túl a napisajtó, a rádió, a tévé erőteljes jelzésein, ki-ki a bőrén

érezheti.
Olvasom, hogy a létfenntartás elemi költségeinek - az úgynevezett társadalmi

minimumnak (helytelenül a lakásszerzés-fenntartás költségei nélkül számolják) 
országosan kerek egyharmadát vámolja meg az adó. Tehát ha gyerekei minimális nevelési
költségeit megkereste a szülő, ám ennek az összegnek tekintélyes részét elmarja tőle az
adóhivatal, forduljon a tanácshoz, kéregesse vissza a gyerekcipő, az iskolatáska, a
mindennapi kenyér árát - szociálís segélyként.

Annak idején feljegyzésemben kiszámitottam, hogy a gyermekek megadóztatása
rnegszüntetí a családi pótlékot. Most friss keletű közgazdasági. tanulmányban olvasom: a
kétgyerekes családban a két gyerek nevelési költségét átlagosan tíz-tízezer forint adó
terheli, sZükségleti cikkeik forgalmi adójában kétszer 6600 forint a rájuk eső többlet, s ez
együtt jóval több a megemelt családi pörléknál.

Mint tudjuk, a három és több gyermekes családok ~edvezményt"kaptak, ott a gyermekek
létminimumát csakkétharmad részben terheliaz adó, egyharmad rész mentesül. Nem kell
indokolnom, hogy ezzel együtt is igen nehéz a helyzetük, s ugyanigy a gyermeket nevelő
fiatal házasoké, kivált ha - vállalva a többletmunkát - lakásra gyújtenek (Igaz, nekik is van
"kedvezményük", méghozzá a világ legtartósabb kedvezménye: évente 114 m2 lakás ára.
Kétszáznegyven éven keresztül vehetik igénybe egy60 m--es lakáshoz.)

Az adórendszer bevezetésének tapasztalatait elemző, újszülött tudományos munka
összegezésében olvasom: "A fiatal kereső gyermekes családok életszinvonala jobban
csökkent, mint a többi rétegé... Úgy tűnik, hogy a múlt hibáiból fakadó gondokat
aránytalanul a jövő generáció vállára terheli a társadalom."

Tehát: aránytalanul.
Ez itt a kulcsszö, az aránytalanság. Mert adöra sZükség van, és azt sem kerülhetjük el,

hogy a hibák lehetséges helyrehozásáért áldozatot kell hoznunk. Nrilván csak azok
vállalnak áldozatot, akik látják értelmét, s tapasztalják, hogy igazságos, arányos a terhelés.

A dolgok mai állása szerint népesedési bajainkból szinte elképzelhetetlen a teljes
gyógyulás. Ha mától kezdve valami csoda folytán a minimálisan sZükségesig - a
szintentartásig - emelkedne a születésszám, mondjuk, évente 35 ezerrel több gyerek
születne - mit is jelentene az?Szaporodnának a nyugdijasok tovább, nőne a felső eltartási
teher, de nőne most már évről évre az alsó eltartási teher is, tíz év múlva már 350 ezerrel
több gyerek gondja, nevelési, iskoláztatási költsége nyomná a társadalmat, és bizvást
számolhatom tovább a huszadik évi hétszázezerig. A ma születettek akkor kezdenének
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munkába lépni - és 40-45 év múlva állna helyre a népesedés megbomlott egyensúlya
- tehát csak a képzeletben lehetséges azonnali feljavulással és kedvező feltételekkel is
40-45 év s:zükséges a teljes gyógyuláshoz.

De hol az a politika, amely ilyen távlatban gondolkozik, s negyven év múlva elérhető

eredményért ma hoz áldozatot?
Ahogy én látom, a jelenérdek és a jövő ütközése a civilizált világnak egyre inkább

meghatározó ellentmondása. Ez az elhatalmasodó konfliktus a posztindusztriális civili
zácíöt a csőd felé sodorja. Az élet továbbadása - "újratermelése" - beszűkülőben, s
ennek a következményei kiszámíthatók, minthogy ezt a folyamatot minden téren a
társadalmi lét, tevékenység beszűkülése követi.

Halálos kórja ez a társadalomnak, nem volna szabad a gyógyulását a "majd lesz valahogy"
véletlenre bízni, sem afféle ciklusteóriákra, mint némely tudós ember javasolja. A fogyás
mechanizmusa meröben más, mint a túlszaporodásé, igen erős jelenérdekek gátolják,
hogy a fogyás irányzata megforduljon, és ha magára hagyjuk ezt a sorvadást, végképp
elemészti a társadalmi jövőt.

A társadalmi lét két meghatározó ereje: a politika és a gazdaságjelenérdekú.
Érthető, miért kell (Nyugaton) a hatalomra került pártnak, kormánynak rögtön az első

években, ahhoz, hogy 4-5 év múlva újra többséget szerezzen a választáson, tündökölnie
olyan népszerű intézkedésekkel, melyekkel szükségképpen alárendeli a jövő érdekeit a
jelen érdekeinek. Ebben van a népesedési probléma lényege is: távlati érdek. Húsz
harminc évvel előremutató távlat, és ezzel már a politika érdemben nem foglalkozik sem
Nyugaton, sem Keleten, a követelő jelenérdekek igen erős ellensúlya miatt.

Maga a gazdaság is jelenérdekü, tíz éven túl nem is igen számol megtérüléssei.
Ilyenformán a gazdaságcentrikus politika és a gazdaságcentrikus szemlélet egyaránt a
"biológiai újratermelés" érdekei ellenében hat.

A jövő megalapozását szolgáló beruházásokat egyre-másra föléli, a mindennapok köve
telő szükségleteire használja el a társadalom - újfajta élősködési, kizsá.kmányolási forma
ez, s elhatalmasodóban a civilizáltvilágon: ajövő fölélése, a jövő kizsákmányolása. Mai gon
dokat a jövő terhére oldanak meg, a jövőt illető javakat, a jövő beroházásait élikfel a mában.

Nagy találmány ez! Mind kényelmetlenebbé, kellemetlenebbé, sőt veszélyessé vált az
élősködés a kortársakon, a tömegek mind nehezebben tűrik, hogy elcsikarják tőlük azt,
ami őket illeti. Ámde aki még nem született meg, annak a terhére-kárára bármit el lehet
követni. Megjött az étvágya az élősdi civilizációnak, és már nem is csak az utódjait faljaföl, a
természeti környezettel is úgy bánik, a nyersanyagokkal, az energiákkal, a pénzkölcsönök
kel is úgy gazdálkodik, hogy a pillanatnyi érdekeknek rendeli alá a távlatiakat.

Sokakat vonzó minta ez: élni a mának.
Az anyagi jólét, a szórakozások, az élvezkedések, az evés-ivás, az utazgatás, a

kikapcsolódás múfajai, az "egyszer élünk!" kellemetességei minden érzékszervet, gondo
latot, érzést a jelenre tájoInak be,a mai napra.

A család, a szerelem (ti. az életre szölö igényű; ehhez képest a "modern" fogalom csak
epizodikus, folytatást nemcsak nem igényel, irtózik tőle),a gyerek, az anyaság, mind a jövő
felé sugárZik. Az eszmei elkötelezettség egyközösség, a nemzet sorsa iránt - ugyanúgy. A
hit - legkivált az Isten-hit - csakis a távlatokra tájol, meghosszabbítja a "személyes
érdekeltséget", az "érdekviszonyokat" a halál utánra is, az ítélet napjáig.

A nagycsaládot tudatosan vállalók, tisztességgel gondozök ma úgyszólván csak a hívök
közül kerülnek ki.

Valószínű, a vallástalanság, a hitetlenség nagyban hozzájárul a jelenérdek. a mának élés
uralmához, sőt despotizmusához. Hívő nem tud csak a mának élni. Meggyőződésem,hogy
vallásos, hívő tömegek nélkül nincs ma egészséges társadalom.
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