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A né pe se dés po li ti ka nyel ve – avagy 
a rassz iz mus le gi tim nyel vi kö ze ge

Ref le xi ók Melegh At ti la írá sá ra 

Krémer Balázs
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A ref le xió sze mé lyes kö ze ge

A ma gam ré szé ről jó adag nosz tal gi á val ol vas tam Melegh At ti la írá sá nak el ső ver zi ó ját, 
mi vel kel le mes em lék ként to lult agyam ba mind azon em lék, amely jel lem ző en a Szo
cio ló gi ai In té zet fo lyo só já hoz kö tő dik. An no, oda vo nul tunk ki szá mos al ka lom mal 
bű nös szen ve dé lyünk nek hó do lan dó a do hány zá si ti la lom alat ti könyv tár ból, amely 
kö zös dol go zó szo bánk is volt egy da ra big. Fo lyo sói lo cso gá sa ink al kal má val At ti la jel
lem ző en épp azt a for má ját nyúj tot ta, amit ezen írá sa is kép vi sel: ere de ti és él ve ze te sen 
szel le mes öt vö ze tét az akkurátusan sem le ges, szak sze rű fi lo ló gi ai elem zés nek és a 
lé nyeg nyel vi, sti lá ris ki eme lé sé nek; a hű vö sen tár gyi la gos ana lí zis nek és a ci vi li zált 
eu ro pé er ér té kek ön tu da tos (és in tel lek tu á li san koc ká za tos) kép vi se le té nek. Mi dőn, 
an no, kör be to po rog tuk a fo lyo són azt a ne he zí tett lá bon ál ló, alu mí ni um ha mu tar tót, 
rend re olyas dol gok tör tén tek ve lünk, ami mi att jó volt ré sze se len ni a szo ci o ló gi á nak 
– nem mint tu do mány nak, ha nem mint élet for má nak. Be szél get tünk, esz mét cse rél
tünk, meg pró bál tunk a ma gun ké ból hoz zá ten ni ah hoz, ami a má si ké – és mind eköz ben 
épül tünk, töb bek let tünk ta lán in tel lek tu á li san is, de vi szo nya ink ban min den kép pen. 
Nos, ez a „do log” jött be ne kem ak kor, ami kor a szö ve get ol vas tam. A szö veg froc li
zott, pro vo kált, oko sí tott – és mi dőn évek múl tán te le fo non be szél get tünk ró la, épp úgy 
el lo csog tunk róla vagy egy órát, mint ha né hány ci ga ret tát el szí va ama ré gi fo lyo sói 
ha mu tar tót to po rog tuk vol na kö rül.

Az iz gal mas dis kur zus köz ben At ti la szó ba hoz ta, hogy ref le xi ó i mat talán ír jam is 
meg a Rep li ká nak – de ezt ak kor nem tar tot tam be szél ge té sünk tar tal má hoz mér he tő 
lé nye gi kér dés nek, és el in té zett nek vél tem a dol got az zal, hogy jó, jó, majd. Teg nap es  
te azon ban meg hí vást kap tam a Rep li ka sza lon ba, mely nek té má ja az ink ri mi nált opus 
volt, és ez két vo nat ko zás ban is foly tat ha tat lan ná tet te ha lo ga tó ma ga tar tá so mat. Egy
részt, a kel le mes és iz gal mas be szél ge tés ha tá ro zot tan fe le le ve ní tet te ko ráb bi lel ke se
dé sem. Más részt, a T. Szer kesz tők igen ha tá ro zot tan em lé kez tet tek ko ráb ban tett ígé
re te im re. Nos, ilyen előz mé nyek után ülök a gé pem előtt, és pró bá lok meg ref lek tál ni 
az írás ra. Nem tu dok, és őszin tén szól va nem is aka rok más ként re a gál ni a ta nul mány 
fel ve té se i re, mint ahogy azt a fen tebb meg éne kelt ha mu tar tót kör be to po rog ván ten
ném. Írá som ta lán nem lesz túl össze sze dett, nem lesz nek benne fi lo ló gi ai hi vat ko zá
sok, s a gon do lat me net sem fog min den kor az aka dé mi ai ele fánt csont tor nyok ma gas
sá gá ba emel ked ni. Ref lek tál ni fo gok, úgy és azt, ami ne kem az írás ról eszem be ju tott.
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Rasszizmus, politika és népesedés

Melegh írá sa né mi képp cse les és meg té vesz tő. Úgy tesz, mint ha té má ja a né pe se dés
po li ti ka, a né pe se dés po li ti kai dis kur zus vol na. Nos, mind ez leg fel jebb a tár gya. A va ló
di té ma – az én ol va sa tom ban – rész ben a rassz iz mus, rész ben az et től va ló szo ron gás. 
És épp ez az, ami hoz zá szó lás ra kész tet, hisz a vi lág sor sát félt ve ma gam is épp úgy 
tar tok at tól a va la mi től, amit né mi leg tisz tá zat la nul rassz iz mus nak szo kás ne vez ni. 
Teller Ede mond ta gyak ran a ra dio ak ti vi tás kap csán, hogy az em ber nek leg in kább at tól 
van szo ron ga ni va ló ja, amit nem is mer, ami ről hi á nyos a tu dá sa. A rassz iz mus né mi
képp ha son la tos a ra dio ak ti vi tás hoz annyi ban, hogy tud juk ró la: nagy ka taszt ró fák hoz 
ve zet het, de nem kell kü lö nö seb ben is mer nünk, sza ba to san de fi ni ált fo gal mak kal 
be szél nünk ró la ah hoz, hogy szo ron gá sa ink meg fo gal ma zá sa kor evi dens ként hasz nál
juk ma gát a fo gal mat.

Melegh sem dug ja a zse bünk be a rassz iz mus ról szó ló igaz ság „böl csek kö vét”, nem 
ad pre cíz és sza ba tos de fi ní ci ót a je len ség ről – mi köz ben ol va sa tom ban még is csak er ről 
szól a dol go zat. Két igen fon tos té zist fejt ki a rassz iz mus ról.

El ső té zi se vol ta kép pen egy Foucaultinterpretáció. Az a ké ső kö zép ko ri vál tás, 
amely a po li ti kai ha ta lom irá nyát a „ha lál fe let ti ura lom ról” át te rel te az „élet fe let ti ura
lom ra”, a po li ti ká ban el ül tet te – és mind a mai na pig gon do san él tet get te – azt a „rasz
sziz must”, amely kü lönb sé get tesz az „ér té ke sebb”, „mi nő sé gibb” em be ri élet és az „ér  
ték te len”, tár sa dal mi, po li ti kai szem pont ból „fattyú” em be ri élet kö zött. E kü lönb ség té
tel ál ta lá nos for má ja va ló ban etnicitáshoz, rassz hoz, faj hoz kö tő dik („bio po li ti ka”), ám 
az „ér té kesér ték te len em be ri élet” köz ti kü lönb ség té telt ki fe je ző ka te gó ri ák minden 
gond nél kül át te he tők kaszt ra, osz tály ra, tár sa dal mi lag konst ru ált osz tá lyo zá sok ra is.

Má so dik té zi se a szö veg sze rint az „an gol szász né pe se dés po li ti kai” pa ra dig má ról 
szól (ér zé kel tet ve azt is, hogy nem ki zá ró la go san er re a tra dí ci ó ra gon dol, de er re bi zo
nyo san), és azt ál lít ja, hogy a né pe se dés po li ti kai dis kur zus gya kor la ti lag ke let ke zé se 
óta (az amúgy, pl. a poor law kapcsán kifejtett, szociális nézetei miatt mai szemmel 
bár do latlannak megítélhető) rasszis ta dis kur zus. Té zi sé nek ki fej té se köz ben az em ber
fia kun cog hat ér ték íté le tén: Malthus még egy be csü le tes eu ro pé er gon dol ko dó volt, 
aki nem akart a ha ta lom po zí ci ó já ból elő re ér ték íté le tet mon da ni az „ér té kes” és 
„ér ték te len” sza po ru lat kö zöt ti ha tá rok ról, ha nem a hat árok meg konst ru á lá sát jó dar
wi nis ta mód já ra a spon tán tár sa dal mi evo lú ci ó ra bíz ta. Ve le szem ben, a ké sőb bi né pe
se dés po li ti kai meg nyil vá nu lá sok – me lyek le het tek pronatalisták, antinatalisták, de 
még in kább a ket tő egy szer re – egy ér tel mű en ar ra ját szot tak, hogy ha tal mi, po li ti kai 
po zí ci ó ból meg kü lön böz tet ve az ér té kest az ér ték te len től, a nép sza po ru lat ará nya it 
„ked ve ző” irá nyok ba te rel ges sék – úgy nem ze ti, mint glo bá lis szin ten.

Rassz iz mus versus fel vi lá go sodás

Melegh fej te ge té se en gem el ta lált: va la mi olyan ról szól, ami na gyon is je len van, ami 
na gyon is „ügy” ma nap ság. Ko szo vók, Haiderok és ci gány kér dé sek évad ján ta lán töb
bet és oko sab bat is le het ne mon da ni a fé lel mek nél és zsi ge ri in du la tok nál – már pe dig 
nemigen szok tunk töb bet és oko sab bat mon da ni. Ő igen.

Nem könnyű vá la szol ni rá, és Melegh is nyit va hagy ja a kér dést: va jon mi fé le tár sa dal
mi ka te gó ri ák, meg kü lön böz te té sek po li ti ká ba va ló be épü lé se je len ti a „rassz iz must”?
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An nak el le né re, hogy e kér dés re nem ad egy ér tel mű vá laszt, ne kem ad annyi ins pi
rá ci ót, ami vel sa ját hasz ná lat ra leg aláb bis pon to sab bá tu dom ten ni nézeteimet. Mind
az, ami itt kö vet ke zik, nem te kint he tő az „igaz ság ki nyi lat koz ta tá sá nak”, tu do má nyos 
vagy ha tal mi ér vek kel el fo gad tat ha tó meg ál la pí tá sok nak. In kább csak af fé le köz ér dek
lő dés re szá mít ha tó ma gán töp ren gés, té to va fo ga lom hasz ná la ti ja vas lat ar ról, hogy 
mi ként is ne vez zük ne vén a rassz iz must, amely nek ag resszív fel éle dé sé től és el ter je dé
sé től oly so kan és oly erő sen tar tunk. Hi szen tár sa dal mi ka te gó ri á kat hasz ná lunk mind 
a tu do mány ban, mind a po li ti ká ban (jo go sult sá gi kri té ri u mok, tár sa da lom po li ti kai 
prog ra mok cél zott sá ga stb.), sőt ezek nek oly kor ér té ke lő tar tal muk is van (pl. va la kik 
jo go sul tak va la mi re, míg má sok nem) – ugya nak kor va ló ban nem len ne cél sze rű rassz
iz mus nak te kin te ni min den fé le in téz mé nye sült, tár sa dal mon be lü li meg kü lön böz te
tést. Van azon ban egy éles ha tár vo nal, ami szá mom ra re le váns nak tű nik, leg aláb bis jól 
je lö li ki az ér té ke im sze rin ti el fo gad ha tó ság ha tá ra it. Nem a po zi tív meg íté lés, a szim
pá tia ha tá ra it, ha nem azt a ha tárt, amely nek át lé pé se a rassz iz mus ként meg bé lye ge
zen dő, tűr he tet len belegyaloglást je len ti a bar ba riz mus ba. Ne kem e ha tár: Ro us seau. 
A ci vi li zált „tár sa dal mi szer ző dés” fun da men tu ma az, hogy az em bert, mint tár sa dal mi 
lényt a szü le té se pil la na tá ban fel ru ház zuk va la mi lyen evi den sen és min den kit egya ránt 
meg il le tő sa já tos ság gal: „az em ber sza bad nak szü le tett…” Mind azon po li ti kák, ame
lyek az em bert szü le té se pil la na tá ban (oly kor még előt te) kü lön fé le jo go sult sá gok kal, 
fel ha tal ma zá sok kal és sza bad sá gok kal ru ház zák fel – ál ta lam rasszis tá nak te kin tett 
po li ti kák. En nek meg fe le lő en, vissza tér ve Melegh ok fej tés éhez: mind azon né pe se dés
po li ti kák, ame lyek a gye rek meg szü le té se kor, sőt fo gan ta tá sa kor kü lönb sé get tesz nek 
az „ér té ke sebb (ezért gya ra pí tan dó) sza po ru lat” és az „ér ték te len (ezért kor lá to zan dó) 
sza po ru lat” kö zött, ér te lem sze rű en rasszis ták. Rasszis ták ab ban az ér te lem ben, hogy 
az em ber szü le té se pil la na tá ban nem ren del ke zik más sal – sem erénnyel, sem bűn nel 
–, mint tu laj don ge ne ti kai ál lo má nyá val. A gyer mek szü le té se kor ke let ke ző po li ti kai 
meg kü lön böz te tés – csak a szár ma zás ra, a fel té te le zet ten vagy va ló ban örö költ att ri bú
tu mok ra épül het. A ge ne ti kai ál lo mány ban, örö költ sa já tos sá gok ban fel lel he tő 
kü lönb sé gek akár lé tez nek, akár csak elő í té le tek ből szár maz nak, akár a már meg szü
le tett, akár a még ezu tán vi lág ra jö vő gye re kek re irá nyul nak – va la mi fé le „fa ji”, rassz
bé li, tár sa dal mi kategorizáció ki fe je ző dé sé nek te kint he tők. Ha ezen kü lönb sé gek ből 
em bert és em bert egy más tól meg kü lön böz te tő po li ti kai bá nás mód ok, el bí rá lá sok 
ke let kez nek – ak kor ezt ne vez het jük akár rassz iz mus nak is.

A né pe se dés po li ti ka imp le men tá ci ó ja

Ma nap ság igen óva to san kell bán nunk az zal, hogy mi alap ján mon dunk íté le tet a po li
ti kák ról: a nyi lat ko za tok, avagy a tény le ges po li ti kai tet tek alap ján? Az előb bi ek oly kor 
ve szé lye sek, mi vel időn ként ko mo lyan gon dol ják őket – ám az eset ben nem annyi ra 
ve szé lye sek, ha a po li ti kai hablatyolás nem szól más ról, csak ön ma gá ról. Ma nap ság a 
né pe se dés ről szó ló po li ti kai nyi lat ko za tok zö mé nek – hál’ is ten nek – sem mi lyen konk
rét tar tal ma és kö vet kez mé nye nincs, azok leg fő képp ön ma guk (s a ró luk szónokló 
po li ti ku sok) kor lá to zott sá gá ról szól nak, af fé le po li ti kai irá nyult sá got jel szó sze rű en 
ér zé kel te tő li he gé sek. E szö ve gek ele mez ge té se leg in kább a po li to ló gu sok és 
PRszakértők per verz és bel ter jes hevenykedésének te kint he tők. Jó val sú lyo sabb kér
dés a „né pe se dés po li ti ká kat” asze rint meg ítél ni, hogy va ló já ban mit is tesz nek?
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Ter mé sze te sen min den né pe se dés po li ti ká val ko moly ba jok van nak ak kor, ami kor az 
ál la mi erő szak esz kö ze i vel pró bál be le avat koz ni a sze xu a li tás ba, gyer mek nem zés be 
vagy gyer mek nem nem zés be, a szü lés be, az em be ri test be – a pri vát lét leg in ti mebb 
szfé rá i ba. Ha a po li ti ka be le szól a ma gán élet olyan in ti mi tá sa i ba, mint a bi o ló gi ai rep
ro duk ció – ak kor szük ség képp vagy bár do lat lan (mint ami kor til tá sok kal, kény sze rek
kel él), vagy amo rá lis (ami kor bi zo nyos, szá má ra él ve ze te ket oko zó sze xu á lis ma ga tar
tá so kért az adó fi ze tő pol gár pén zét oszt va kéj nő nek néz bi zo nyos nő ket, má sok nak 
meg nem ad pénzt, mert azok ke vés bé ger jesz tik a po li ti ka li bi dó ját). Ám az, hogy a 
po li ti ka ma ga tar tá sa ilyen erőszakos, vagy hogy macsós ön bi za lom mal po ten ci á lis kur
vá nak te kint min den nőt –leg fel jebb íz lés be li prob lé má kat vet fel: ne kem spe ci el nem 
tet szik. Az vi szont már sok kal sú lyo sabb kö vet kez mény, hogy e macsó po li ti kát nem 
le het „sem le ge sen” mű vel ni. Amely po li ti ka a bi o ló gi ai rep ro duk ció ma gán ügye i be 
be le kon tár ko dik, ed dig még so ha nem tud ta, va ló szí nű leg ele ve nem is tud hat ja ezt az 
ot rom ba sá got sem le ge sen ten ni. Kü lönb sé get kell ten nie ér té ke sebb rep ro duk ció, gén
anyag, örök len dő tár sa dal mi erényt hor do zó sza po ru lat – és az ér ték te len, a se lejt, a 
fattyú sza po ru lat kö zött. Az ilyen po li ti ka rasszis ta: nem a re pub li ká nus jog egyen lő ség 
ta la ján áll, nem a „res publicá”t és a köz jót, ha nem fajt, osz tályt, kasz tot kép vi sel más 
fa jok kal, rasszok kal, osz tá lyok kal és kasz tok kal szem ben.

Nem óhaj tom eufemizált ezotériákba bur kol ni mon dan dóm aktuálpolitikai tar tal
mát. Igenis, a je len le gi ma gyar kor mány tár sa da lom po li ti ká ját, „csa lád po li ti ká ját” 
rasszis tá nak mi nő sí tem. Nem el ső sor ban azért, mert a ma gyar kor mány a ha zai és kül
föl di fa sisz ták kal, nyíl tan és büsz kén rasszis ták kal kva ter ká zik, ha nem azért, mert a 
meg szü le tett gye re kek kö zött pusz tán fel me nő ik ho zo má nya alap ján el ké pesz tő meg
kü lön böz te té se ket tesz. A leg újabb ja vas la tok meg va ló su lá sa ese tén lesz olyan ma gyar 
gyer mek, aki nek fel ne ve lé sé hez szü lei ma gas osz tály hoz és rassz hoz tar to zá sa alap ján 
az ál lam éven te 700 ezer Fttal kí ván hoz zá já rul ni, és lesz olyan pá ria utód, aki en nek 
a huszadát sem fog ja meg ér ni az ál lam nak. Az ál lam hússzo ros ér ték kü lönb sé get szán
dék szik ten ni gyer me ki éle tek, örök lött ge ne ti kai ho zo má nyok kö zött. Éme lyí tő és 
fel há bo rí tó… Ha eh hez hoz zá vesszük azt, hogy a TÁRKI vizs gá la tai és a TÁRKI
adatokon vég zett vi lág ban ki je len tés sze rint az el múlt két év ben a gye rek sze gény ség 
szignifikánsan nőtt, kü lö nö sen az egé szen ki csi (0–2 éves) gyer me kek kö ré ben, s a 
kor mány ter vei ép pen a gye re kes csa lá dok so rá ból szo rít hat nak le to váb bi ré te ge ket, 
úgy fel há bo ro dá sunk csak még in kább meg ala po zott nak hat.

Van-e, le het-e nem rasszis ta né pe se dés po li ti ka?

A fen ti ek után ta lán meg le pő lesz a vá la szom: igen, le het sé ges. Mind eh hez két kö rül
ményt je lez nem kell. Egy részt: bár a túl dra ma ti zá lás sal sem mi kép pen sem ér tek egyet, 
s a „nem zet ha lál” apo ka lip ti kus pá to sza sem mi meg ha tó dott sá got nem, in kább csak 
röhöghetnéket kelt ben nem – ám ez zel együtt a né pe se dé si kér dést va lós prob lé má nak 
lá tom. Már pe dig ha van ilyen prob lé ma, úgy egy ér tel mes és ra ci o ná lis po li ti ká nak 
ku tya kö te les sé ge meg pró bál ni ked ve ző irá nyok ba te rel ni a tár sa dal mi fo lya ma to kat. 
Az az: ha itt és ma van né pe se dé si prob lé ma, úgy ért he tő és he lyes do log, ha ez zel a 
po li ti ka tisz tes ség gel (ci vi li zál tan, kul tu rál tan, böl csen stb.) meg pró bál szem be néz ni.

Más részt: ma ga Melegh At ti la is jel zi azt, hogy a ma gyar né pe se dés po li ti kai dis kur
zus szá mos ele mé ben messze nem annyi ra rasszis ta, mint az an gol szász tra dí ció. A szer
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ző, persze, e meg ál la pí tás sal da rázs fé szek be nyúl: a né piur bá nus vi tá ba és an nak 
sa já tos ak tu a li zá lá sá ba. Sze rin tem alap ve tő té ve dés a tel jes ma gyar né pe se dés po li ti
kai tra dí ci ót nem rasszis tá nak mi nő sí te ni, és szót sem ej te ni a lé te ző Sza bó Dezsői, 
Né meth Lászlói rasszis ta tra dí ci ók ról, ame lyek – a re for má ci ó ig vissza nyú ló re to ri kai 
ala po kon – fo lya ma to san szem be ál lít ják az úgy mond ér té kes „ma gyar” sza po ru la tot a 
Kár pátme den ce el özön lé sé vel fe nye ge tő szláv, ro mán stb. fattyak kal. Vi szont va ló 
igaz, hogy a né pipa rasz ti prob lé mát a mo der ni zá ció po zi tív pél dá i nak tük ré ben fel
ve tő né pi meg kö ze lí tés sze rint (tes sék csak meg néz ni Er dei ára do zá sát a dán tej szö
vet ke ze tek ről…) a nem ma gyar (né met, zsi dó) és nem pa rasz ti (ur bá nus, pol gá ri) 
min ták nem ér ték te le neb bek, si lá nyab bak az au ten ti kus ma gyar pa rasz ti min ták nál, 
leg fel jebb adap tá ci ós za va ro kat, nem sze ren csé sen kö ve tett pél dá kat mu tat nak. Ta lán 
zá ró jel be is te het jük most azt a mel lék kö rül ményt, hogy Melegh szem pont ja alap ve
tő en más, a je len le gi nél sok kal konst ruk tí vabb me der be te rel het né a „be sült” né piur
bá nus di a ló gust – mert eb ben úgy sem re mény ke dik sen ki (majd né hány ci ga ret ta 
el szí vá sa köz ben fo gunk még er ről lo csog ni At ti lá val, ta lán má sok kal is). Sok kal 
lé nye ge sebb nek tar tom en nél a he ve nyé szett ma gyar tra dí ci ók ra va ló hi vat ko zás ban 
azt, hogy ez a né pe se dés po li ti kai tra dí ció nem a pár zás ról, a ka pa rás ról és szü lés ről 
szól – ha nem az élet ről ma gá ról. Ami azért egy ki csit több a „de mog rá fi ai ese mé nyek” 
szám ba vé te lé nél. Nor má lis né pe se dés po li ti ká nak az élet ről kell szól nia: élet cik lu sok
ról, a gye re kek mel lett szü lők ről és nagy szü lők ről, meg él he tés ről, iden ti tás ról, si ker
ről, biz ton ság ról, élet pers pek tí vák ról és ef fé lék ről. Mind ez, per sze, csak ak kor le het 
hi te les, ha őszin te, ha az egész tár sa da lom hoz (és nem egyes rasszok hoz, osz tá lyok hoz 
és kasz tok hoz) szól, ha össz hang ban van és be ágya zó dik ál ta lá no sabb gaz da sá gi és 
po li ti kai pers pek tí vák ba is.

Vissza tér ve az al cím be li kér dés re, pró bál juk a po zi tív vá laszt be ágyaz ni a je len ko ri 
ma gyar tár sa da lom ál ta lá no sabb gaz da sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai pers pek tí vá i ba. 
Né mi egy sze rű sí tés sel: az eu ró pai uni ós pers pek tí vá ba.

Az EUtagországok de mog rá fi ai hely ze té ben az el múlt húsz év ben ra di ká lis vál to
zá sok áll tak be. Gya kor la ti lag tel jes „fertilitási rang sor hely cse re” zaj lott le a ko ráb bi 
min ták s az egyes or szá gok kö zött. Má ra Eu ró pa leg ala cso nyabb szü le té si mu ta tó it 
Olasz or szág, Spa nyol or szág és ná luk né mi leg eny hébb mér ték ben Por tu gá lia pro du
kál ja. Más szó val azok az EUtagországok, me lyek ben:

– a leg ala cso nyabb a női fog lal koz ta tás, a leg ma ga sabb a női mun ka nél kü li ség;
– a leg je len tő sebb az anya ság mi at ti tar tós ki ma ra dás a mun ka erő pi ac ról, s a leg

reny hébb az az ál la mi sze rep vál la lás a gon do zás ban (böl cső de, óvo da, il let ve 
idős és fogyatékosgondozás);

– a nők is ko láz ta tott sá gi mutatója ma ga sabb a fér fi a ké nál;
– erős ka to li kus nyo más hat a csa lád ter ve zés és szü le tés sza bá lyo zás el len;
– s ta lán épp an nak a tradíciónak a folyományaként, hogy az egyházi kar ri e rek ből 

a nők ki van nak re keszt ve – gyen ge a női ér dek kép vi se let a na pi po li ti ká ban.

Szá mos szak ér tő úgy jel lem zi a hely ze tet, hogy a nők egy faj ta „szü lé si sztrájk ban” 
van nak: nem en ged he tik meg ma guk nak azt a lu xust, hogy gyer me ket szül ve ki es se nek 
(és örök re ki re ked je nek) a mun ka erő pi ac ról, el fe csé rel ve ez zel ko ráb bi, is ko lá ik ba 
tör tént be fek te té se i ket. Más részt „ala csony ter mé keny sé gi egyen súly ról” be szél nek: ha 
az ál lam nem vesz részt a gon do zás ban, úgy csak ke vés füg gő hely ze tű csa lád tag gon
do zá sát le het „be vál lal ni”.
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Eu ró pa po zi tív né pe se dé si mu ta tók kal jel le mez he tő or szá gai ez zel szem ben az 
el múlt évek ben a skan di náv ál la mok, min de nek előtt Dá nia, ahol:

– ma gas a női fog lal koz ta tás;
– ru gal mas a nők fog lal koz ta tá sa, te ret ad va a leg kü lön fé lébb ati pi kus mun ka vég

zé si le he tő sé gek nek;
– az anya sá gi cí men já ró szo ci á lis el lá tá sok a nő ket nem a mun ka erő pi ac ról va ló 

tar tós ki ma ra dás ra, ha nem a mi előb bi vissza té rés re ösz tön zik;
– mind ezt meg erő sí ti a nők mun ka jo gi vé dett sé ge, kü lö nös hang súllyal a vissza té

rés mun ka jo gi ga ran ci á i ra;
– ma gas az ál lam rész vé te le úgy a gon do zás ban, mint az egyé ni igé nyek hez iga zo dó, 

ru gal mas szo ci á lis kí ná lat biz to sí tá sá ban;
– ta buk nél kül le het be szél ni a sze xu á lis ne ve lés ről, nyílt po li ti kai nyo mást le het 

gya ko rol ni an nak ér de ké ben, hogy a szü lé sze tinő gyógy ásza ti el lá tást fej lesszék, 
a rep ro duk ci ós egész ség ügyi el lá tást biz ton ság gal és min den nő szá má ra egyen lő
en hoz zá fér he tő vé és megaláztatásoktól mentessé tegyék;

– ál ta lá nos a to le ran cia a nem szo ká sos együtt élé si for mák és sze xu á lis ma ga tar tá
sok – min de nek előtt a há zas sá gon kí vü li gyer mek vál la lás iránt;

– erős a fe mi nis ta tra dí ció, és meg es het, hogy a kor mány tag ja i nak több mint a fe le 
nő (l. Nor vé gia).

Ha te hát a né pe se dés po li ti ka pers pek tí vá it Nyu gatEu ró pa irá nyá ban ke res gél jük, 
ak kor min de nek előtt fel kell ad nunk ama 19. szá za di fér fi as tév kép ze te ket, hogy a 
nő ket ha za kell za var ni ba báz ni, mert ak kor sok ba ba lesz. Rész ben azért, mert ezt túl 
sok nő nem te he ti meg, de még in kább azért, mi vel túl sok nő nem is akar ja. (Nem 
le het, és nem is ér de mes kor lá toz ni, hogy az, aki ha za akar men ni ba báz ni és meg él he
té sét így is biz to sí ta ni tud ja, meg te hes se ezt. Ám de ön ma gá ban még nem ve zet szü le
té si arány ja vu lás hoz, ha ez az ál la mi lag pre fe rált min ta.)

Az el múlt húsz év eu ró pai tár sa da lom fej lő dé se alap ján bát ran ál lít ha tó, hogy a leg
ked ve zőbb szü le té si mu ta tó kat el ér ni ké pes pá lyák

– rész ben a női eman ci pá ció ki ter jesz té sé re és el mé lyí té sé re irá nyu ló po li ti kák (ide 
ért ve a mun ka erőpi a ci eman ci pá ci ót, a mun ka erő pi ac ru gal mas be fo ga dó ké pes
ség ének erő sí té sét, a női fog lal koz ta tá si ará nyok ja ví tá sát);

– a sze xu á lis ma ga tar tá sok kal szem be ni po li ti kai sem le ges ség po li ti ká ja (itt min
den ki a me le gek re szo kott gon dol ni, ami vel sem mi baj, rá juk is kell gon dol ni –, 
de en nél ará nya i ban sú lyo sabb a jo gi ér te lem ben vett ma gá nyos anyák sze xu á lis 
ma ga tar tá sá val kap cso la tos, stig mák nél kü li sem le ges ség, mi vel an nál ke vés 
ot rom bább ta bu akad, hogy a gye re kü ket egye dül ne ve lő nők nek is le het, sőt: van 
is sze xu á lis éle tük…);

– az ál lam in ten zív rész vé te le a gon do zá si fel ada tok ban;
– a gye rek sze gény ség csök ken té se, an nak evi dens sé té te le, hogy az adott tár sa da

lom min den meg szü le tett gyer mek tisz tes fel ne vel te té sé hez és is ko láz ta tá sá hoz 
meg fe le lő se gít sé get, ga ran ci át nyújt (nota bene: a sta tisz ti kák sze rint a gye rek
sze gény ség leg ha tá so sabb el len sze re ép pen a ma gas női fog lal koz ta tott ság);

– biz ton sá gos, meg aláz ta tá sok nél kü li, tör vé nye sen ga ran tált rep ro duk ci ós egész
ség ügyi el lá tá sok, me lyek ké pe sek ki ter jesz te ni azt a ma még in kább csak kö zép
osz tá lyi gya kor la tot, hogy a nők pár év ti ze de még job bá ra 30 év alatt le zá ró dott 
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szü lő ké pes ko ra má ra akár tíz év vel is ki tol ha tó. (Itt össze ér nek a szá lak: fel té ve, 
hogy a „ké sői” szü lés nem tö ri de rék ba a mun ka kar ri e re ket; fel té ve, hogy kel lő 
jo gok kal kör be bás tyá zott vissza té ré si esély van a mun ka erő pi a cok ra).

Ha össze gez nem kel le ne, mi az elő fel té te le a nem rasszis ta né pe se dés po li ti ká nak, 
úgy egy részt azt mon da nám, hogy az igaz sá gos, él he tő és bé kés tár sa dal mi vi szo nyo kat 
meg cél zó tár sa da lom po li ti ka, de mind járt hoz zá ten ném azt is, hogy az elő í té le tek től, 
stig mák tól, valamint ge ne ti kai kü lönb sé gek alap ján tör té nő diszk ri mi ná ci ók tól sem le
ge sí tett nő po li ti ka.

Vissza a ha mu tar tó hoz…

Írá som ta lán ma gya rá za tot nyújt ar ra, mi ért is je lez tem mind járt az ele jén sze mé lyes 
érin tett sé ge met. Nem tu dom, hogy e tu do má nyos nak alig ne vez he tő ma gán töp ren gé
sek köz re a dá sa meg fe lele a tár sa da lom tu dó sok kö zös sé gé ben el várt ma ga tar tá si sza
bá lyok nak. Meg val lom, van né mi nosz tal gi á im ama szo ci o ló gia iránt, amely be be le nőt
tem, s amely ben a szo ci o ló gu sok kö ré ben még he lye volt tár sa dal miszo ci o ló gi ai kér
dés ként nem csak Ginikről és reg resszi ós együtt ha tók ról be szél ni, ha nem vál lal ni, csi
szol ni, for mál ni egy más tár sa da lom ról al ko tott nézeteit is. Amely ben a szo ci o ló gu sok 
kö zös sé gé nek – oly kor je len tős bel ső vi lág né ze ti kü lönb sé gek től füg get le nül is – kö zös 
fel ada ta volt bi zo nyos alap ve tő, civilizatórikus ér té kek mű ve lé se, s az ezek ről va ló dis
kur zus le he tő sé gé nek a fenn tar tá sa is. Amely ben nem a pár tok ha tal mi ver sen gé sé ben 
va ló ál lás fog la lás és rész vé tel szá mí tott tár sa dal mipo li ti kai kér dés nek, ha nem a 
he lyes, az eré nyes, a tisz tes sé ges ki fe je zé se, a kö zös ség ér té kek ben va ló vál la lá sá nak 
ke re sé se, ami el vá laszt ha tat lan ré szét ké pez te a szo ci o ló gi á nak.

Ma úgy ér zem, mind ez nem ré sze a szo ci o ló gi á nak, és nem ré sze sem mi fé le köz be
széd nek, dis kur zus nak sem. Ami, per sze, nem hol mi fá tum, nem a bal sors kény sze re 
– csu pán egy hely zet passzív el fo ga dá sa. Egy hely ze té, amely tá vol ról sem meg vál toz
tat ha tat lan, hi szen ma rad hat nánk to vább ra is ab ban a kuhniánus axi ó má ban, hogy a 
szo ci o ló gi á nak mind azon ré sze, amit a szo ci o ló gu sok kö zös sé ge an nak te kint és ak ként 
gya ko rol. Ha fon tos, úgy akár a tár sa dal mi ér té kek ről va ló dis kur zus is le het ez.

Ám ha nem, ak kor sincs sem mi drá ma. Melegh At ti lá val fo gunk mi még fo lyó so kon, 
er ké lye ken, há zi bu lik kony há já ban egyegy ha mu tar tót ta lál ni, me lyet kö rül to pog va 
el füs tö lög he tünk né hány ál ta lunk fon tos nak vélt do log ról.


