
A történelem során parasztláza-
dások voltak, cselédlázadások soha.
A jobbágyok sora hol jobban ment,
hol rosszabbul, de bizonyos korlá-
tok között a maguk urai voltak sa-
ját jobbágytelkükön. A cselédeknek
semmijük nem volt. Kaptak ugyan
lakást és ellátást, de sorsuk nem a
saját kezükben volt, attól függött,
hogy uruk emberséges és gondos-
kodó vagy embertelen és kizsigere-
lõ volt-e. A jobbágyok elõtt volt
perspektíva: ha többet termeltek,
több maradt nekik, és ha az urak
túl nagyot szorítottak a présen,
volt öntudat lázadni. A cselédek
akármennyit dolgoztak is, csak a
szûkmarkúbb vagy nagylelkûbb
koszt-kvártélyt kapták. Ellenállá-
suk nem lázadásban fejezõdött ki,
hanem sunyi, egyéni megoldások-
ban: orrba verték az ökröt, hogy
lassabban haladjon a barázdában,
ne legyen annyira fárasztó a mun-
ka; suttyomban beleköptek vagy
belehugyoztak az uraság ételébe,
hogy levezessék frusztrációjukat;
csaltak és loptak, ahol tudtak, hogy
egy falattal több jusson. 

A kései és felemásan végrehaj-
tott magyar jobbágyfelszabadítás,
majd a kisbirtokok önálló életvitelt
nem biztosító parcellákká aprózó-
dása a magyar népesség nagyobbik
részét tette kiszolgáltatottá, és
ezen keresztül a cselédmentalitást
tette dominánssá. Mindent az úr-
tól/államtól vár, de õ maga a lehetõ
legkevesebbet teszi, ahol lehet, ott
lop és csal. Nem bízik senkiben,
nem fog össze senkivel, egyéni al-

kukkal, talpnyalással, könyöklés-
sel, végsõ esetben szökéssel próbál
sorsán javítani. A szocializmus
magántulajdon-ellenes gyakorlata
nem változtatott ezen, és csak az
1989-es fordulattal vált lehetõvé,
hogy nagyobb számban keletkezze-
nek önálló egzisztenciák, mint aho-
gyan az is, hogy a szellemi termékek
piacán korlátozás nélkül jelenhes-
sen meg a polgári ethosz és érték-
rend. Keletkezett is önálló egzisz-
tencia, de nem elég sok. Meg is je-
lent a polgári öntudat, de nem elég
erõsen ahhoz, hogy felülkerekedjen
az általánosan jellemzõ cselédmen-
talitáson. Az azonban nyilvánvaló
volt, hogyha a trend folytatódik,
akkor egy idõ múlva lesz annyi
önálló egzisztencia, és lesz annyi
autonóm módon gondolkodó állam-
polgár, amennyi már veszélyeztet-
né az ország gyarmatosítására ké-
szülõ maffia hatalmát. Tehát le kell
törni mind az önálló egzisztenciát,
mind a tanultságból és tájékozott-
ságból fakadó autonóm gondolko-
dást. Ráadásul a kettõt egyszerre
kell, mert az államtól független
önálló egzisztencia mindig is bázisa
lesz az autonóm gondolkodásnak
és az állampolgári bátorságnak.
Ehhez alattvalókká kell nevelni a
felnövõ generációkat, és engedel-
mességre kell kényszeríteni nevelõi-
ket. Ez történik immár negyedik
éve, amióta a második Orbán-kor-
mány megkezdte regnálását. Az
alábbiakban azokat az eszközöket
vesszük sorra, amelyekkel célját el-
éri.
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Az általános légkör 
megteremtése

Az engedelmesség alapjait az álla-
mot uraló maffia nem „szakpoliti-
kai” eszközökkel rakta le, hanem
egy általános érzület megteremté-
sével, amelynek lényege: nem szá-
mít az igazság, nem számít a jog, a
Keresztapa és a család azt csinál,
amit akar. Ez az érzület sok apró
elem hatására jött létre. Néhány
példa.

Amikor a maffia fényes nappal
ellopta a vörösiszap-tragédia áldo-
zatainak adományozott egymilliárd
forintot, akkor a Keresztapa dur-
ván a tudtunkra adta: még arra is
képtelenek vagyunk, hogy megvéd-
jük saját adományainkat. Azt csi-
nál vele, amit akar. Ez súlyos sebet
ejtett az öntevékenységen és a szo-
lidaritás hajlamán. Az üzenet célba
ért, a 2013-as árvíz után már csak
harmadannyi adomány gyûlt össze
az államosított adományszámlán.

A maffia piszkos ügyeit leleplezõ
vagy csak útjában álló emberek ki-
készítése vagy bíróság elé állítása a
családi fõügyész, a kézbõl etetett
rendõrség vagy az adóhivatal segít-
ségével. Ilyen volt az elsõ Orbán-
kormány alatt Kovács Attila, a ma-
kacskodó MLSZ-elnök eltávolítása
az APEH segítségével. Mire a hosz-
szú hercehurca végén kiderült,
hogy minden vád megalapozatlan,
addigra vállalkozása tönkrement,
és senki sem kárpótolta. Ilyen volt
Dávid Ibolya esete, akit azért állí-
tottak bíróság elé, mert leleplezte
az ellene folyó törvénytelen megfi-
gyelést, és ilyen az ezermilliárdos
áfacsalás miatt feljelentést tevõ
Horváth András esete, aki a közér-
dekû bejelentõnek járó védettség
helyett durva rendõri fellépést ka-
pott. 

Azzal, amit Esztergommal mû-

velt, megüzente, hogy ebben az or-
szágban az történik, amit õ akar, és
aki neki ellenszegül, az meglakol.
Harmincezer ember meglakolt, tíz-
millió pedig veszi az adást, és leg-
közelebb meggondolja, hogyan sza-
vazzon. Sikerült félelmet kelteni:
ha ez az ember minden lelkiisme-
ret-furdalás nélkül így elbánik egy
egész várossal, akkor bárkivel ké-
pes elbánni, ha úgy tartja úri ked-
ve. 

Gyanús gördülékenységgel kerin-
genek a hírek egyre finomodó Ku-
batov-listákról, tüntetéseken ké-
szült fényképekrõl és filmfelvéte-
lekrõl, amelyek alapján azonosítják
a politikailag megbízhatatlanokat,
ami az állásukba is kerülhet. Meg is
van az eredménye. A kormányelle-
nes tüntetések résztvevõinek átlag-
életkora a hatvanhoz közelít. A kü-
lönbözõ tiltakozó petíciókat csak
nyugdíjasok, munkanélküliek, diá-
kok és olyan egzisztenciák merik
aláírni, akiken a Fidesz még nem
talált fogást. 

A Keresztapa tud elnézõ is lenni.
Ha valaki lojális hozzá, akkor meg-
úszhatja, ha ellopja a szomszéd er-
dejét vagy a juhász trágyáját, ha
nem tud elszámolni, mibõl vett
sokmilliós házat, ha közpénzen ki-
aszfaltoztatja utcáját a házáig, ha
nemzetközi körözést adtak ki elle-
ne, ha hamisította a diplomáját, ha
agyba-fõbe verte a feleségét, ha lop-
ta a disszertációját. Ha az eset túl
súlyos, akkor hû emberét ugyan föl
kell áldoznia a közvélemény oltá-
rán, de a kezét azért nem engedi el.
Legfeljebb szolgálati helyét változ-
tatja meg, a maffia politikai részle-
gébõl áthelyezi a nyilvánosság elõl
rejtve maradó üzleti részlegébe.
Mint a folytatólagosan elkövetett,
különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó hûtlen kezelés bûntette mi-
att jogerõsen elítélt pártigazgató-
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polgármestert, Várhegyi Attilát. Az
engedelmesség kialakításához nem
csak ostor, mézesmadzag is kell. De
erre a mézesmadzagra kis cédulá-
kat is ragasztottak, amelyekre az
van írva, hogy „ügyészségem nem
indít eljárást”, „rendõrségem nem
nyomoz”, „mentelmi bizottságom
nem adja ki”, „kiválasztott bíróm
úgyis fölmenti” – csupa ügyesen el-
helyezett kis üzenet, ami azt su-
gallja, hogy nincs remény, a maffi-
án kívül nincs élet.

A sok apró elem a félelem általá-
nos légkörének megteremtésével
rakta le az engedelmesség alapjait.
Ezzel párhuzamosan beindultak a
„szakpolitikai” eszközök is: a köz-
oktatás átjátszása az egyházaknak,
a mobilitás leszûkítése, az autonó-
miák megszüntetése és a közokta-
tásra fordítható pénz csökkentése.

A közoktatás átjátszása 
az egyháznak 

Az 1989 elõtt szocializálódott Or-
bán Viktor és vezérkara jól megta-
nulta – mert akkor azt tanították –,
hogy a vallás a nép ópiuma, és hogy
a magyar katolikus egyház mindig
buzgó segédcsapata volt minden el-
nyomó hatalomnak, amely sötét-
ségben akarta tartani a népet. A
csuhásokat térdre szólító ifjak
gyakran gúnyolódhattak a „Boldo-
gok a lelki szegények, mert övék a
mennyeknek országa” népet nyug-
tatgató és beletörõdésre nevelõ ta-
nításon. De aztán rájöttek, hogy az
oltár meg a trón évszázadokon át
jól együttmûködött, miért ne hasz-
nosíthatnák ezt a felhalmozott tu-
dást? (Ráadásul sok minden pasz-
szolt a Keresztapa és kollégiumi
társai nézeteihez: az egyház család-
felfogása és férfi-nõ viszonyról val-
lott nézetei beletaláltak abba a
macsó szemléletbe, amely szerint a

férfiak állnak a gáton, kolbászt töl-
tenek, pálinkát fõznek, politikát és
pénzt csinálnak, az asszonyoknak
pedig csak a gyerekszülés és a szi-
pogás marad.)  Ehhez persze meg
kellett venni az oltárt, de nem saj-
nálták rá a pénzt. 

Mielõtt rájöttek, hogy hatalmuk
megszilárdításához és hosszú távú
biztosításához nemzeti méretû tu-
dásmegvonásra és dezorientálásra
– közkeletû szóval agymosásra –
van szükség, egy darabig bizonyta-
lankodtak. Az elsõ Orbán-kormány
idején még egy olyan oktatáshoz
értõ politikusra bízták a területet,
aki tisztában volt a korszerûség kö-
vetelményeivel, és megpróbálta
úgy alakítani a közoktatást, hogy
az inkább növelje, mint csökkentse
az ifjabb generációk tudását és ver-
senyképességét. A második Orbán-
kormány idején ezt a frakcióban lé-
zengõ egyetlen szakértõt, aki rend-
re nemmel szavazott a különbözõ
oktatáspolitikai törvényeknél, már
lesöpörték a pályáról. Addigra ki-
kristályosodott a Keresztapa fejé-
ben, hogy mire is van szüksége: tu-
datlan, tájékozódni képtelen alatt-
valók tömegére.

Mivel õ maga nem ért hozzá, hogy
milyen aprómunkával lehet elérni a
célul tûzött nemzeti méretû tudás-
megvonást és dezorientálást, és
pártjában sem volt meg az ehhez
szükséges „szaktudás”, az egész ok-
tatást kiadta gebinbe a Keresztény-
demokrata Néppártnak. A keresz-
tény oktatáspolitikusok pedig jól
teljesítettek. Megteremtették az
egyentantervet, elkezdték megala-
pozni az egyentankönyvet, felépítet-
ték az egyenirányítási rendszert,
amennyi iskolát csak lehetett, átját-
szottak az egyházaknak, a többit pe-
dig államosították. Minderre azért
volt szükség, mert csak így biztosít-
ható, hogy az ország minden iskolá-
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jában csak annyit taníthassanak és
csak azt, amennyit és amit õk jónak
látnak. A szakmunkásképzésben
már látható a végeredmény: a közis-
mereti tárgyakat gyakorlatilag kiik-
tatták a leendõ szakmunkások tan-
tervébõl. Ezek a fiatalok Szenes
György, a Magyar Szakképzési Tár-
saság elnöke szerint „egyszer hasz-
nálatos, eldobható szakmunkások
lesznek, akik képtelenek a továbblé-
pésre”.1 A többi iskolatípus tan-
anyagának radikális átalakításával
még várnak, de addig is manipulál-
tak egy kicsit az óraszámokkal: a
gondolkodást igénylõ tantárgyakról
és a nyelvtanításról átcsoportosítot-
tak néhány órát a testnevelésre és a
hittanra. 

Az egyházak részvételének növe-
kedése az oktatásban már 1990-

ben megindult, de akkor még csak
valamikori egyházi iskolákat kaptak
vissza. Igazi lendületet a 2008-as
válság és az önkormányzatok elsze-
gényedése adott, amikor egy-egy te-
lepülés úgy vélte megmenekíteni
iskoláját, hogy átadta valamelyik
egyháznak. A szocialista-szabadde-
mokrata kormány próbálta lassíta-
ni a folyamatot, és elõírta, hogy az
iskoláját átadó önkormányzatnak
még öt évig fizetnie kell azt az ösz-
szeget, amit a központi normatíván
felül az iskolára költött. A 2010-
ben megalakult parlament azon-
ban – egy KDNP-s törvényjavaslat
alapján – eltörölte ezt a szabályt, és
ez robbanásszerû változást ered-
ményezett. Az 1. számú táblázat jól
mutatja a 2010 óta bekövetkezett
változásokat.
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Általános 
iskola – 8% – 10% +  74% +  77% – 2% – 4%
Szakiskola – 5% – 15% + 142% + 149% + 11% – 9%
Gimnázium –11% – 11% +  32% +  16% +   3% – 6%
Szakközép-
iskola –  7% – 14% + 122% + 184% 0% – 7%

1. táblázat: a 2012/13-as állapot a 2009/2010-es tanév százalékában*

Állami/önkormányzati 
fenntartású intézmények

Iskolatípus 

Egyházi fenntartású 
intézmények

Országos átlag

változás a
tanulók
számában

változás a
feladatellátási
helyek
számában

változás a
feladatel-
látási helyek
számában

változás a
tanulók
számában

változás a
feladatel-
látási helyek
számában

változás a
tanulók
számában

* Számított adatok az Emberi Erõforrások Minisztériuma statisztikai osztálya által kiadott okta-
tási évkönyvek és a KSH Statisztikai Tükör, Oktatási adatok, 2012/2013 címû kiadványa alapján.

Az 1. táblázatból látható, hogy
2010 és 2013 között minden önkor-
mányzati (most már állami) intéz-

ménytípusban az átlagosnál jobban
csökkent a tanulók száma, ám az
egyházi intézményekben rendkívü-
li mértékben nõtt, miközben –
mint a táblázat utolsó oszlopában
látható – a tanulólétszám országo-

1 http://index.hu/kultur/2013/10/25/kompe-
tenciafejlesztes az elfekvoben/



san minden iskolatípusban csök-
kent. Különös jelentõsége van a to-
vábbtanulás szempontjából döntõ
gimnáziumok esetének. A gyerme-
küknek indoktrináció nélküli neve-
lést akaró szülõk egyre nehezebb
helyzetbe kerülnek, mert miköz-
ben az állami gimnáziumok száma
és tanulólétszáma az országos át-
lagnál is jobban, 11 százalékkal
csökkent, addig az egyházi gimná-
ziumoké nõtt. Az egyházi iskolák
térfoglalása nagyvonalúbb finan-
szírozásukkal párosul. E tendencia
következményeit nem nehéz kiszá-
mítani. Ha még évekig több pénzt
kapnak az egyházi iskolák, mint az
államiak, akkor a magasabb fize-
tés, a jobb tanítási körülmények
idõvel az eredményességben is
érezteti fogják hatásukat, és – mint
ahogy lenni szokott – olyanok is
egyházi iskolába fogják íratni gyer-
mekeiket, akik nem vallásosak,
csak jobb iskolát akarnak. És ha
már egyszer bent van a gyerek,
csak idõ kérdése világnézetének az
átállítása. Azoknak pedig, akik sa-
ját kezükben szeretnék tartani
gyermekük erkölcsi és világnézeti
nevelését, és semmiképpen nem
akarják valamelyik egyházra bízni,
marad a másodosztályú állami is-
kolarendszer.

A társadalmi mobilitás 
leszûkítése

A Keresztapa által kinevezett új
uralkodó osztály biztosra akar
menni. Nem elég a vagyonfelhal-
mozás, nem elég az agymosás, azt a
veszélyes tényezõt is ki kell iktatni,
hogy más társadalmi miliõbõl, más
élettapasztalattal és értékekkel ér-

kezõ tehetséges fiatalok veszélyez-
tessék a hatalmát. Ennek lehetõsé-
gét a lehetõ legszûkebbre kell von-
ni, és mindent meg kell tenni, hogy
engedelmes cselédek népesítsék be
az országot. Ezt szolgálja (1) a tan-
kötelezettségi életkor leszállítása,
(2) a szakmunkásképzés lebutítása
(ahol kiirtják „az alapvetõ kompe-
tenciák fejlesztését szolgáló tárgya-
kat, azokat, amelyek szakképzett-
séget alig igénylõ munkák elvégzé-
sénél többre vagy egy új szakma
megtanulására tennék képessé a
végzetteket”2), (3) a Híd Program
(„ahonnan nagy tömegben kilökik
a gyerekeket mindenféle iskolai
végzettség nélkül”3), (4) a tovább-
tanulásra képessé tevõ gimnáziumi
képzés szûkítése4 és (5) a felsõokta-
tási költségtérítésnek nevezett tan-
díj irreális magasságokba emelése.

Fölösleges azon vitatkozni, hogy
az ily módon szûkített társadalmi
mobilitás tudatosan végiggondolt
mérnöki terv része-e, vagy a szûk
látókörû spórolás mellékterméke,
mert a következmény szempontjá-
ból egyre megy. A szemünk láttára
felálló rendszer nem sok jóval ke-
csegteti a szegény családok tehet-
séges gyermekeit, de még az elsze-
gényedõ középosztály sem remél-
het szép jövõt csemetéinek. 

A társadalmi mobilitás beszûkü-
lése persze nem új jelenség. Az
1945 utáni, adminisztratív úton
serkentett nagy mobilitás már a
Kádár-korszak konszolidációja
után lelassult, majd visszafordult,
hogy aztán a szûkülés nagy lendü-
letet vegyen 1990 után. A hat- és
nyolcosztályos gimnáziumok terje-
désével párhuzamosan egyre szeg-
regáltabbá vált a középfokú okta-
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2 Radó Péter: Mindent elölrõl, Magyar Na-
rancs, 2012. 03. 15.
3 Uo.

4 Errõl jó elemzés olvasható Szüdi János tollá-
ból: http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/
cikk/217199



tás. Amíg 1974-ben a gimnázium-
ban tanulók 48 százalékának volt
fizikai foglalkozású az apja, addig
az 1997/98-as tanévben már csak
22 százaléknak. Ráadásul a na-
gyobb továbbtanulási esélyt bizto-
sító hat- és nyolcosztályos gimnázi-
umokban csak 7 százaléknak.5 Ezt
az eleve meglévõ tendenciát erõsíti
a gimnáziumi helyek csökkentése.
Ám ezen kívül is nagy változások
elé nézünk a szelekcióban. 

Az elmúlt ötven évben még azok-
nak is volt esélyük tovább tanulni,
akik „csak” kulturális tõkét hoztak
otthonról, pénztõkét nem. A gyer-
mekükre figyelõ értelmiségi szü-
lõknek meglehetett az a jóérzésük,
hogy ha nem keresnek is jól, sok ér-
zelmi és szellemi befektetéssel biz-
tosíthatják gyermekük jövõjét.
Mostantól azonban a továbbtanu-
lást biztosító csökkenõ gimnáziumi
helyekre jórészt azoknak a gyere-
kei fognak bejutni, akiknek van
pénzük arra, hogy az oktatási sza-
badpiacon vegyék meg azt, amit az
általános iskolák nem adnak meg.
Ebbõl a már erõsen megszûrt tár-
saságból fog aztán kikerülni az a
csoport, amelyik az ugyancsak
csökkenõ felsõoktatási helyeket
fogja megtölteni. Az ingyenes he-
lyeket azok a fiatalok, akiknek jó
képességeire szüleik idejében ráse-
gítettek drága pénzen vásárolt kü-
lönórákkal, külföldi nyelvtanulás-
sal, a fizetõs helyeket pedig azok,
akiknek ugyan nincsenek kiemel-
kedõ képességeik, de szüleik tudják
fizetni a sunyin tagadott tandíjat.
Vagyis mindkét kategóriában a
gazdagok. Az otthonról hozott kul-
turális tõke pedig pénz nélkül sem-
mit nem fog érni.

A Rákosi-korszakban a közép-
osztály csak anyagilag deklasszáló-
dott, de kulturális tõkéjét megõriz-
ve a következõ generációban vissza

tudott kapaszkodni.6 Az Orbán-
rendszer tökélyre viszi a módszert:
kulturálisan is lezülleszt, és innen
már nincs visszakapaszkodás.

Államosítás – az autonómiák
megszüntetése

Akárhogy mûködött is eddig az ok-
tatási rendszer (rosszul), megvolt
benne az autonómia lehetõsége in-
tézménynek, pedagógusnak, szülõ-
nek egyaránt. Az intézményeknek
lehetõségük volt a helyi igényekhez
és a tanulókhoz igazított tantervek
kialakítására. (Alig használták ki.)
A pedagógusoknak lehetõségük
volt a megfelelõ tankönyvek kivá-
lasztására és az általuk jónak vélt
pedagógiai paradigma használatá-
ra. (Nem nagyon éltek vele.) Az in-
tézményeket és a pedagógusokat
mindebben csak kimeneti ellenõr-
zés korlátozta: kompetenciavizsgá-
latok, teljesítményvizsgálatok, in-
tézményi minõségi ellenõrzések.
Tartósan sem intézmény, sem pe-
dagógus nem teljesíthetett mélyen
az átlag alatt. (Csak egy kicsit alat-
ta.) Most viszont megkapták a köz-
pontilag megszabott egyetlen és
kötelezõ tantervet, az egy vagy két
választható tankönyvet. 

A pedagógusok eddig eldönthették,
hogy a tanítási órákon kívül ho-
gyan osztják be idejüket fölkészü-
lésre, dolgozatjavításra, szellemi
gyarapodásra. A kötelezõen iskolá-
ban töltött idõ megszabása 32 órá-
ban ezektõl a tevékenységektõl ve-
szi el az idõt, mert egyrészt hasz-
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nálhatatlan darabokra tördeli a pe-
dagógus szabadidejét, másrészt az
iskolákban nincs meg a fizikai fel-
tétele sem a felkészülésnek, sem a
szellemi gyarapodásnak. A zsúfolt
tanári szobák legfeljebb valami fe-
lületes dolgozatjavításra alkalma-
sak.

A szülõk az iskolaszékeken ke-
resztül befolyást gyakorolhattak az
intézmények munkájára. (Nem
használták ki.) Ezenkívül lehetõsé-
gük volt arra, hogy fontos döntése-
ket hozzanak gyermekük sorsáról.
Eldönthették, hogy hatéves korban
vagy egy évvel késõbb kezdje-e az
iskolát. Nem kellett a nevelési ta-
nácsadó vagy a szakértõi és rehabi-
litációs bizottság vizsgálata, vagyis
egy csomó fölösleges munka és
macera ahhoz, hogy a szülõ egy ki-
csit korrigálhassa az oktatási rend-
szer merevségét. 

Ez az eleve merev és tovább me-
revedõ iskolarendszer úgy próbálja
feladatát – az agymosást – jobban
teljesíteni, hogy lélegzetet sem
hagy a gyereknek, egyre több idejét
államosítja. A tanulói munkater-
hek már 2002-ben is túl nagyok
voltak: egy alsó tagozatos, 9-10
éves gyerek majdnem annyit dolgo-
zott, mint amennyi a felnõttek hi-
vatalos heti munkaideje, a felsõ ta-
gozattól pedig átlépte ezt a határt,
és heti 50 óra fölé nõtt. 2013 szep-
temberétõl minden iskolafokon
megemelték ezt az eleve túlzott
óraszámot. Ezt fejeli meg a gyere-
kek szabadidejének az államosítá-
sa, a délután négy óráig való köte-
lezõ benntartózkodás az iskolában,
ahol – hogy érezzék a hely szelle-
mét – majd rendõr is felügyeli õket.
Eddig a szülõk szabadon és nyíltan
eldönthették, hogy a kötelezõ tan-
órákon kívül mennyi idõt töltsön a
gyerek az iskolában. Ettõl kezdve
csak mutyival. A rendszer képmu-

tató módon lehetõvé teszi, hogy az
értelmes egész napos foglalkozásra
képtelen iskola délutánra kienged-
je karmai közül áldozatát, csak
kérvényezni kell, és a kérvényben
hazudni kell valamit. De hát ez is a
rendszer része: nem lehet elég ko-
rai életkorban elkezdeni az Orbán-
rendszer erkölcséhez való idomí-
tást. Hagyunk hazudni, hogy élni
tudj, de szorongjál, mert bármikor
leleplezhetünk – ha nem viselkedsz
rendesen. 

KLIK-klakk

Az államosítás lebonyolítója és az
államosított iskolák életének ve-
zénylõje a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK), amely-
nek kinyújtott csápjai a tankerületi
igazgatóságok. A tankerületi igaz-
gatókra fontos és hatalmas feladat
vár: a legnagyobb értelmiségi cso-
portot, az állami iskolákban dolgo-
zó 97 ezer pedagógust kell kordá-
ban tartaniuk. (Az egyházi iskolák-
ban dolgozókra nincs gondjuk, õket
elintézik az egyházak, a szabad pe-
dagógiai szellem utolsó végvárait, a
magán- és alapítványi iskolákat pe-
dig igyekeznek megfojtani.) Bár-
mennyit rontott is a több évtizedes
kontraszelekció a pedagógustársa-
dalom minõségén, nincs még egy
ilyen nagy létszámú, szellemi ja-
vakkal felvértezett, tehát önálló
gondolkodásra képes foglalkozási
csoport. Ráadásul funkciójukból
adódóan százezrekre vannak ha-
tással. Nem mindegy tehát, hogyan
mûködnek. És ezért nem mindegy
az sem, kit választanak ki közülük
a hajcsár szerepére. 

Az egyközpontú hatalomnak –
mint amilyen a Rákosi- vagy a Ká-
dár-rendszer is volt – mindig szük-
sége van valamilyen listára, amely-
ben a hozzá lojális személyek ada-
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tait rögzíti, valamint azt, hogy cél-
jai érdekében mire tudja õket hasz-
nálni. Ez hívták annak idején ká-
derfejlesztési tervnek. Az Orbán-
rendszer káderfejlesztési tervének
alapjait a Kubatov-lista rakta le,
majd a nemzeti konzultációk bõví-
tették és finomították. Kiegészítõ
anyagot szolgáltattak még a külön-
bözõ, Orbánhoz lojális civil szerve-
zõdések névsorai, a több ezer értel-
miségi által aláírt hûségnyilatkoza-
tok (például a „Mi, ennek a nyilat-
kozatnak a megfogalmazói kijelent-
jük, Orbán Viktort a XX–XXI. szá-
zad Európa-szerte legkiemelkedõbb
politikusának tartjuk” kezdetû) és
– ellenkezõ elõjellel – az alkalmat-
lanságot bizonyító különbözõ ellen-
zéki petíciók névsorai, az ellenzéki
tüntetéseken készült felvételek és
a Facebookon való kutakodás.
Ezért aztán annak, aki a tankerü-
leti igazgatókat kiválasztotta, nem
volt nehéz dolga, amikor biztosíta-
ni akarta, hogy hûséges és megbíz-
ható káderek kerüljenek a posztra,
akik biztosítják a megfelelõ szelek-
ciót tovább, lefelé, egészen az ala-
pokig, hogy a rendszer légmente-
sen zárjon, és véletlenül se kerül-
hessen homokszem a gépezetbe.

Hoffmann Rózsa már több mint
egy éve kinevezte a tankerületi
igazgatókat, de minisztériuma
(vagy kreatúrája, a KLIK) még
mindig adós a 198 igazgató bemu-
tatásával. Még mindig nincs olyan
lista, amelybõl megtudhatná a nagy-
érdemû, hogy ki fia-borja, honnan
jött, mit tud, mit csinált eddig az a
személy, aki – közvetve – a gyerekei
sorsa felõl fog dönteni. Hivatalos
adatok híján az interneten föllelhe-
tõ morzsákból próbáltam rekonst-
ruálni, miért is lett tankerületi
igazgató, aki az lett. Ez nem kevés,
ha nem is az összes szükséges in-
formáció. 198 tankerület van, de

összesen 200 igazgatóról próbál-
tam adatot gyûjteni, mert két igaz-
gatót már lecseréltek. Viszonylag
kicsi azoknak a száma (14 fõ), akik-
rõl semmilyen információ nincs.

Ismerve az orbáni egyeduralom
természetét, abból a hipotézisbõl
indultam ki, hogy a szakértelemnél
fontosabb az Orbánhoz és politiká-
jához való lojalitás, és ennek a loja-
litásnak olvasható jelei vannak. A
legegyértelmûbb jelek az egyházak-
hoz, a Fidesz–KDNP-pártszövet-
séghez és az ideologikus civil szer-
vezõdésekhez való viszony. Ezért
különösebb elemeznivaló nincs
azon a 13 személyen, aki egyházi
iskolából került a tankerület élére.
Õk eo ipso megbízhatók. Azon a
hat fõn sincs elemeznivaló, aki úgy
lett tankerületi igazgató, hogy elõt-
te nem folytatott oktatási tevékeny-
séget, hanem fõállású Fidesz-politi-
kus volt: polgármester vagy megyei
önkormányzati bizottság elnöke.
Az õ lojalitásuk vitán felül áll. 

A legtöbben – 85 fõ – az önkor-
mányzati tanügyigazgatásból jöt-
tek, õket követik – 74 fõ – a volt is-
kolaigazgatók vagy igazgatóhelyet-
tesek. 

Ismerve a Fidesz portásig min-
denkit lecserélõ személyzeti politi-
káját, abban biztosak lehetünk,
hogy fideszes polgármesteri hiva-
talban baloldali vagy liberális beál-
lítottságú osztályvezetõ nem ma-
radhatott. És az utolsó nyolc évben
baloldali vezetésû város csak elvét-
ve akadt: 2006 után a városok 24
százaléka, 2010 után mindössze 5
százaléka, a huszonhárom fõvárosi
kerületbõl pedig csak egy. A polgár-
mesteri hivatalok – változatos elne-
vezésû – oktatási osztályain dolgo-
zók tehát már keresztülmentek egy
szigorú szelekción. Helyben persze
mindenki tudja, hogy a tankerületi
igazgatónak kiválasztott Józsi (aki-
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nek vendéglátásra berendezett ott-
honi pincéjében egy kivilágított
Nagy-Magyarország térkép van,
benne kardot markoló turulmadár,
fölötte felirat: „Rendületlenül”)
vagy János (az egyházközség világi
elnöke) vagy Editke (a polgármes-
ter élettársa) hogyan került koráb-
ban az oktatási osztályra. Az inter-
neten kutakodó azonban csak vé-
letlenül botlik ilyen információkba.
De ha nincs is ilyen adat, az nem je-
lenti azt, hogy az illetõ nem ment
át a lojalitásvizsgán. A meglévõ ada-
tok mind egy irányba mutatnak. A
85 tanügyérbõl lett tankerületi igaz-
gató közül 18 fõnél találhatók olyan
jelzések, amelyekbõl egy fõnök kö-
vetkeztetni tud jobboldali elkötele-
zettségükre: valamilyen egyházi
funkció; Fidesz- vagy KDNP-tagság;
fideszes politikus férj; otthon ki-
akasztott székely zászló; polgári
köri tagság; a már említett hûség-
nyilatkozat Európa „legkiemelke-
dõbb politikusa” mellett stb. Bár-
mennyire is véletlen, hogy rábuk-
kanunk az interneten ilyen lojali-
tásjelekre, az nem véletlen, hogy
egyetlen olyan tankerületi igazga-
tót sem találunk, aki valamilyen
baloldali jelet eregetett volna ki
magából. 

Ami az iskolaigazgatókat illeti,
bármilyen színezetû volt is az ön-
kormányzat, a pályázók közüli vá-
lasztásban már 1990 óta érvénye-
sült némi elfogultság. De ameddig
a baloldali kormányzati ciklusok
alatt volt esélye igazgatói pozícióba
kerülnie jobboldali beállítottságú
pedagógusnak is, a fideszes érában
baloldali érzelmû pályázóknak
semmi esélyük nem volt. Az iskola-
igazgatók is keresztülmentek a szi-
gorú szelekción. Helyben róluk is
tudja mindenki, hogy kiféle-miféle
a tankerületi igazgatónak kiválasz-
tott Ilonka néni (az általános isko-

la igazgatója volt, mellesleg fide-
szes önkormányzati képviselõ)
vagy Árpi bácsi (gimnáziumigazga-
tó volt, mellesleg szintén fideszes
önkormányzati képviselõ) vagy Ka-
ti néni (az általános iskola igazga-
tója volt, aki hitoktatóként meg
egyházi tanácstagként segítette a
római katolikus plébánia munká-
ját, mellesleg fideszes önkormány-
zati képviselõ). A véletlenek itt is
egy irányba mutatnak. A már emlí-
tett 74 iskolaigazgató közül 26 fõ-
nél találhatunk olyan jelzéseket,
amelyekbõl a fentebbvalók követ-
keztetni tudnak lojalitásukra: váro-
si vagy megyei képviselõség Fidesz-
KDNP-színekben; egy tanulmány
arról, hogy miért általános nomád
népek között a hátrafelé nyilazás;
polgári köri tagság; a facebookszerû
„Magyar vagyok” csoporthoz tarto-
zás; adventi koncert szervezése; ki-
állítás és elõadás „Székelyföldi él-
ményeim”-rõl; belépés a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületébe;
presbiteri funkció valamelyik gyü-
lekezetben stb. Olyan volt iskola-
igazgatók azonban nincsenek a
tankerületek élére kiválasztott sze-
mélyek között, akik MSZP-színek-
ben indultak volna az önkormány-
zati választáson, vagy aláírták vol-
na az interneten kerengõ számta-
lan ellenzéki petíció valamelyikét.

A gondosan kiválasztott tanke-
rületi igazgatók legfõbb feladata,
hogy az iskolákat megfelelõ mûkö-
désre szorítsák. Ezt három eszköz-
zel érik el: az iskolaigazgatók jó ki-
választásával, a pedagógusok meg-
félemlítésével és a renitensek eltá-
volításával a pályáról. Az iskolaigaz-
gatókat – mint láttuk – már eddig is
jól választották ki a fideszes vezeté-
sû önkormányzatok, itt tehát nagy
változást nem jelent az államosítás.
A másik két eszköz azonban friss
fejlesztésû és nagy hatású fegyver.
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Ameddig az iskolák az önkormány-
zatok kezében voltak, és az igazga-
tók munkáltatói jogkörrel rendel-
keztek, addig egy pedagógusnak
volt esélye másik iskolába menni,
ha konfliktusa támadt az igazgató-
jával, vagy nem felelt meg neki a
tantestület légköre. Ez még a szoci-
alizmus idején is így volt. Amióta
azonban az ország összes állami is-
kolájában az ott dolgozó pedagógu-
soknak egyetlen munkáltatójuk
van, a KLIK, azóta a „nem megfe-
lelõ” viselkedéssel azt kockáztat-
ják, hogy végleg kilökik õket a pá-
lyáról. Ha nincs konvertibilis szak-
májuk – és a nyelvtanárokon kívül
senkinek nincs –, akkor a végleges
és reménytelen munkanélküliség-
be hullanak. Sokszor még „rossz
magatartásra” sincs szükség, elég a
„helytelen gondolkodás” puszta
gyanúja. Ha például valaki egy ko-
rábbi ciklusban szocialista polgár-
mester volt egy faluban, akkor ez
elég ok a kirúgására. De már az is
elég, ha valakinek a testvére ellen-
zéki politikus.7 Azonban ez a kis-
ipari módszerekkel operáló állapot
nem sokáig marad így, mert nemso-
kára feláll a Nemzeti Pedagógus
Kar.

Önkéntesen kötelezõ

A Nemzeti Pedagógus Kar felállítá-
sának módja leginkább a védelmi
pénz szedésének logikájához ha-
sonlít. Közlik a delikvenssel, hogy
vagy fizet, és akkor biztonságban
tudhatja üzletét, vagy megnézheti
magát. A különbség csak annyi,
hogy nem kell minden egyes peda-
gógust kigyúrt verõlegényeknek
fölkeresni, hanem törvényben kö-
telezik a belépésre. A többi ugyan-

az: vagy aláír, vagy mehet isten hí-
rével. Miközben törvényben kötele-
zik a tanárokat a pedagógus karba
való belépésre, a végrehajtás során
még a törvényesség látszatára sem
ügyeltek. 2013 szeptemberében
minden pedagógusnak alá kellett
írnia, hogy belép egy szervezetbe,
amely nem létezik, csak 2014 tava-
szán fog megalakulni. Errõl a köte-
lezõ belépés pillanatában nem léte-
zõ szervezetrõl nem lehetett tudni,
milyen lesz, kik fogják vezetni, és
mit fog csinálni. Ez a kötelezõ belé-
pés pillanatában nem létezõ szer-
vezet majd megalkot egy Pedagógus
Etikai Kódexet, amirõl jóformán
semmit nem lehet tudni, de betar-
tása kötelezõ lesz, és ezt hûségeskü
biztosítja, valahogy így: „teljes
erõnkkel és legjobb tudásunk sze-
rint törekszünk a jogszabályok
alapján megválasztott vagy kineve-
zett vezetõink által kitûzött célok
megvalósítására, az általuk kiadott
utasításoknak megfelelõen”. Hogy
ezenkívül mi lesz ebben az etikai
kódexben, arról csak annyit lehet
tudni, hogy megszegése esetén eti-
kai eljárást lehet indítani a pedagó-
gus ellen. Hogy mi számít majd
vétségnek, arról semmit nem lehet
tudni, csak sejteni lehet a tervezet-
bõl, hogy akármi, ami az ilyen-olyan
posztra kinevezett megbízható ká-
dereknek nem tetszik. Ha valaki bí-
rálatot fogalmaz meg igazgatójával,
iskolájával, a tankönyvellátással, a
tananyaggal vagy az oktatási rend-
szerrel kapcsolatban, az bizonyára
nem fog tetszeni a vezetõknek. És
mivel azt sem lehet tudni, hogy mi
lesz a kódex megszegésének szank-
ciója, ezért elõre látható, hogy ke-
vesen fogják megkockáztatni a kri-
tika „etikai vétségét”.

Ám az sem jár jól, aki a szakmá-
jában maradhat, mert õt viszont ki-
forgatják a „vagyonából”. Az auto-
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nómiák megszüntetésének eddig
ismeretlen, agyafúrt eszköze a pe-
dagógus legértékesebb tulajdoná-
nak, a tudásának az elvétele. A
maffia nemcsak a fizikai tulajdont
vette el, és osztotta újra (mint a
trafikokat), hanem a tudástulaj-
dont is. A pedagógusok nagy része
az elmúlt években komoly befekte-
téseket eszközölt szakmai tudásá-
ba azzal a reménnyel, hogy mint
minden befektetés, ez is meg fog té-
rülni, és tulajdonosának anyagi
hasznot is fog hozni. Sokan tovább-
képzéseken vettek részt, második
és harmadik diplomát, tudományos
fokozatot szereztek. Erre pénzt,
szabadidõt, energiát áldoztak. A
kormány ezt a tudástulajdont egy
törvénnyel lenullázta, amikor min-
den pedagógust a legalacsonyabb –
és a legkisebb fizetéssel járó – „Pe-
dagógus I.” fantázianevû kategóri-
ába sorolt. Persze nagy kegyesen
lehetõvé tette, hogy folyamodhas-
sanak tulajdonjoguk elismeréséért.
Ehhez „csak” egy úgynevezett
portfóliót kell készíteniük, ami tel-
jesen értelmetlen és fölösleges
munka, hiszen lehet tudni, ki hány
éve van a pályán, és ott vannak
kéznél a diplomák, a továbbképzést
igazoló bizonyítványok, a szakmai-
ságot bizonyító publikációk. A fö-
lösleges portfólió elkészítéséhez
szükséges munka nagyságát jelzi,
hogy a feltöltéséhez kiadott útmu-
tató 150 oldalas. 

Csakhogy az sem lehet biztos ab-
ban, hogy magasabb fokozatba ke-
rül, aki megfelel a kritériumoknak,
és a portfóliót is megcsinálja.
Ugyanis 2014-ben mindössze húsz-
ezer jelentkezõt fognak elfogadni,
ennyinek van tehát esélye arra,
hogy visszakapja tudástulajdonát.
Hogyan fogják kiválasztani a leg-
alább kétszer annyi jogos tulajdo-
nosból azt a húszezret, aki meg-

kapja majd befektetése hozamát, a
10-15 százalékkal magasabb fize-
tést? Ismerve a fideszes személyze-
ti politikát, nem nehéz megjósolni,
hogy a beadványok elbírálóit a
Kubatov-lista fogja eligazítani. Aki
nem szerepel az Orbánhoz lojális
szavazók listáján, az várhat né-
hány évet. Ha pedig közel áll a
nyugdíjhoz, egy-két év múlva már
nem is érdemes portfóliót csinál-
nia, õ tehát véglegesen elveszíti tu-
dástulajdonát. Ez a veszteség a
nyugdíjában is tükrözõdni fog, õt
tehát a jóvátétel reménye nélkül
végleg megfosztották tulajdonától.

Azért a pénz az úr 

A pénz kétféleképpen jelenik meg
ebben a történetben. Az egyik a
költségvetésbõl közoktatásra fordí-
tott pénz csökkenése, a másik a
csökkenõ összeg egy részének ma-
gánzsebekbe csorgatása.

A jövõ generációjáról és az okta-
tás fontosságáról pufogtatott frázi-
sokkal ellentétben a költségvetési
adatok hitelesen megmutatják,
mennyire fontos az Orbán-kor-
mánynak az oktatás. 

2. táblázat: Az egy gyermekre/tanulóra
jutó költségvetési kiadás (forint)

Év Óvoda Alapfokú Középfokú
oktatás oktatás

2010 627 623 609 775 549 194
2011 577 592 584 114 516 076
2012 * * *          

Forrás: Statisztikai Tájékoztató, Oktatási Év-
könyv 2010/2011 és 2011/2012, 
EMMI Statisztikai Osztálya
* 2014 márciusában még nincs adat

A 2. táblázatból látható, hogy a
fideszes kormányzás elsõ évében
minden szinten csökkent az egy
gyermekre, illetõleg egy tanulóra
jutó pénz: az óvodában nyolc, az
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alapfokú oktatásban négy és a kö-
zépfokú oktatásban hat százalék-
kal. A reálérték csökkenése még
nagyobb, mert közben infláció is
volt. 2014 márciusáig még nem je-
lent meg az Oktatási Évkönyv, de a
2012-es zárszámadásból következ-
tetni lehet: „a helyi önkormányzatok
764,2 milliárd forintot fordítottak
közoktatási/köznevelési (a további-
akban: köznevelési) feladataikra,
az elõzõ évhez képest 10,3%-kal,
88,1 milliárd forinttal alacsonyabb
összeget”8. Összességében tehát je-
lentõsen tovább csökkent az okta-
tásra fordított pénz, csak azt nem
tudni, hogyan alakult ez iskolafo-
konként, és hogyan alakult egy ta-
nulóra vetítve. Azt pedig végképp
nem tudni, hogy ez a csökkenés az
egyházi iskolákat ugyanúgy elérte-e,
mint az államiakat. 

A maffia azonban nemcsak a fe-
jekben akar rendet teremteni, ha-
nem gondoskodni akar a fogadott
család anyagi gyarapodásáról és ez-
zel önmaga biztonságáról is. Kapó-
ra jön (vagy eleve így tervezték?),
hogy a KLIK nemcsak a diákok és
az iskolák fölötti totális kontrollra
jó, hanem arra is, hogy újraossza az
iskolai élettel kapcsolatos üzletek
piacát. 

Itt van rögtön az iskolatejprog-
ram. Az állam 2014-re 1,7 milliárd
forintot szán erre, és egy vadonatúj
miniszteri rendelet szerint a lebo-
nyolítással kapcsolatos feladatokat
a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ meg a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal látja el.
Ami magyarra fordítva azt jelenti,
hogy õk fogják eldönteni, ki szállít-
sa a tejtermékeket az óvodákba és

az iskolákba. Ismerve a trafikok
pártbizottsági elosztását, senkinek
nem lehet kétsége, hogy ez is vala-
milyen Kubatov-lista alapján fog
történni. A nem kellõ hõfokon lojá-
lis termelõk, akiknek eddig ezen
alapult a megélhetésük, levághat-
ják állataikat, felapríthatják gyúj-
tósnak az istállót, eladhatják bagó-
ért a felszerelést, és új munka után
nézhetnek. 

Mindazt, amit az iskolák eddig
maguk vásároltak, a papírárutól a
nyomtatópatronon keresztül az
irodabútorig, ezentúl a KLIK veszi
meg az iskolák által leadott rende-
lés alapján. Mivel eddig mindent az
önállóan gazdálkodó iskolák sze-
reztek be, nehéz megbecsülni, hogy
ez mekkora piac, de az biztos, hogy
az 1,7 milliárdos iskolatejprogram-
nak a többszöröse. Mint ahogy azt
is nehéz megbecsülni, hogy mennyi
pénz megy el az iskolákban alkal-
mazott konyhások és takarítósze-
mélyzet alkalmazására. Mert az is-
kolák államosítása óta õket sem az
iskolaigazgató veszi föl, hanem a
KLIK-kel vagy az önkormányzattal
szerzõdött vállalkozók. Így például
volt olyan budapesti gimnázium,
ahol egyik napról a másikra lecse-
rélõdött az összes konyhás és az
összes takarító. Senkinek nem le-
het kétsége afelõl, hogy kik is azok
az új vállalkozók, akik új konyhá-
sokkal és takarítókkal jelennek
meg. 

Újraszervezték a 69 százalékban
EU-s pénzbõl finanszírozott iskola-
gyümölcs-programot is, amely évi
kilencmilliárd forintos piacot je-
lent. Ez a program 2009-ben in-
dult, és egészen 2013 januárjáig az
iskolákra bízták, hogy kikkel szer-
zõdnek. Mindössze két feltételt
szabtak: a gyümölcsöt szállító ne
kereskedõ, hanem termelõ legyen,
és a szállítandó termékek közül

14

8 2013. évi CXCIII. törvény a Magyarország
2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011.
évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról.



legalább egynek a termesztésére
kapjon területalapú támogatást. Az
iskolák államosításától kezdve
azonban a szerzõdéskötés a KLIK
hatáskörébe került. A KLIK-nek
nem volt kedve a sok aprómunká-
val járó Kubatov-listákkal babrálni
(vagy a fõnökség ezt a pénzt nem a
talpasoknak szánta, hanem maga
akarta lenyúlni), inkább kiírt egy
amolyan fideszes-közgépes stílusú
közbeszerzési pályázatot9, amely-
nek feltételeit egyetlen cég tudja
teljesíteni – a sok kistermelõ, aki
eddig szállította a zöldséget és gyü-
mölcsöt, semmiképp. Ez a cég a né-
hány héttel a közbeszerzési kiírás
elõtt alakult Magyar Iskolagyü-
mölcs Kft., amelyben érdekelt Si-
monka György, Pusztaottlaka fide-
szes polgármestere, országgyûlési
képviselõ, a magyar zöldség-gyü-
mölcstermékek népszerûsítésével
megbízott miniszteri biztos, a Zöld-
ség-Gyümölcs Terméktanács Haj-
tatási Tagozatának vezetõségi tag-
ja, a Magyar Dinnyeszövetség elnö-
ke, a Magyarországi Görögkeleti
Ortodox Egyházmegye Püspöksé-
gének tanácsosa, aki mellesleg ar-
ról híresült el, hogy polgármester-
ként saját földjén dolgoztatta a
közmunkásokat – vagyis több para-
méterét tekintve is megbízható
fideszes káder.

Csakhogy a sok sikeres „közgép-
beszerzéstõl” fejükbe szállt a dicsõ-
ség, túlságosan magabiztossá vál-
tak, elhalványult a veszélyérzetük,
és a szokásos ködösítést mellõzve
gyorsan a lényegre tértek. A pályá-
zati föltételeket egyedül teljesíteni
tudó reménybeli nyertes még a pá-
lyázat eredményhirdetését sem
várta meg. Rögtön a közbeszerzés
kiírása után e-mailt küldött az is-
kolagyümölcs-programban érde-
kelt termelõknek, és felajánlotta,
hogy tíz százalékért beveszi õket a

buliba alvállalkozóként.10 (Vagyis
tízszázaléknyi védelmi pénzért to-
vábbra is csinálhatják azt, amit ed-
dig. Különben kivághatják a gyü-
mölcsfáikat.) Ez akkora fölháboro-
dást keltett, hogy a KLIK gyorsan
visszavonta a közbeszerzési pályá-
zatot. Ismerve azonban a maffia
kreativitását, nem lehet kétséges,
hogy meg fogják találni a kevésbé
átlátszó megoldást a pénz kiszi-
vattyúzására.

Van azonban egy sokkal nagyobb
piac, az iskolai közétkeztetés, ame-
lyet évi 200 milliárdosra becsülnek.
Az iskolák államosításáig maguk az
iskolák döntötték el, hogyan oldják
meg az iskolai étkeztetést. Ezt a pi-
acot nem lehetett egyetlen huszá-
ros rohammal bevenni, mert bo-
nyolultabb, mint az eddig tárgyalt
termékek és szolgáltatások. Ez az
üzlet a telephelyek, étkezdék, fõzõ-
vagy melegítõkonyhák sokféle
kombinációjából áll össze, amit to-
vább bonyolít az étkeztetéssel kap-
csolatos adminisztrációs munka, az
elõjegyzés, a hiányzások és a pót-
jegyzések intézése. Ezért 2013 ja-
nuárjától még csak köztes megol-
dást sikerült találni: az iskoláktól
elvették és az iskolafenntartó ön-
kormányzatokhoz telepítették a
feladatot. A további központosítás
még annál is nagyobb zavart okoz-
hatna, mint amit a tankönyvelosz-
tásnál megtapasztalhatott az or-
szág. Csakhogy tankönyv nélkül
néhány hónapig elvánszoroghat a
tanítás, reggeli, uzsonna és ebéd
nélkül egy hétig sem. Lehet, hogy a
várható káosz miatt nem is fognak
ennél továbbmenni, mert ameddig
az önkormányzatok túlnyomó
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többsége fideszes, addig semmi nem
áll útjában annak, hogy itt is a maf-
fia törvényei uralkodjanak. 

Multifunkciós dúlások 
a tankönyvpiacon

Aztán itt van még egy évi 17 milli-
árdos piac, a tankönyvkiadás és -ter-
jesztés. Ez azonban némiképp bo-
nyolultabb az eddigieknél, mert át-
szabása több funkciót is betölt,
nem csak a pénzek kiszivattyúzá-
sát. Ezért ehhez már ideológia is
kell. Kormányhatározat mondja ki,
hogy „a nemzeti köznevelés hatéko-
nyabb megvalósítása érdekében
szükséges a tankönyvellátás színvo-
nalának további emelése, az egysé-
gesen magas minõségû tankönyvek-
kel való ellátás megvalósítása, ennek
érdekében ki kell alakítani az egysé-
ges elveken és követelményeken ala-
puló, nem piaci elven mûködõ, álla-
mi feladatként ellátandó és központi
irányítású köznevelési tankönyvfej-
lesztés és tankönyv-elõállítás rend-
szerét” (1662/2013. [IX. 20.] Korm.
határozat). A kormányhatározat
minden szava hazugság. Ha a szín-
vonal és a tankönyv-elõállítás kö-
zött van valami összefüggés, akkor
az épp fordított: a piaci elven mû-
ködõ tankönyv-elõállítás magasabb
színvonalú termékeket produkál,
mint az állami. Az sem igaz, hogy
csak az állami tankönyvellátás biz-
tosítja az egységes elveket és köve-
telményeket, hiszen az alapokat az
állam által kidolgozott tantervek
határozzák meg, a könyveket pedig
az állam által felállított apparátus
vizsgálja és engedélyezi az állam ál-
tal meghatározott kritériumok sze-
rint. Persze a színvonalat mindig
lehet emelni, de ehhez nem szüksé-
ges államosítani a tankönyvki-
adást, elég a tankönyvvé minõsítés
kritériumain változtatni.

Nem véletlen az ideológiai neki-
veselkedés, mert itt több legyet kell
ütni egy csapásra. Mondhatni, mul-
tifunkciós feladatot kell teljesíteni.
A legfontosabb „légy” az agymosás,
aminek leghatékonyabb színtere az
iskola, és legmegfelelõbb életkora
az iskoláskor. Önmagában ehhez
még nem kellene államosítani sem
a könyvkiadást, sem a könyvter-
jesztést. Hiszen megtehetné a mi-
niszter, hogy csak egyetlen, szívé-
hez közel álló tankönyvet engedé-
lyez, aztán az elõállításán mara-
kodjanak a kiadók, a terjesztõválla-
latok pedig terjesszék úgy, ahogy
eddig. Csakhogy itt a másik „légy”:
a körülbelül hetven könyvterjesztõ
vállalatban és hatvan tankönyvki-
adóban több ezer ember dolgozik,
és ami a legnagyobb baj: csupa ál-
lamtól független önálló egziszten-
cia. Ráadásul a könyvkiadásban
nem is akármilyen egzisztenciák
dolgoznak, hanem többnyire értel-
miségiek. Ráadásul nem is akármi-
lyen értelmiségiek, hanem többnyi-
re magasan képzettek, tehát nagy
valószínûséggel képesek önálló
gondolkodásra, és nem félnek.
Megannyi potenciális veszélyforrás
az Orbán-maffiára. El kell tehát
venni létalapjukat, és az arra alkal-
masakat vazallussá vagy a vazallu-
sok lótifutijává kell tenni. A többi
pusztuljon! A harmadik „légy” pe-
dig az a bizonyos 17 milliárd forin-
tos biztos piac. Tankönyvet venni
muszáj.

A tankönyvpiac államosítása jól
kifundált terv szerint történt.
Minthogy az áruk fogyasztóhoz jut-
tatása, azaz a kereskedelem általá-
ban kulcspozícióban, ennek révén
fölényben van a tárgyak elõállítá-
sával szemben, elõször a tankönyv-
terjesztésre csaptak le. Az utóbbi
húsz évben Magyarországon szer-
ves fejlõdés eredményeképpen a
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semmibõl, pusztán a vállalkozás le-
hetõségének megnyílásából, létrejött
egy jól mûködõ tankönyvterjesztõi
hálózat. Kialakult a tankönyvellátás
pontos rendje, amelynek eredmé-
nyeképpen a tanév kezdetekor a gye-
rekek mindig idõben és hiánytalanul
kézbe vehették tankönyveiket.

Ez a rendszer úgy mûködött,
hogy a terjesztõk októberben el-
kezdték járni az iskolákat, ismer-
tették a kiadók új kiadványait, és
mintapéldányokat vittek az isko-
lákba. Mire eljött a január, addigra
az iskolák el tudták dönteni, hogy
mi az, amit meg akarnak rendelni.
Február végéig leadták a rendelést
a kiadóknak a Köznevelés Informá-
ciós Rendszere (KIR) nevû inter-
netes felületen. A kiadók a KIR-en
látták, hogyan gyûlik a rendelés, és
már februárban leadták a rendelést
a nyomdáknak, amelyek megkezd-
ték az elõgyártást. Amikor június
végéig kialakult a végleges pél-
dányszám, már csak a maradékot
kellett legyártani. Július 15-ig az
összes könyv elkészült, és a terjesz-
tõknek volt idejük arra, hogy au-
gusztus 31-ig kiszállítsák az isko-
lákba. A kiszállítás után elkezdték
beszedni a pénzt, és amint vala-
mennyi pénz bejött, már továbbí-
tották is a kiadóknak. A kiadók eb-
bõl azonnal kifizették a nyomdá-
kat, és az egész folyamat október
20-ig lezajlott. Október végén már
el is felejtették az elõzõ évi tan-
könyvrendelést, és kezdõdött elöl-
rõl az egész.

Ebbe rondított bele a mindent le-
nyúló Orbán-kormány, amikor
2013-ban államosította a tankönyv-
terjesztést, és a feladat ellátásával
megbízta a Könyvtárellátó Non-
profit Kft.-t (KELLO), amely még a
könyvtárellátás sokkal kisebb fel-
adatával sem tudott megbirkózni,
és százmilliókkal tartozott hazai és

határon túli magyar könyvkiadók-
nak. Elsõ lépésként leváltották a
teljes vezetõséget, és egy bukott
fideszes polgármester, Meggyes Ta-
más esztergomi csapatát nevezték
ki. Ügyvezetõ igazgató Arany Ta-
más lett, aki korábban a város tu-
lajdonában lévõ Strigonium Zrt.
Holding vezérigazgatója volt. Szak-
mai igazgató, oktatási és kommu-
nikációs vezetõ Bakos Erika lett,
Meggyes Tamás volt kabinetfõnö-
ke, Kövér Szilárd volt felesége. Ál-
talános igazgatási vezetõ Steindl-
Arató Vera lett, az esztergomi Fi-
desz-frakció vezetõjének felesége.
A KELLO honlapjából nem tudha-
tó, hogy milyen pozícióba, de oda-
került még Takács István, Meggyes
korábbi sajtófelelõse, valamint
Magassy Júlia, az esztergomi Fide-
litas volt alelnöke is. Ezt a csapatot
valószínûleg két közös vonása tette
alkalmassá: az egyik, hogy mind-
egyik tagja esztergomi fideszes kö-
tõdésû, a másik, hogy soha koráb-
ban tankönyvvel nem foglalkoztak.

Az új vezetés nem azzal kezdte
mûködését, hogy igyekezett megis-
merni a számára ismeretlen terüle-
tet, hanem rögtön a dolgok közepé-
be vágott. Kiküldött egy szerzõdést
a kiadóknak, amelyben nem volt
benne, hogy mikor fog a KELLO a
könyvekért fizetni, mi a szankciója
annak, ha nem fizet, és az sem,
hogy a kiadóknak meddig és milyen
méretû szerzõdésmódosítást, illetõ-
leg visszárut kell elfogadniuk. A
Tankönyves Vállalkozók Országos
Testülete szóvá tette a szerzõdés
egyoldalúságát. Erre a köznevelé-
sért felelõs államtitkárság 2013.
április 18-án kibocsátott egy sajtó-
közleményt, amelyben – többek kö-
zött – ez állt: „Néhány tankönyvki-
adó a mai napig elmulasztotta a
szerzõdés aláírását. Mivel az álta-
luk fejlesztett, jogszabály alapján
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tankönyvvé nyilvánított kiadványok
szerepelnek a hivatalos tankönyv-
jegyzéken, ezért magatartásuk za-
vart okozhat… A tankönyvellátás
biztonsága érdekében az államtit-
kárság intézkedni fog azért, hogy a
szerzõdést nem kötött kiadók tan-
könyvei helyett az iskolákba más, a
szabályok szerint eljáró kiadók tan-
könyvei jussanak el. A probléma
rendezésére, amennyiben szükséges,
a Köznevelésért Felelõs Államtit-
kárság április 19-ikén kész egyez-
tetni az érintettekkel.”

Az „érintettek” tehát kaptak a
maffiától egy nap gondolkodási
idõt, és – a még nagyobb anyagi
veszteség elkerülése érdekében –
mindenki aláírta a szerzõdést. A
KELLO az utolsó pillanatig gondo-
san õrizte a hatalmat jelentõ infor-
mációt: a kiadóknak fogalmuk sem
volt arról, hogy mennyit rendeltek
könyveikbõl az iskolák. Választhat-
tak: a tankönyvek idõre való elké-
szítése érdekében saját kockáza-
tukra beindítják az elõgyártást,
vagy várnak a KELLO-tól hivatalo-
san megkapott rendelésre. Ez ápri-
lis elején érkezett meg – az addigi
február vége helyett. Ráadásul az
újfajta szerzõdés jó sok pénzt kihú-
zott a zsebükbõl. Elõször is a ter-
jesztés árrése az addigi 15 helyett
20 százalék lett, és ezért keveseb-
bet kaptak, mint a korábbi 15 szá-
zalékért: a könyveket saját költsé-
gükön kellett beszállítaniuk a
KELLO által megjelölt helyre. De
nem egy helyre, ahol a KELLO
munkatársai majd összeállítják az
iskolákba menõ csomagokat, ha-
nem a KELLO által kijelölt hét ré-
gióba. Ez hatalmas logisztikai mun-
kát kívánt a kiadóktól, ráadásul
olyat, amit addig a terjesztõvállala-
tok végeztek el – a 15 százalékért.

Ezzel azonban nem ért véget a
kiadók kivéreztetéssel egybekötött

megregulázása. Az április elején
megkapott végleges rendelés alap-
ján a kiadók beindították a nyom-
dákat. Egy hét múlva újabb rende-
lésösszesítést kaptak, mely minden
tankönyvbõl jóval – esetenként
több ezer – példánnyal kevesebbet
tartalmazott, mert valami informa-
tikai hiba miatt rossz volt az elõzõ
rendelés. A kiadók nem mindegyik
könyv gyártását tudták idõben le-
állítani, ezek a példányok azóta ott
porosodnak a kiadók raktáraiban.
A hibás rendelésbõl eredõ vesztesé-
gért nem kárpótolták õket. Ezt a
veszteséget tetézte, hogy a KELLO
sajátosan értelmezte a szerzõdés-
ben szereplõ tízszázalékos visszáru
fogalmát. Az addigi gyakorlat sze-
rint ez könyvenkénti tíz százalékot
jelentett, és úgy jött össze, hogy né-
hány gyerek elment abból az isko-
lából, ahová a tankönyveit megren-
delték. Most azonban akadtak
olyan könyvek, amelyeknek szinte
az összes példányát visszaküldték a
kiadónak. Történt ugyanis, hogy az
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
(OFI) 2013 nyarán váratlanul meg-
jelentetett egy integrált tanköny-
vet a szakiskolák számára, amit
szeptemberben ingyenesen kiosz-
tottak a tanulóknak. Ennek követ-
keztében a kiadóktól megrendelt
több könyv fölöslegessé vált, és de-
cemberben visszaküldték az össze-
set azzal az indokkal, hogy ez még
benne van a tõlük rendelt összes
könyv tíz százalékában. 

Mindezen nehézségek ellenére a
kiadók és a nyomdák megfeszített
munkával, veszteségeiket lenyelve,
2013-ban is idõre elkészítették a
tankönyveket, és július 15-ig le is
szállították a kijelölt hét régiós
raktárba. A KELLO-ra váró követ-
kezõ lépés az államosított terjesz-
tés lebonyolítása volt. Addig nem
gondolkodtak rajta, hogyan fogják
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eljuttatni a könyveket az iskolába,
de amikor már ott voltak a raktá-
rakban, rögtön rájöttek, hogy kép-
telenek megoldani a feladatot. Ol-
csó bérû diákmunkásokat vettek
föl az iskolákba menõ csomagok
raktárbeli összeállítására, és gyor-
san kiírtak egy közbeszerzési pá-
lyázatot a munkájukat elveszített
régi terjesztõknek. Akik még nem
számolták föl a vállalkozásukat,
azok jelentkeztek, és vállalták,
hogy minimális összegért eljuttat-
ják a könyveket az iskolákba.

És akkor szembetalálták magu-
kat egy teljesen ésszerûtlen újítás-
sal: a KELLO azt találta ki, hogy
névre szóló csomagokat fognak
küldeni a gyerekeknek. A Tan-
könyves Vállalkozók Országos Tes-
tülete rögtön jelezte, hogy ez ká-
oszhoz fog vezetni, de nem hallgat-
tak rá. Az ötlet több hátrányos kö-
vetkezménnyel járt. Megnövelte
terjesztõk költségeit. Egyrészt
azért, mert a KELLO elõírta, hogy
csak az általuk gyártatott, náluk
vásárolt nejlonzacskót használhat-
ják az egyedi csomagokhoz. Nem
kereshették meg a piacon legol-
csóbb árut, ezt kellett megvenniük
borsos áron, darabját harminc fo-
rintért. (Tájékoztatásul: a piacon
egy erõs, negyven mikron vastagsá-
gú, 25 × 35 centiméteres mûanyag
zacskó 6 forint 70 fillér. Vajon a
maffia melyik leányvállalatánál
köthetett ki ez a nejlonzacskókért
beszedett elképesztõ nagyságú, 29
millió forintos11 extraprofit?) Más-
részt azért, mert a közbeszerzési
pályázaton kiválasztott terjesztõk-
kel megvásároltatta az erre a célra

készíttetett informatikai rendszer
használati jogát, egyenként hatmil-
lió forintért. Ez az informatikai
rendszer már az elsõ héten csõdöt
mondott a tankönyvrendelések fel-
vitelénél. (Miközben a tankönyv-
terjesztõknek jól mûködõ, több éve
bevezetett, sokszorosan kipróbált
szoftvere volt.) Harmadsorban
azért is nõttek a terjesztõk kiadá-
sai, mert csak félig lehetett megpa-
kolni a raklapokat, ami duplájára
növelte a szállítási költséget. Addig
ugyanis a nyomdában kötegelt
könyvekkel tele lehetett pakolni
egy raklapot. Most viszont a külön-
bözõ méretû könyveket tartalmazó
egyedi csomagok billegtek egymá-
son, ráadásul a nejlonzacskók le-le-
csúsztak. Az ötlet további hátrá-
nyos következménye az volt, hogy
a gyakorlatlan diákmunkások so-
kat hibáztak a csomagok összeállí-
tásánál. Mindez már csak az isko-
lákban derült ki, amikor a gyere-
kek kibontották a csomagokat. A
megjósolt káosz bekövetkezett, volt
olyan középiskola, ahová az idén
márciusban érkezett meg a negye-
dikes irodalomtankönyv.

Az idei elõjelek még rosszabbak.
Kezdõdik azzal, hogy január he-
lyett csak a választások, vagyis áp-
rilis 6. után fog megjelenni az a
tankönyvjegyzék, amelybõl az isko-
láknak április 30-ig rendelniük
kell. Így aztán a körülbelül 12 mil-
lió tankönyv legyártására a kiadók-
nak régen öt és fél hónapjuk volt,
most még két hónapjuk sem lesz. A
minisztérium már nem is bízik ab-
ban, hogy meg tudja oldani a fel-
adatot, ezért a rendõrséget kérte fel
„a 2014/15. tanévre megrendelt tan-
könyvekkel történõ ellátás feladatai-
nak tervezésében, szervezésében és
végrehajtásában” való közremûkö-
désre. Kár, hogy nincs egy Rendkí-
vüli Helyzetek Minisztériuma, mint
az oroszoknál, mert akkor azt le-
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11 A KSH elõzetes adatai szerint (Statisztikai
tükör, VII. évfolyam, 117. szám, 2014. január
2.) a 2013/2014-es tanévben az általános és
középfokú iskolákban 1 248 000 gyerek ta-
nult, tehát 37 440 000 forintért kellett meg-
venni a nejlonzacskókat, a szabadpiaci
8 361 000 forint helyett. 



hetne megbízni az állami tankönyv-
terjesztés lebonyolításával.

Ha a pontos és idõre történõ tan-
könyvterjesztést nem tervezte is
meg a KELLO, arra volt terv, ho-
gyan tartsák bizonytalanságban és
taszigálják anyagi csõd felé a tan-
könyvkiadókat, a nyomdákat és az
ott dolgozó független egzisztenciák
családjait. Az államosítás elõtt a
terjesztõk a könyvek átadásakor
szedték be a pénzt a szülõktõl, és
rögtön utalták a kiadóknak. Min-
den év október 20-ig pedig megtör-
tént a teljes elszámolás, amelyben
már a visszáru is benne volt. A
KELLO ezzel szemben már a nyári
szünetben kötelezte a szülõket a
tankönyvek árának befizetésére.
Ennek ellenére a szerzõdésben ké-
sõbbi, október 31-i határidõt sza-
bott a kiadók kifizetésére. (A ki-
adóknak persze szállításkor kellett
kiállítaniuk a számlát, és rögtön
utána befizetni az áfát.) Tehát több
milliárd forint parkolt a KELLO-
nál négy hónapig, de a KELLO még
az október 31-i határidõt sem tar-
totta be, csak novemberben fize-
tett. De akkor is csak az összeg ki-
lencven százalékát, mert a többit
visszatartotta a visszárura, holott a
szerzõdés nem így szólt. De minek
is törõdne egy monopolhelyzetben
lévõ állami vállalat a szerzõdéssel!
Ennek következtében volt olyan ki-
adó, amelynek 2014 elején még
több tízmillió forinttal tartozott.

Közben folyt a kiadók csuklózta-
tása. 2013 januárjában életbe lé-
pett az új kerettanterv. Ezért a még
érvényes engedéllyel rendelkezõ
tankönyveket át kellett dolgozni és
újra kellett engedélyeztetni. Egy
tankönyv engedélyezési díja – terje-
delemtõl függõen – 500 és 800 ezer
forint között mozog. A pénzt be-
szedték, az engedélyeket 2018-ig
kiadták annak ellenére, hogy már
megvolt a törvénytervezet, hogy

2014-tõl csak állami kiadású tan-
könyvek lehetnek. 

A következõ csuklógyakorlat a
tankönyvjegyzék feltöltése volt. A
törvény szerint a minisztériumnak
november 30-ig el kellett volna ké-
szítenie a tankönyvjegyzéket, ami-
bõl az iskolák rendelhetnek. Ehhez
már november elõtt meg kellett
volna nyitnia a KIR internetes fe-
lületét, ahová a kiadók feltölthetik
könyveik adatait. (A feltöltésért
könyvenként 5500 forintot kell fi-
zetni. Azonkívül, hogy ez nagy
munka, egy-egy kiadónak több
százezer forintot is kell fizetnie,
hogy felvihesse könyveit a rend-
szerbe.) A minisztérium azonban
csak december végén nyitotta meg
a felületet, így a kiadóknak a két
ünnep között mindössze két napjuk
volt a munka elvégzésére. Összes
munkatársukat behívták szabad-
ságról, és éjt nappallá téve töltöt-
ték föl a könyveket. Ha kérdésük
volt, nem tudtak kihez fordulni,
mert a minisztériumban mindenki
szabadságon volt. Ráadásul abban
a tudatban végezték ezt a munkát,
hogy talán fölöslegesen dolgoznak,
és a fizetendõ összeg is kidobott
pénz. Bár a tankönyvjegyzék a ki-
adók rohammunkájával december-
ben elkészült, az iskolák elõtt csak
a választások után, április 10-én
nyitották meg. Tehát a kiadók még
április elsõ felében sem tudják,
hogy fognak-e könyvet rendelni tõ-
lük, és ha igen, melyiket és meny-
nyit. Miközben minden áll, a ki-
adók fizetik a rezsit, a munkatársak
bérét, a raktározást, és fogalmuk
sincs, mi lesz velük. Nem tudják el-
dönteni, hogy a veszteségek mini-
malizálása érdekében felszámolják-e
már holnap a vállalkozásukat, vagy
várjanak, hátha nem készülnek el
az állami tankönyvek, és még egy
tanévre el tudják adni sok év mun-
kájával kifejlesztett tankönyveiket.
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Belevágjanak-e az elõgyártásba,
hogy a tankönyvek 2014 szeptem-
berére ott lehessenek az iskolák-
ban, vagy várjanak, nehogy az elõ-
gyártott könyvek a nyakukon ma-
radjanak, és növeljék veszteségü-
ket? A minisztérium pedig hallgat,
nem oszlatja a homályt. 

Akárhogy igyekezett is a kor-
mány, nem sikerült az állami tan-
könyveket elõállítani. Pedig idõben
létrehozták a Nemzeti Közszolgá-
lati és Tankönyvkiadó Zrt.-t, amely
megpróbált összeszedni egy csapa-
tot, de még a tantárgyankénti egy,
maximum két tankönyvet sem si-
került tetõ alá hoznia. Már az elsõ
lépésnél kudarcot vallottak, mert a
jobb szerzõk, lektorok és szerkesz-
tõk mind hosszú idõre elkötelezték
magukat valamelyik kiadónak. Má-
sodik menetben az Oktatáskutató
és Fejlesztõ Intézetet (OFI) bízták
meg a feladattal, és rögtön ki is ír-
tak számára egy 2,6 milliárdos
TÁMOP pályázatot, melyet – minõ
véletlen szerencse! – meg is nyert.

A könyvterjesztõkkel könnyen
elbántak, a könyvkiadókat azon-
ban nem lehetett ilyen huszáros ro-
hammal kiiktatni, mert valakinek
mégiscsak elõ kell állítania a köny-
veket. Csakhogy a tankönyvpiac
kulcspozíciója a terjesztés, illetõleg
a terjesztés során szerezhetõ infor-
máció monopolizálása. A kormány
kinyújtott karja, a KELLO bizony-
talanságban tudja tartani a piac
többi szereplõjét, mert nála gyûlik
össze minden információ, de ezt
csak azzal és csak akkor osztja
meg, akivel és amikor akarja. De
nem a KELLO az elbizonytalanító
hadtest egyetlen egysége, ott van
még az OFI is. A homály és a bi-
zonytalanságban tartás taktikája
mozgatja az OFI igazgatóját is. Ar-
ra a kérdésre, hogy jövõre már
minden diák a kísérleti, „új generá-
ciós” tankönyvbõl fog-e tanulni, a

Magyar Nemzetben ezt válaszolja:
„Nem, ezeket a kiadványokat a kö-
vetkezõ tanévben egyelõre csak az
iskolák egy részében használják,
hogy hol, errõl az intézmények
fenntartóival együttmûködve álla-
podik majd meg az OFI.” Ezt fo-
kozza a Magyar Narancs-beli nyi-
latkozat, amely szerint az eddig
mûködõ kiadók „kizárólag azokon
a területeken juthatnak szerephez,
ahol az állam úgy ítéli meg, hogy
nem tudja teljesíteni tankönyvfej-
lesztési és -kiadási kötelezettségét”.
Azt ugyan nem közlik velük, hogy
hol és hány iskolában használják
majd az állami tankönyveket, azt
sem, hogy melyek azok a területek,
ahol az állam majd úgy ítéli meg,
hogy nem tudja teljesíteni kötele-
zettségét, sõt azt sem, hogy ez mi-
kor fog kiderülni. De lehet remény-
kedni. 

Ebbe a reménybe persze beleron-
dít egy másik mondat a Magyar
Narancsban: „A tankönyvpiacról
szóló jogszabályok változása miatt
bizonyára lesz egy olyan átmeneti
idõszak is, amikor az intézethez ke-
rülnek a jelenleg érvényben lévõ,
akkreditált tankönyvek felhaszná-
lói jogai. Akár azért, hogy nyers-
anyagként felhasználjuk õket, akár
azért, hogy – kiegészítve, átalakítva
– állami tankönyvként megjelen-
hessenek.” 

Az „intézethez kerülnek” a régi
tankönyvek? De hogyan? Netán az
állam elkobozza õket? Vagy megve-
szi a kiadói jogot? Igen ám, de ha
valahogy az „intézethez kerülnek”
a könyvek, akkor mégsem kell
majd olyan sok idõ az „új” tan-
könyvek elkészítéséhez. Csak kicsit
át kell pofozni a régieket, vagy a
jobb részeket kimazsolázva „nyers-
anyagként felhasználni” õket. 

Hinta-palinta. Amikor majd elér-
kezik az utolsó pillanat, a megpuhí-
tott kiadók olcsón fogják adni
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könyveik szerzõi jogát az OFI-nak.
Mint ahogy az eddig tankönyv-
nyomtatásból élõ nyomdák is ol-
csón fogják cégüket eladni valami-
lyen visszautasíthatatlan ajánlattal
érkezõ maffiaközeli vállalkozónak.  

Multifunkciós dúlások 
– a nyelvtanítás piaca

A tankönyvpiac megszüntetése
mellett a másik multifunkciós fel-
adat a nyelvtanítás piacának szûkí-
tése. Ha ennek a piacnak a nagysá-
gáról nincs is pontos információ, 12
milliárd forintról biztosan lehet
tudni. Ebbõl kilencmilliárdot osz-
tanak ki másfél év alatt az EU-s
pénzbõl finanszírozott TÁMOP
2.1.2 programban, és hárommilli-
árdért tervezik a nyelvvizsgával
nem rendelkezõket diplomához jut-
tatni.

2013. június 13-án hatályba lé-
pett a „2013. évi LXXVII. törvény a
felnõttképzésrõl”, amely több ezer
magánnyelvtanárt és több száz ide-
gen nyelvet oktató kisiskolát söpör-
het le a pályáról. Ha a törvényt be-
tartatják, akkor csak a nagy nyelv-
iskolák maradhatnak talpon. En-
nek az intézkedésnek kettõs célja
van, egyrészt a piac átrendezése,
másrészt az államtól független eg-
zisztenciák megtizedelése. Már ed-
dig is több intézkedésbõl kitûnt,
hogy a maffia nem bízik abban, aki
a maga erejébõl is boldogul. 

A törvény szerint ezentúl egy
magántanár is csak elõre engedé-
lyeztetett, szakértõvel aláíratott
képzési program alapján taníthat,
az engedélyért 103 ezer forint alap-
díjat, képzési programonként pedig
68 ezer forintot kell befizetnie.12

Ezenkívül egymillió forint vagyoni
biztosítékot kell letétbe helyeznie a
hatóságnál. A kis nyelviskolák is
kötelesek napi szinten adatot szol-

gáltatni tanfolyamaikról, 24 órán
belül jelezniük kell a tanfolyam lét-
számának változását a Nemzeti
Munkaügyi Hivatal információs
rendszerén keresztül. A nyilván-
tartásban szereplõ adatokban be-
következett változások bejelentésé-
nek díja bejelentésenként 5600 fo-
rint.13 Az egyik napról a másikra
élõ magántanároknak nincs ennyi
pénzük, de nincs a kisiskoláknak
se, amelyeknek ráadásul a rájuk
erõltetett napi jelentésírási kötele-
zettségre sincs apparátusuk.

A kormány – jó szokása szerint –
nem nagyon törekszik arra, hogy
tiszta helyzetet teremtsen. Nem ér-
deke, hogy a nyelvtanítás piacának
jelenlegi szereplõi mérlegelni és
tervezni tudjanak. A 2013 júniusá-
ban hatályba lépett törvényhez
ugyanis még 2014 márciusában is
hiányzott a végrehajtási utasítás,
amelynek legkésõbb a tanév kezde-
tére, 2013. szeptember 1-jére el kel-
lett volna készülnie. Sikerült a Fi-
desz-hatalomnak elõállítania a szá-
mára oly kedves teljes bizonytalan-
ságot és az ebbõl születõ – még ked-
vesebb – félelem állapotát. Mivel a
nyelvtanítási piac szereplõinek
többsége – végrehajtási rendelet hí-
ján – nem tud eleget tenni törvényi
kötelezettségeinek, voltaképpen
törvénytelenül mûködik. Eddig bé-
kén hagyták a nyelvtanárokat, de
bármikor lecsaphatnak rájuk. Hal-
lani híreket, hogy a 2014. áprilisi
választásokig nem fogják õket bán-
tani, sõt a törvény végrehajtási
rendelete sem fog megjelenni. Mi-
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12 A nemzetgazdasági miniszter 56/2013. (XII.
4.) NGM rendelete a felnõttképzési tevékeny-
ség folytatásának engedélyezési eljárása során
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéké-
rõl, befizetésének és felhasználásának szabá-
lyairól, valamint a felnõttképzést folytató in-
tézmények ellenõrzése során kiszabott bírság
befizetésének rendjérõl.
13 Uo.



nek borzolni a kedélyeket a válasz-
tás elõtt. Majd utána – ha nyernek!
De akkor aztán visszamenõleg.

Bár elfogadott végrehajtási ren-
delet még nincs, a pénzosztás azért
folyik. Kilencmilliárd forintnyi EU-s
pénzrõl van szó, úgyhogy ezen a
ponton már bekúszik a személyi
szál, ami a maffiakormánynál so-
hasem hiányozhat. A kis nyelvisko-
lák jövõjét kitûnõen modellezi a
TÁMOP-pénz elosztása: öt nyelvis-
kola vitte el a kilencmilliárd forint-
nyi EU-s pénz javát. 700 millió fo-
rint jutott két nyíregyházi iskolá-
nak. Az egyik Bucskóné Szabari
Judit lányáé, a másik egy rokonáé.
Bucskóné Szabari Judit az új tör-
vény megjelenéséig a nyelviskolák
sorsáról döntõ Felnõttképzési Akk-
reditációs Testület nyelvi albizott-
ságának elnöke volt, most pedig a
nyelviskolák ellenõrzését irányító
munkacsoport tagja. A nagy nyer-
tesek között van az International
House, amelynek többségi tulajdo-
nosa Sikó Anna, akirõl az Index a
következõ információkat szedte
össze: állítólag Orbán Viktort is ta-
nította angolra; a 2010-es kor-
mányváltás után Magyarország
ausztráliai és óceániai nagykövete
lett; kinevezése elõtt a miniszterel-
nök személyesen mondott neki kö-
szönetet, amiért az elmúlt években
„szellemi hátországot” adott a Fi-
desznek.14 Jelentõs összeget kapott
a DTF-Hungária is, amely cégeknél
vagy államigazgatási szerveknél
zajló zártkörû tanfolyamokat szer-
vez. A legnagyobb összeget a buda-
pesti székhelyû Dover Nyelviskola
kapta, amelynek tanfolyamait már
a pályázat beadásának napján rek-
lámozták államigazgatási irodák-

ban és a honvédség laktanyáiban.
Az ötödik szerencsés az Albacomp
Rendszerház Kft., amely eddig még
nem foglalkozott nyelvoktatással,
tanárai nincsenek, ezért alvállalko-
zókat keres.15 Készül tehát a „mun-
kahely” néhány létalapjától meg-
fosztott magántanárnak és kisisko-
lában dolgozó nyelvtanárnak. Csak
a sápot kell majd leadni az Alba-
compnak. (Ezt hívják Fidesz-or-
szágban alvállalkozásnak.) Újab-
ban felbukkant az a bizonyos diplo-
mához segítõ hárommilliárd forin-
tos tétel, úgyhogy minden bizony-
nyal lesz „alvállalkozó-felvétel” a
nagy nyelviskolákban, amelyek el-
nyerik.

A törvény fölszámolja a nyelvta-
nítási piac nagy részét, és a meg-
maradt nyelviskolák közül is csak
azok reménykedhetnek gondtalan
üzletmenetben, amelyek valami
miatt megtalálták a hangot a maf-
fia vezetésével. Az eddig önálló
nyelvtanárok vagy bekényszerül-
nek valamelyik nagy nyelviskolába
(a kényszer miatt nyilván jóval ke-
vesebb pénzért, mint amennyit ad-
dig kerestek), vagy visszahúzódnak
a fekete gazdaságba, és retteghet-
nek a lebukástól. 

Összegzés

Mint egy technikailag jól kivitele-
zett puzzle, úgy illeszkednek egy-
máshoz a darabok. A különbözõ cé-
lok elérésére létrehozott szerveze-
tek és mechanizmusok kiegészítik
egymást. A kasztrendszerré mere-
vedõ társadalmi rétegzõdés megszi-
lárdításához kis létszámú elitkép-
zésre és tömeges agymosodákra
van szükség. Ehhez csökkenteni
kell a továbbtanulást lehetõvé tevõ
gimnáziumi férõhelyek számát, és
növelni a zsákutcás, alacsony szín-
vonalú szakképzést, lejjebb kell
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vinni a tankötelezettség korhatá-
rát, hogy minél több fiatalt lehes-
sen kilökni a munkaerõpiacra min-
denféle képzettség nélkül. A nagy
tömegek tudatlanságban tartásá-
hoz egységes tanterv, egyetlen tan-
könyv és megfelelõ iskolaszerkezet
kell. Ahhoz, hogy az elõírt tan-
anyagtól senki ne térjen el, arra
van szükség, hogy egyetlen köz-
ponttól függjön az összes pedagó-
gus egzisztenciája. Ahhoz, hogy az
összes pedagógus egyetlen köz-
ponttól függjön, államosítani kell
az iskolákat. Ahhoz, hogy a függést
a gyakorlatban érvényesíteni le-
hessen, minden pedagógusnak kö-
telezõ belépni a Nemzeti Pedagó-
gus Karba. Ahhoz, hogy a gépezet
olajozottan mûködjön, meg kell ti-
zedelni az oktatás körüli, államtól
független önálló egzisztenciák szá-
mát. Ahhoz, hogy megtizedeljék a
független egzisztenciák számát,
meg kell szüntetni a piacot (mint a

tankönyv esetében), vagy szûkíteni
kell (mint a nyelvtanítás esetében).
A fenti célok eléréséhez szükséges
szerkezet kialakításával lehetõsé-
get teremtenek arra, hogy az isko-
lai élettel kapcsolatos áruk és szol-
gáltatások piacát újraosszák olyan
hû vazallusoknak, akik hajlandók
szolgálatokat tenni, üzleti hasz-
nukból pedig hajlandók áldozato-
kat is hozni a maffiának. 

A puzzle darabjainak helyére il-
lesztése közben – amolyan járulé-
kos haszonként – olyan helyzeteket
teremtenek, amelyekben hazugsá-
gokra kényszerítenek szülõt, gye-
reket, pedagógust. A hazugságok
fölött a hatalom – a rendszer mû-
ködése érdekében – szemet huny,
de a leleplezõdés állandó fenyege-
tésként lebeg a fejük fölött, ami ki-
tûnõ eszköz sakkban tartásukra.
Így telepszik rá lassanként a maffia
nemcsak az életünkre, hanem a lel-
künkre is. 
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