
LÁNYI GUSZTÁV

Játszmák: önfenntartó egyetem és/vagy  
állami finanszírozás

Az egyetem a magas fokú és kreatív tudásgyarapítás és -továbbadás intézménye. Egyszerre 
konkrét épületek, infrastruktúrák, hús-vér emberek és, mondhatni, a l’art pour l’art szel-
lemi birodalmak világa.

(A téma körülírása és az elemzés célja) Az alábbiakban azonban nem is igazán az egyetem 
(= universitas) komplex világával, hanem a magyar felsQoktatási reformok hosszú történeti 
sorából egy jelen idej_ eseményével foglalkozom. E jelen idej_ esemény egyik – pillanat-
nyilag talán a legaktuálisabb – fontos epizódját fogom megvizsgálni. A Magyar Rektori 
Konferencia (MRK) 2012. október 16-i, Debrecenben megtartott ülésén történteket elem-
zem. Ennek az ülésnek két fQszereplQjét – Magyarország miniszterelnökét: Orbán Viktort és 
a MRK elnökét: Mezey Barnát –, az Q párviadalukat helyezem vizsgálódásaim fókuszába.

Célom: a napi esetlegességeken túlmutató, általánosítható tanulságok feltárása. Akkor 
is, ha ezek netán meghökkentQek vagy elszomorítóak lennének. Senkit sem szándékozom 
persze „meghökkenteni”, még kevésbé „elszomorítani”. Sokkal inkább elgondolkoztatni 
szeretnék az itt következQ elemzéssel.

(Az elemzés módszertanáról) Elemzésem módszertana két pilléren nyugszik. Az egyik pil-
lér: a tranzakcionális játszmaelemzés (Berne 1984, 1997). Ám ennek a módszernek itt afféle 
redukált, leegyszer_sített változatával dolgozom, tartalmi és módszertani megfontolásokból 
eredQen. A vizsgált vitahelyzet ugyanis annyira intézményesített és szerepkötött módon 
ritualizálja/ritualizálta a vitapartnereket, hogy személyiség-közelibb tartalmak ebben a hely-
zetben nem igazán voltak jelen. De ha netán jelen lettek volna jobban, témánk vonatkozásá-
ban – a felsQoktatási reform jellegét illetQen – tulajdonképpen irreleváns is lenne. – A másik 
pillér: a diszkurzív szövegvalóság elemzése – lenne (Szabó 1997, 1998, 2000, 2003). A szó 
szoros értelmében nem fogok szövegelemezni, hanem csak szövegillusztrációkkal dolgo-
zom. A szóban forgó vita sajátos dramaturgiáját és légkörét igyekszem így rekonstruálni.

ElQször tehát röviden bemutatom a szereplQket. Természetesen elemzésem szempontjá-
ból nincs szükség a részletes biográfiáikra, de a vizsgálódásom tárgyát képezQ vitahelyze-
tük kondíciójának fontos tartozéka a szereplQk sajátos társadalmi karaktere.1 Ezzel össze-
függésben még – szintén röviden – vázolom a fQszereplQk vitapozícióját elQkészítQ korábbi 
álláspontjaikat. Írásom tartalmi középpontját azonban mindenképpen a MRK 2012. októ-
ber 16-i ülésén elhangzott érvek/ellenérvek és ezeket övezQ – a politikai és a felsQoktatás-
politikai nyilvánosság erQtereire is jellemzQ – néhány tipikus játszma bemutatása képezi.

(Az elemzés értékpremisszáiról) Amellett fogok érvelni, hogy ebben a vitában ugyan nincs 
egyértelm_ igazság, ám nem árt, ha a vitapartnerek némileg tisztában vannak a „másik” 
diszkurzív terében (is) m_ködQ pszichológiai sajátosságokkal – mert így talán saját önismere-
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tükben is gyarapodhatnak. Ha ugyanis a vitapartnerek így feszülnek/feszülnének egymásnak, 
akkor valóban mintegy láthatóvá válhatnak mind a rövid távú taktikai, mind a hosszú távú 
stratégiai célok és értékek, s ezáltal a kellQ mérték_ közelítésük is optimalizálható lehetne.

Magam ennek az eszmének a jegyében viszont egyértelm_vé teszem: az ízig-vérig poli-
tikus (Orbán Viktor) bármennyire is távlatosan igyekszik gondolkodni (a magyar felsQok-
tatási reformról) – végzetesen a rövid távú politikai taktikák csapdahelyzetének foglya: a 
következQ választást is meg akarja nyerni. A tekintélyes tudós (Mezey Barna) pedig bármit 
tesz: a jelenlegi magyar állami felsQoktatás kiszolgáltatott helyzetén alapvetQen nem tud 
változtatni. Legfeljebb arra törekedhet: ne bomoljon szét még tovább!

*
(A fQszereplQk társadalmi karaktere: az ízig-vérig politikus és a tekintélyes tudós) – Az 
egyik fQszereplQ: Orbán Viktor, ízig-vérig politikus. 1998 és 2002 között elQször, 2010 
májusától másodszor is megválasztott miniszterelnök. 49 éves. 1989/90-tQl folyamatosan 
és intenzíven van jelen a magyar politikai nyilvánosság centrumában. A jelenlegi ország-
gy_lésben kétharmados többség birtokában sajátos „forradalmi” lendülettel és határozott 
meggyQzQdésétQl motiválva irányítja a magyar politikai eseményeket. Ez az intézményes, 
többségi erQ, valamint a miniszterelnöki szerep Orbán Viktor-i interpretálása igencsak 
nagy hazai és nemzetközi konfliktusokat is gerjesztQ módon zajlik. Pártja, illetve párt-
szövetsége (Fidesz-KDNP), valamint maga Orbán Viktor is a 2010-es induló helyzethez 
képest ugyan jelentQs népszer_ségvesztést szenvedett el, de még – a jelenlegi helyzet sze-
rint (2012 Qszén) – nem annyit, hogy a 2014-es következQ választásokra ne megalapozott 
reménnyel készüljön.2

A másik fQszereplQ: Mezey Barna, a tekintélyes tudós – magyar jogtörténész, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Állam- és Jogtörténeti 
Tanszékének tanszékvezetQ egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. A 
magyar alkotmány- és jogtörténet jelentQs tudósa.3 2000 és 2008 között az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar dékánja, 2010. augusztus 1-jétQl az ELTE 
rektora. 2012. július 1-tQl a Magyar Rektori Konferencia elnöke. 59 éves.4

(A vitapozíciók közvetlen elQzménye) Orbán Viktor: – Azt szeretném, hogy Magyarországon 
olyan felsQoktatási rendszer m_ködjön, ahol képes legyen minden diák maga állni a tanu-
lási költségét. Mindenki a teljeset. A mostani állapot még nem ilyen, mert ide csak több 
lépéssel lehet eljutni. A cél egy teljesen új felsQoktatási rendszer kialakítása. Egy önmagát 
finanszírozni képes felsQoktatási rendszerben gondolkodom, ahol az állam minden egyes 
magyar diák számára, aki az egyetemek által elQírt minimális követelményt képes teljesíteni, 
biztosítja annak lehetQségét, hogy saját maga finanszírozhassa a tanulását úgy, hogy az a 
diáknak ne jelentsen vállalhatatlan megterhelést, és az igénybe vett erQforrásokat hosszú le-
járatban kelljen majd visszaadnia. A 2%-os diákhitel 10-30 éves lejárattal olyan gazdasági 
lehetQség, amelyet csak kevés társadalmi csoport számára tud biztosítani a magyar állam. 
Az új rendszer elvi alapja a következQ: a mérleg egyik serpenyQjében az van, hogy az egész 
nemzeti közösség érdeke, hogy tehetséges tagjai tanulhassanak, és tudásuk hasznából ké-
sQbb az egész közösség részesedhessen. Ezért van a Diákhitel 1 és 2, és ezért kell az állami 
ösztöndíjasnak bizonyos idQt Magyarországon dolgoznia. A mérleg másik serpenyQjében 
pedig az a társadalmi tény található, hogy aki képzettebb, jobb álláshoz juthat, kevésbé fe-
nyegeti a munkanélküliség, tágabb tér nyílik elQtte a felnQtt életben. Az új rendszer lényege 
a kölcsönös felelQsségvállalás, amely az egyén és a közösség között jön létre.5

Mezey Barna: – ElQször nézzük (olvassuk) a MRK testületi állásfoglalását, egy fontos 
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részletét idézem: A Magyar Rektori Konferencia (MRK) Elnöksége megdöbbenéssel érte-
sült arról, hogy a Kormány a 2012-ben államilag támogatott képzésre felvehetQ hallgatói 
létszámot mindössze 34 ezer fQben határozta meg. A felsQoktatásból nagymérték_, legalább 
20%-os forráskivonást jelentQ döntést nem indokolhatja az ország gazdasági helyzete. A 
felsQoktatás fejlesztése döntQ fontosságú Magyarország számára. Versenyképességünk 
egyik alapja a felsQoktatás által képzett humán erQforrás minQsége és mennyisége. Annak 
érdekében, hogy Magyarország felkészülten álljon az elkövetkezQ évek kihívásai elé és a 
versenyképes munkaerQ az egyik legfontosabb erQssége maradjon az országnak, inkább az 
oktatásra fordított támogatások növelésére lenne szükség. (2012. január 12.)6 

Mezey Barna egy vele készült interjúban így fogalmaz: az állam beismerte, hogy a tehervi-
selQ képessége lecsökkent, így áttolja a társadalomra a költségek egy részét. A szegényebb ré-
tegeket ez hátrányosan érinti. Azt is megjegyezte: a felsQoktatás nem képes úgy m_ködni, hogy 
vannak ipari váteszek, akik megmondják, tíz év múlva nagy igény lesz m_szaki értelmiségre.7

Mezey Barna egy másik interjúban nevén nevezi a konfliktus forrását is, s ezzel valami-
féle diagnózist is igyekszik adni: „a Széll Kálmán Terv mindent ural, a pénzügyi szempont a 
legerQsebb. Eleinte nagyon sokan úgy hitték, hogy az állam ugyan csökkenti a felsQoktatás-
ban részt vevQk számát, de közben emeli a finanszírozást, és ezzel a minQségi felsQoktatás 
irányába mozdulunk el. Ezt teljesen áthúzta a válság miatti intézkedéscsomag, azóta szoros 
gyeplQvel tartják a felsQoktatást. […] Túl vagyunk a párhuzamosságok felszámolásán, az 
energiatakarékossági programon, felére csökkentettük az ingatlanjaink számát. Most már 
csak az oktatók bérén tudunk spórolni, de akkor várható olyan szakok megsz_nése is, ame-
lyek drágák, és közvetlenül nem mutatható ki róluk a nemzetgazdasági haszon. A majdani 
újjászervezésük viszont generációs kérdés, hiszen itt évszázados tapasztalatok és értékek 
felhalmozódásával jön létre az a tudás, mely alkalmas a minQségi képzés biztosítására.”8

(A Magyar Rektori Konferencia ülése, Debrecen, 2012. október 16.) Ezek után nézzük 
(olvassuk), hogy mit mondott a két fQszereplQ Debrecenben.

Orbán Viktor, miniszterelnök szerint…
• …abban valamennyien megegyezünk, hogy a felsQoktatást át kell alakítani. Sem sa-

ját eszmeiségének, sem a fenntarthatóság követelményeinek nem felel meg. Voltak 
átalakítási kísérletek (integráció, bolognai rendszer stb.), de egyik sem hozta a kívánt 
eredményt, miközben nemkívánatos következményekkel jártak.

• A rendszer annak idején nem állt készen a bolognai folyamatra, indokolatlanul gyors 
volt az áttérés; az átgondolatlan reformok során pedig leértékelQdött a felsQoktatás 
presztízse. – Mindennek ellenére a magyar felsQoktatás a nemzetközi mezQnyben 
meglepQen jól teljesít, legkiválóbb intézményeink a világ egyetemeinek legjobb 3-4 
százalékába tartoznak.

• Az elmúlt évtizedekben a felsQoktatás nem volt mindig korrekt a hallgatókkal és ok-
tatókkal szemben. Oka: a rossz kínálati struktúra. A szülQ számít arra, hogy piacképes 
képzésért hoz áldozatot, majd kiderül, a diploma nem sokat ér. A tanárok fizetése 
elmarad a nyugati bérektQl és tudósként is nehezen érvényesülnek, mert több állást 
kell vállalniuk és sok adminisztrációs munkát végezniük.

• Az utóbbi idQszak egyik tanulsága, hogy a felsQoktatás a minQségi képzés helyett a 
tömegképzés irányába tolódott el.

• A felsQoktatás intézményei a szabad gondolkodás szigetei is, sorsuk a magyar nem-
zet sorsától nem választható el.
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• Vége felé közeledik a második világháború utáni konszenzus arról, merre menjen a 
világ. A hazai felsQoktatásnak közelebb kell lépnie az emberek problémáinak meg-
oldása felé is és nagyobb felelQsséget vállalni a nemzeti érdekek biztosításáért az új 
Európában.

• Ésszer_bben és teljesítményhez kötöttebben kell a felsQoktatási kereteket kialakítani! 
Önm_ködQ és önfenntartó pénzügyi rendszerre van szükség. 

• Ugyanakkor az ösztöndíjat és a közpénzt nem lehet teljesen kivenni belQle, de csak 
ott szabad alkalmazni, ahol nem látszik más megoldás.

• A diákhitel: az a hallgató saját tanulmányának költsége. – Az önfinanszírozási rend-
szer arra fogja a fiatalokat ösztönözni, hogy olyan képzést válasszanak, ami lehe-
tQséget ad az elhelyezkedésre, így a tanulmányi költség visszafizetésére. Mindez 
egészséges versenyt eredményez az intézmények között is. – A felsQoktatás átalakuló 
rendszere igazságosabb lehet: az fizet, aki részesül a képzésbQl, s mivel nem csak 
eltartott lesz, hanem önálló szereplQ, aki áldozatot hoz, elvárása is lehet a fQiskolával, 
egyetemmel szemben.

• Nemzetgazdasági szempontból sem elfogadható, hogy egyes szakokon ma az adófize-
tQk pénzébQl képzünk más országok számára szakembereket – utalt az „agyelszívás”-ra. 
Az, hogy valaki néhány évre elmegy tapasztalatot szerezni, régi hagyomány, a kormány-
zat nem tekinti ellenségnek az ideiglenesen távozókat, mert mi a „vissza lehet ide térni” 
pártján állunk.

• Egy versenyképes és szabad ország építésének egyik legfontosabb erQforrása 
az újjászervezett felsQoktatás lesz. A jól felkészült diplomások kritikus tömege 
Magyarország jövQjének záloga – összegezte mondandóját a miniszterelnök.9

Mezey Barna, a MRK elnöke szerint…
• …a felsQoktatás értékQrzQ és nemzetpolitikai szerepet is betöltQ stratégiai ágazat, 

a jövQ értelmiségének a megteremtQje, és nemcsak kit_nQ szakemberképzQnek, ha-
nem tudósképzQnek is kell lennie.

• Azt a szellemi muníciót teremti meg, amely az egész nemzet jövQjének az alapja.
• A felsQoktatási rendszer nemzetközi térben m_ködik, nemzetgazdasági vonatkozásai 

meghatározók, az egyik „legstratégiaibb” ágazat. Egyszerre közigazgatási, költség-
vetési gazdálkodó szervezet és piaci szereplQ, vállalkozó és szolgáltató. Az állam 
akkor kezeli jól, ha tiszteletben tartja és ápolja ezt a különlegességét.

• A reform a finanszírozásnál kezdQdik. 
• Az önfenntartó felsQoktatás létezik, vannak megoldások, melyek bizonyos mértékig korlátoz-

zák a költségvetési terheket, de olyan nincs, amibQl kivonul az állam, fQleg Európában nem. 
• Állam nélkül nincs felsQoktatás.
• Nem létezik olyan felsQoktatás, amely képes magát fenntartani – különösen 

Európában nincs olyan felsQoktatás, amelybQl kivonulhat az állam.
• Európában az állam a történelem során mindvégig kötelezettséget vállalt arra, hogy 

megteremti a nemzeti értékeket és a nemzeti értelmiséget, ezért a kontinensen a fel-
sQoktatás egyfajta állami feladatvállalásként és kötelezettségként jelenik meg.

• A rektori konferencia hatástanulmányok, alapelvek, javaslatok formájában szeretne 
segíteni a kormánynak azon lehetQségek megteremtésében, amivel pótolhatók a ki-
esett források.

• Ugyanakkor felhívják majd a figyelmet azokra a problémákra is, amelyek a fejlQdés 
útjában állnak.10
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(Játszmaelemzés) Szociális (felszíni) jelentés: a felsQoktatás finanszírozása. Pszichológiai jelen-
tés – Orbán Viktor: „legyetek önfenntartók”, Mezey Barna: „lennénk, de nincs hozzá pénzünk – 
egyrészt, mert már korábban sem volt, és most is, még a múlt évihez képest is kevesebbet adtok”.

Látszólag két „felnQtt” racionális diskurzusáról van szó. Valójában Orbán Viktor = 
SZÜLP (APA) – Mezey Barna = GYERMEK (aki legalább a tegnapi zsebpénzét ma is sze-
retné megkapni) – és (részben) FELNPTT is: (kritikus) együttm_ködési készségét is jelzi:

A szerepcsere játszmáját sajátos módon maga Orbán Viktor is jelzi: definiálja a beszéd-
helyzetét.11 A rektorok „okos gyülekezetében” egyfelQl szeretne inkább Európa jövQjérQl és 
benne a Magyarország által választható politikai, gazdasági, nemzetpolitikai és nemzetgaz-
dasági stratégiákról is eszmét cserélni. MásfelQl sajnálattal állapítja meg, hogy erre most 
nincs alkalom és mód, mintegy vonakodva, de azért félreérthetetlenül jelzi:„addig marad 
az a szerepmegosztás, hogy a ritka vendég (ti. a MRK ülésén „ritka vendég”) miniszter-
elnök beszédet mond” – paradox módon azzal is ráerQsítve a miniszterelnöki szerepére (s 
ettQl lesz igazán afféle dupla fenek_vé a játszma), hogy mintegy nosztalgiázva visszaréved 
saját egyetemi hallgatói, vizsgázó, tehát sajátosan kiszolgáltatott helyzetére. Jelzi, hogy 
most is „kis izgalommal” készült erre az alkalomra: „tekintettel arra, hogy én már Mezey 
Barnánál egyszer vizsgáztam, és nem kaptam ötöst (…) De hát az állam- és jogtörténet 
nehéz stúdium, nem is jár mindenkinek a kiváló jegy.”12

Meglehet: Orbán Viktor állam- és jogtörténetbQl egykor, egyetemi hallgatóként nem 
vizsgázott jelesre Mezey Barnánál, de a politikai kommunikációs térben folytatott játsz-
mák világában, azóta – politikusként – igen csak kiképezte magát. 

Témánkkal összefüggésben ugyanis Orbán Viktor nem csak a rektori konferencia „sz_k 
nyilvánossága” elQtt játszik/játszott, hanem a választópolgárok (illetve a politikai ellenzé-
ke, és persze politikai hívei, szövetségesei) nyilvánosságában is. Politikusként ez az Q iga-
zán fontos terepe: Q valójában itt szeretne nyerni, lehetQleg jeles osztályzatot kapni. Nem 
feltétlenül „most” (Debrecenben, a rektoroktól), de a következQ országgy_lési választáson 
feltétlenül. Ez még akkor is így van, ha valóban hosszú távú, több választási cikluson át-
ívelQ, stratégiai érdekekhez (is) kapcsolódó döntésekrQl van szó. 

Az oktatás, nevelés – a felsQoktatás – ügye elvileg ilyen lenne!
A politikai választási ciklusok által tagolt politikai idQstrukturálás viszont olyan erQtér, 

amely a résztvevQ szereplQk kölcsönös helyzetdefiniálásai alapján m_ködik: ahol minde-

SzülQi én-állapot:
tehermentesíti a gondolkodást;
kész minták, klisék; tekintély

FelnQtt én-állapot:
észszer_, racionális;
tervez, kiszámít, mérlegel

Gyermek én-állapot:
spontán; alkotókész;
kreatív; játékos

tranzakció

cselekvQ
személy

reagáló
személy

Sz Sz
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nekelQtt a választási ciklusok szerint tagolt lehetQségek mérlegelése – a siker optimalizá-
lása, a veszteség minimalizálása – a legfontosabb.

Létrejön tehát egy olyan konfliktusos erQtér, ahol a szinte összeegyeztethetetlen „ténye-
zQket” kellene összeegyeztetni. Az így kifeszülQ ellentétek áthidalásának egyik pszicho-
lógiai és kommunikációs eszköze: a játszma.

Itt és most a játszma-feladvány ez:

2008: Nem a tandíjra! 2012: A diákok fizessék képzésük költségeit.13

Orbán Viktor a végsQ értékelést nem Mezey Barnától (a tanártól, a rektortól) kapja, hanem 
a választópolgároktól (köztük persze egy lehetséges [anonim] vokssal Mezey Barnától is).

Ennek a játszmának a dramaturgiája: az üldözQ – a megmentQ – és az áldozat dráma-
háromszöge által strukturált színjáték, egy sajátos perpetuum mobile (örökmozgó). A „jó” 
politikus „Qszinte” arculata ebben a dráma-háromszögben jön létre és t_nik el, afféle állan-
dóan ismétlQdQ, forgószínpad-szer_ dinamikus pulzálással.

Vagyis a politikus Áldozatként és/vagy MegmentQként nyer mandátumot („2008: nem 
a tandíjra”) – lesz belQle ÜldözQ: választói csalódnak benne, mert adót emelt („2012: A 
diákok fizessék képzésük költségeit”) stb.14

Ekkor viszont a választópolgári játszma egyik tipikus dramaturgiai sémája az infantilis 
dacreakció:

• A hazugkirály oda szarik, ahová enni kapott. P vajon mibQl tanult, tán a cigánypénzbQl?
• Kedves vezetQnk megint ontja a baromságokat, de igaza van, lám Q is csak ennyit 

tud a diplomájával.
• Ez a legjobb példa arra, hogy a fideSS-nek csak a hatalom kellett. Oszt jónapot!
• Csalódtak itt már sokan ki a szadeszben ki a szocikban ki az emdéefben ki a kisgaz-

dákban le van szarva. De annyira, mint ez a nyikplébános alakulat az összes eddigit 
összeadva sem nem szart le.

• Orbánnak minden ráfér a pofájára. De, azok sem piskóták, akik most hallgatják.
Kussoltak, 2008-ban. Erkölcstelen emberek vannak ebben az országban!15

A másik tipikus dramaturgiai séma nem a „nép egyszer_ fia/lánya” némelykor indu-
latosan keresetlen szavaiban mutatkozik meg, hanem a nagyon is szofisztikált szakértQi 
szóhasználatban.

A „komolytalan ötlet”-játszma: a fölényesen kioktató szakértQi, azaz „SzülQi én” szak-
mai alapon teszi helyre a kissé bugyuta, tudatlan (tehát afféle „gyermekded”) politikai-

üldözQ
megmentQ

áldozat
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gazdasági ötletelést. Ebben a játszmában (látszólag) tisztán szakmai, azaz gazdasági – még 
pontosabban világgazdasági – összefüggésekben elhelyezett érvekkel dolgozik a szakértQ:

Az Orbán-féle vízió leginkább az ausztrál, angol és amerikai felsQoktatásra emlékeztet 
– mondja. A két legfontosabb elem – amely m_ködQképessé teszi a rendszert – azonban 
hiányzik belQle. Ezekben az országokban van diákhitel vagy valamilyen más, utólagos 
tandíjfizetést lehetQvé tevQ rendszer, és szinte mindenki fizet a tanulásért. Ám néhány spe-
ciális profilú, for-profit intézmény kivételével sehol nem kérik el a hallgatóktól a képzés 
teljes költségét, még a legdrágább amerikai magánegyetemeken, például a Harvardon sem. 

A hallgatókat többféle támogatással és kedvezménnyel segítik az intézmények és az államok, a 
magánegyetemeken például a magas, 20-40 ezer dolláros éves tandíj az átlagos képzési költségnek 
mindössze ötven-hatvan százalékát fedezi, ezt a volt hallgatók adományaiból, szponzori pénzek-
bQl, üzleti bevételekbQl és – nem utolsósorban – állami támogatásból egészítik ki az intézmények. 
A felsQoktatási rendszer ugyanis sehol nem önfenntartó, még Ausztráliában sem, ahol 1989 óta 
tanulmányi eredménytQl és szociális helyzettQl függetlenül minden egyetemistától tandíjat kérnek.

Orbán Viktor tandíj-víziójával tehát az a baj – állítja fölényes tudása birtokában a szak-
értQ –, hogy „igazi hungarikum lenne, ehhez hasonló, állami támogatás nélkül m_ködQ 
felsQoktatási rendszer nemhogy Európában, máshol sincs.”16

Az persze valóban elgondolkodtató, hogy ami máshol nincs: miért nincs? Ám, szerin-
tem, elvileg nem kizárható az a lehetQség, hogy ettQl még lehetne – akár nálunk is.

A „komolytalan ötlet” szakértQi játszma érvkészlete persze valóban figyelemre méltó, mond-
hatnám: a horizontális térben helyezi el a magyar felsQoktatással kapcsolatos gazdasági-finan-
szírozási problémákat, illetve Orbán Viktor „ötleteléseit”. Paradox módon úgy tesz, mintha nem 
tudná: a politikus (a miniszterelnök is, mint politikus) a napi politikai döntések szorításai köze-
pette kénytelen megtalálni a „legjobb alternatívát”. Távlatos gondolatai is ezért szükségképpen 
az „itt és most”-ban funkcionáló politikai erQtérben történQ taktikai megfontolások mentén ala-
kulnak. És miként nem tisztán a szakértQi megfontolások határozzák meg a döntését (noha fel-
tehetQen mérlegelheti), úgy azokkal a hosszú távú történeti folyamatokkal sem számol, amelyek 
pedig szintén részei az Q döntését is meghatározó kulturális-szellemi kondícióknak.

És akkor most nézzük meg, hogy ebben a szövevényes játszmákkal jellemezhetQ politikai 
erQtérben a szóban forgó konkrét téma – az önfenntartó egyetem – valójában mit is jelent(het).

(Ki fizeti a „végsQ költségeket”?) Kérdésem így szól: az „önfenntartás” intézményes erQ-
tereire tekintettel ki fizeti a „végsQ költségeket”? Van-e tehát az oktatásügynek – s ezen 
belül a felsQoktatás ügyének – akkora lobbi ereje, hogy költséghatékonyan17 legyen képes 
a saját szempontjából optimalizálni a „végsQ költségeket”?

Nincs! 
Következmény: a magyar felsQoktatás – intézményesen és a benne tevékenykedQ ok-

tatók, kutatók, hallgatók többsége egészében, külön-külön egyenként is – a folyamatos 
egzisztenciális ellehetetlenülés fojtogató örvénylésében próbál a felszínen maradni.18

Ennek a helyzetnek keményen történeti-politikai okai (is) vannak.

(A jelenlegi felsQoktatás gyenge helyzetének történeti-politikai okai) Azt láthatjuk ugyanis, 
hogy történeti értelemben Klebelsberg Kunó magyar felsQoktatás-fejlesztési programja volt 
az utolsó nagy, átfogó és megvalósult egyetemfejlesztés.19 „Hosszú tervezés – lassú megtérü-
lés”: ez volt Klebelsberg kultúrpolitikai gondolkodásának egyik legfQbb jellegzetessége. Úgy 
gondolta, hogy a rövid távú kultúrpolitika kudarcra van ítélve, azt inkább egyfajta „hosszú 
távú váltónak” fogta fel. A másik szempontja a területre fordítandó megfelelQ forrás biztosí-
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tása volt. – Ezzel szemben ma azt látjuk, hogy a rendszerváltás óta eltelt két évtized alatt a 
lassú megtérülésnek nyoma sincs, ráadásul romlott a magyar kultúra költségvetési pozíciója.20

A mi elemzésünk szempontjából a Klebelsberg Kunó-féle kultúrpolitikai építkezés, s 
ezen belül a felsQoktatás-fejlesztés, azért fontos referencia, mert az elvesztett elsQ világhá-
ború utáni nyomorúságos gazdasági körülmények közepette történt – ellentétben az 1867 
utáni egyetem-alapítási és egyetemfejlesztési idQszakra jellemzQ gazdasági prosperitással. 

Az 1945 utáni, az akkori rendszerváltással járó nevelés- és oktatásügyi (s ezen belül a felsQ-
oktatással kapcsolatos) különbözQ „pedagógiai forradalmak” pedig – noha számos jogos/jogta-
lan szociális és egyéb igazságtalanság korrekcióját is igyekezett elvégezni – végsQ soron nem 
szerves építkezés volt. A kiegyensúlyozott oktató-nevelQ és tudományos tevékenységet is lehe-
tQvé tevQ építQ jelleg_ reformok helyett inkább a különbözQ felfordulások pezsdítették (vagyis 
inkább: fortyogtatták) az átpolitizált pedagógiai közéletet is („holnapra megforgatjuk az egész 
világot”).21 Ez a pedagógiai forradalmi szellem azonban nem tett mást, mint megszállta az adott 
– korábban felépült – infrastruktúrát. Igyekezett birtokba venni, de valójában nem történt más, 
mint a forradalmi hevületek után a konszolidációs periódusokban pusztán „lelakta”: négy-öt év-
tized alatt elhasználta. Nyomában csak ROM maradt – de nem csak az épület(ek), a gazdálkodás 
(hogy ne mondjam: az önfenntartás), hanem (mondjuk így) a szellem terein is.22 

*
(Vég/állapot-diagnózisom) Ezért tehát az „önfenntartó egyetem” a „kapitalistának” mond-
ható piaci viszonyok közepette talán adekvát gondolat.23 A történeti elQzmények okán vi-
szont itt és most Magyarországon mégsem több, mint csenevész és törékeny gólyalábakon 
billegQ (cirkuszi? = politikai?) mutatvány.

A következQ tömör diagnózist vagyok kénytelen megfogalmazni: az „önfenntartó egye-
tem” mellett szóló figyelemre méltó miniszterelnöki gondolatok ellenére a kiábrándító va-
lóság az, hogy a csillogó politikai retorika az aktuális forráskivonások tetszetQs fedQszöve-
ge. A magyar állami felsQoktatás intézményeinek többsége pedig valóságos, ám (és éppen 
ezért) lázas reformálatlanságaiban – egyfajta elnyújtott agóniában – tovább tengQdik

*
(Utószó: „forradalmi/ellenforradalmi” hevületek) Rövid, az októberi MRK ülésével kap-
csolatos helyzetértékelQ elemzésem megírása után a felsQoktatással kapcsolatos ügyek, 
kijelenthetQ, nem várt fordulatot vettek. 2012. december elején-közepén (amikor e tanul-
mány korrektúráját végzem) afféle „forradalmi” hevülettel felgyorsultak az események. A 
kormány által bejelentett újabb keretszámcsökkentQ tervek heves ellenállást váltottak ki 
az érintettekbQl, mindenekelQtt az egyetemi hallgatókból és az oktatókból is, mondhatni: 
országos lázadás tört ki. A politikai ellenzék is persze igyekezett/igyekszik „rátelepedni” 
erre a hangulatra. A nyugodt, építQ jelleg_ pedagógiai reformoknak ez, bizony, nem kedvez! 
Orbán Viktor és a kormányzat sem pedagógiai (és szakpolitikai) döntést látszik hozni, ha-
nem tisztán politikait: az „önfinanszírozó egyetem” melletti érvek retorikáját kezdi (újból) 
felváltani az „ingyenes felsQoktatás” retorikája…
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bérszínvonalból, hogy a gazdaság normálisan 
m_ködjön” (2012b). – A magyar adósságcsapda 
nemzetközi és belsQ konfliktusos összefüggé-
seit kiválóan, azaz szigorúan csak a statisztikai 

adatokra támaszkodva, mondhatni értékmentesen 
elemzi Kiss Károly (2012). Jogos és/vagy jog-
talan (?) politikai indulatoktól sem mentesen, de 
ugyanezt teszi Boros Imre is. Egy ilyen markáns 
megfogalmazását idézem: „privatizálj, deregulálj, 
liberalizálj, fogd vissza a költést saját polgáraid 
oktatására, egészségügyére, nyugdíjára stb.”, mert 
ezt parancsolja az IMF által formált új világrend 
(Boros 2012). – A pénzügyi válsággal kapcsolatos 
értelmezési trükkökrQl, rövidlátó döntéshozókról, 
általában a globális rendszerváltás gazdaságpszi-
chológiai összefüggéseirQl lásd Garai (2009). – 
Bogár László pedig korunkat, mint a „megvalósult 
abszurditások birodalmát” írja le (Bogár 2011).

19 Etatista modernizáció jelle mezte ezt a fejlesz-
tést (lásd TQkéczki 1995). Lásd még TQkéczki 
(1986, 2007). – Karácsony Sándor az etatista-
jelleget igencsak kritikusan ítélte meg (Karácsony 
1939/2009).

20 Mindezt egy mai, ráadásul kormánypár-
ti kultúrpolitikus, L. Simon László mond-
ja. Lásd: Klebelsberg, az új IV. Béla. Múlt-
kor, 2012. május 10. – http://www.mult-kor.
hu/20120510_klebelsberg_az_uj_iv_bela?pIdx=1 

21 Ennek a világnak belülrQl történQ kit_nQ leírását 
adja Pataki Ferenc (2005). – Lásd még Papp (2003).

22 Ez történt, például és többek között, a Pesti 
Barnabás utcai volt Piarista Gimnázium épületé-
vel: az ELTE BTK így „használta el”, s a szó szo-
ros értelmében egy ROMHALMAZT adott vissza 
a katolikus egyháznak az 1990-es évek elején.

23 Az persze már nem, amikor Václav Klaus, cseh 
államfQ egy elQadásában azt mondta: az ingyenes 
felsQoktatás a társadalmon élQsködQ hallgatók tö-
megét hozta magával, ezért egyetért az évi 20 ezer 
koronás (átszámítva körülbelül 240 ezer forin-
tos) tandíj bevezetésével. Erre joggal válaszol-
ta a legnagyobb cseh egyetem rektorhelyettese: 
„Nem vagyunk sem paraziták, sem önzQk.” (Lásd: 
http://hvg.hu/vilag/20120818_Orban_tandijotlete_
kulfoldi_mintak) Mindez azonban nem azt jelen-
ti, hogy a nagyrendszerek szokásos „potyautas”-
effektusa itt ne lenne jelen: ne lehetnének tagjai 
között valóban „élQsködQk”, „lusták”, „paraziták” 
és „önzQk”, mind a diákok, mind a tanárok között.


