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LÁNYI GUSZTÁV 

Ki fizeti a (végsQ) költségeket? 
Diáklázongások 2012 decemberében

Ahogy pár hónapja már megfogalmaztam: 2012. december elején–közepén a felsQoktatással 
kapcsolatos ügyek nem várt fordulatot vettek: afféle „forradalmi” hevülettel felgyorsultak 
az események. A kormány által bejelentett újabb keretszámcsökkentQ tervek heves ellenál-
lást 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 hozott, 
hanem tisztán politikait: az „öninanszírozó egyetem” melletti érvek retorikáját kezdte (új-
ból) felváltani az „ingyenes felsQoktatás” retorikája…

(FeszítQ kérdések) De hát mirQl is van szó? Vajon a felsQoktatási reformok szövevényes 
folyamatára ezek a látványos akciózások milyen hatással lehetnek? Lesz-e végre olyan 
felsQoktatási reform, ami az eddigi lázas reformálatlanságok után valóságos minQségi 
változást = javulást eredményez? A felsQoktatási reformok kusza, szövevényes – és eddig 
jobbára eredménytelen – világában releváns-e még ez a kérdés: önfinanszírozó egyetem 
és/vagy állami támogatás?1

A 2012 decemberében kipattant diáklázongásokat vajon miképpen is értelmezhetjük? 
Kinek van igaza? Hol az igazság? Juventus ventus: iatalság – bolondság? Hol a böl-
csesség? Az öreg professzoroknál? A ravasz politikusoknál? Akár itt, akár ott; akárkinél, 
akárhol – netán (mily lesújtó): egyiküknél sem?

Ezek a kérdések nem tisztán gazdasági/inanszírozási kérdések (azok is), de nagyon is ke-
ményen érdekütközéses konliktusokra utalnak –, mert végül is: ki izeti a végsQ költségeket?

(Módszertani megfontolások) Az itt következQ gondolatmenetem is társadalomlélektani és po-
litikai pszichológiai elemzés – tudásszociológiai és fenomenológiai interpretációkkal átszQve. 
A történések dramaturgiáját és relexív értelmezéseit is igyekszem elemzésem tárgyává tenni. A 
szokatlanul hosszú idézetek is ezt a fenomenológiai (szociál)pszichológiai interpretációs perspek-
tívát alkalmazzák: a szereplQk belsQ, szubjektív élményeit idézik – és az elemzQ külsQ értékeléseit 
is. Ez puha módszertan, mégis távolságtartó: az elemzQ (e sorok írója) nem résztvevQ cselekvQ, 
ám ugyanakkor mégis érdekelt/érdeklQdQ (magam is egyetemi oktató vagyok).

(Egy szolid diáklázadás politikai forradalmi/ellenforradalmi [?] hevületei) Az „önfenntar-
tó egyetem” kormányzati  = Orbán Viktor-i „forradalmi látomása” mint sajátos gyúanyag:

• a 2013-as keretlétszám-bejelentés, drasztikus visszavágása a 2012-es évhez viszo-
nyítva,2

• tiltakozik a jelenlegi és a jövendQ egyetemi diákság, illetve hivatalos vezetQi 
(HÖOK), civil szervezetei, pl. Hallgatói Hálózat (HaHa), az oktatók, illetve a 
Magyar Rektori Konferencia (MRK).3

• Eddig ez egy szokványos érdekegyeztetQi, egyetemi-intézményes konfliktus. Ám 
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a tüntetések dinamikája a konfliktus artikulálását nem a kompromisszumos irány-
ba terelte, hanem polarizálta: egyfelQl ugyan a kormányzat felt_nQ gyorsasággal 
engedett az „önfenntartó egyetem” koncepciójából (megemelte a keretlétszámot 
stb.), másfelQl ez mégsem csillapította a feszültséget. Nem, mert már valójában 
politikai konfliktussá terebélyesedett. Ennek eddigi fQbb stációi és szimbolikus 
jelzései:

• Orbán Viktor brüsszeli üzenete: „ErQs hetünk van. HétfQn megcsináltuk a költség-
vetést, szerdán pedig a gáz-, távf_tés- és villamosáram-árcsökkentést, csütörtökön 
megoldottuk a jövQ évi minimálbért, és a hét végéig megoldjuk a felsQoktatási re-
formot is.” (December 13.)4 – Ez vajon egy önbizalomtól (mondhatnám: „forradal-
mi lendülettQl”) duzzadó politikus megnyilatkozása (ami még talán tiszteletre mél-
tó is lehetne), vagy pedig egy feszített brüsszeli munkanap stressz-helyzetében egy 
helytelen, mert nem taktikus kommunikációs „elszólásról” van-e szó? Akármelyik 
változatot is feltételezem, az idézett nyilatkozat ügyetlen megfogalmazása a fel-
sQoktatási reform „megoldásának” idQhorizontját illetQen a politikai döntés pszi-
chológiai természetét és egyik legfQbb jellegzetességét jelzi. Az omnipotencia 
illúziójára utal, ami nélkül ugyan valóban nincs hatékony politikai döntés, ám ami 
azt a hamis várakozást is fölkeltheti a lendületes politikai cselekvQ(k)ben, hogy 
Q(k) valóban „véglegesen”, ráadásul „gyorsan” is képes(ek) megoldani „mindent”.

• „Önök elvesztették a 2014-es választást!” – A diáktüntetés egyik jelszava volt.5 
A tét tehát nem holmi szolid pedagógiai reform, hanem maga a KÖZPONTI 
KORMÁNYZATI HATALOM. A profi ellenzéki politikusok közül ezt a fantázia-
dús vágyálmot talán leglendületesebben Gyurcsány Ferenc fogalmazta meg: Amit 
az elmúlt napokban a diákok, a tanárok és a szakszervezetek kezdeményeztek, az 
elQre vetíti annak a lehetQségét, hogy Orbán rezsimje összecsuklik, és az oktatási 
rendszer kritikájaként kezdett demonstrációk lassan a politikai rendszer egészével 
való szembefordulássá fognak válni.6

• Heroizálás és ellenségkép-képzés: „hQsök” versus „öreg fiatalok”. – „HQsök”: 
télirózsás diákforradalmi rendezvény és ezt lelkesen dicsérQ ellenzéki médiapre-
zentációk.7 „Öreg fiatalok” – kormánypárti gúnyolódás: az „öreg fiatalok” úgy 
reagálnak a kormány fiatalosan lendületes javaslataira, mintha „egy vidéki nyug-
díjasklub ókonzervatív részlegéhez tartoznának, akik már attól is megrettennek, ha 
egy órával késQbb hozza a postás a nyugdíjat, s egy nappal elQbb a rezsiszámlát.”8

A folytatás változatai:
• A polarizálódás irányába feszül a konfliktus, s ez esetben a politika „felfalja” a 

pedagógiai reformot, a politikai akciózás folytatódik „Orbán Viktor önkényural-
ma” ellen.9 

Ennek az attit_dnek igazán sziporkázó nyelvi stílus-játékos megformálója Parti-Nagy Lajos:

Egyszer volt, hol nem volt, avvót, hogy úgy a tények, mint a komonikácijó terepin I. 
Fülkefor eggyik sikert szenvette a másik után. (…)

I. Fülkefor csóválta a fejit, nízett maga elé a jövQbe szavatartóoszlop gyanánt, ki nyílt 
kártyákval jáccik. Szeme tisztQtt bogarán hun Selmeczi Gabriella, hun Giró-Szász képibe 
lobogtak a szeretet gyertyácskái… [mer’ hát] fájt néki, hogy a ménk_ drága és pazarló 
magyar fQsQoktatásba mán a józan belátásnak es, a szövegértésnek es leáldozott. Mer 
mit lehet várni a deáktú, ha mán a rektor se érti a magyar szót! Mán bocsássanak meg a 
kedves iatal barátai, de magyar nyelven a tandíj az deinitíve az, ami. A nemtandíj penig 
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az, ami lessz. És ez faktum, néki es tartani köll magát a reguláhó: amit a kerál kimond, 
attú I. Fülkefort a pokol keretszámai se tántorítsák el, issza, nem issza, ez a premissza. 
Ha _ eccer azt izeni a Rózsika igazgatónénivel, hogy esztán, világelsQként!, a fQsQoktatás 
önfenntartó lesz, abba hun a tandíj? Továbbá abba es hun a tandíj, hogy az eddigiekhQ 
képest több, mint 30 százalék ingyér tanulhat, hezzá öccQ ennyi részösztöndíjba részesül, 
s az mán nettó 15o százalék. Abba meg pláne hun van tandíj, hogy a többi, de bárki ija-
borja, vígan tanúhat diákhitelb_ szakadásig. Hun az a szótár, ki aszongya, a diákhitel 
tandíj? S millen torz logika azon pöndörködni, hogy vissza kQ izetni? Vissza hát! Azér 
hitel, s nem tandíj, quod erat demonstrandum. Evvel együtt nem köll félni, türelem rózsát 
terem. Próbálgassa csak a küs erejit a nagy pulyája, ha mán a munkaerQpiac helett a 
f_tött melegbe harabdálja a csecset, ki fQtáplálta! A kormány, ha meg es dobják kQvel, 
bundáskenyérvel dob vissza. Megérti, ha a dejákság tart a változástúl, ami érte van, nem 
ellene, de ne tartson, ha jót akar. Vagy bánja kánya, tartson! Hejszen még benne, a kerálba 
es vót türelmetlenség süvölvén korába, mielQtt üvé lett az igazság és az élet, hisztizzenek a 
türelem keretei között, úgyes abbahaggyák, amíg meg nem halnak.10

Valójában azonban ez a szöveg nem más, mint egy m_-népies(kedQ), viccesnek gondolt 
modorosság-imitáció – szóval valóban találékony, ám de mégis csak afféle posztmodern 
szövegkaleidoszkóp. Ennek pedig van egy ilyen (össze/vissza-, de azért kirakható) olva-
sata is: ez a szöveg a maga kreatív játékosságán és határtalan (de talán így pontosabb: 
part[i]talan) szabadság-illúzióján keresztül ekvivalens lehet a Hallgatói Hálózattal is: a 
HaHá-val – ebben is van egy szójátékos (posztmodern?) olvasat.

(HaHa-módszertan: a tüntetések koreográiája, amely a spontán interakciókat fókuszálni 
igyekszik – a moderátor szerepe) A HaHa szervezeti felépítésére a hálózatosság jellem-
zQ.11 Ez azt jelenti, hogy az intézményes és központosított autoritást minimalizálni szeret-
nék a saját szervezeti m_ködésükben, s ebbQl eredQen az akcióikat is ilyen elvek mentén 
szervezik. Egyik aktivistájuk ezt így írja le:

A Hallgatói Hálózat fórumainak módszertana a spanyolországi Indignados mozgalom-
ban kialakult, az Occupy megmozdulásokon keresztül Magyarországra jutott metóduson 
alapszik. Szélesebb közösségben elQször a [2012.] február 15-ei hallgatói fórumon alkal-
maztuk. A módszer lényege az, hogy nagy tömegek véleményét tudjuk azonnal felmérni, 
összevetni. Az elsQre talán nevetségesnek t_nQ kézjelek, mutogatások azt a célt szolgálják, 
hogy az éppen beszélQ szónok zavarása nélkül tudjon kommunikálni a csoport. Az egyik 
alapvetQ kézjel például a siketnéma jelbeszéd „taps” jelzése, a fej fölé emelt csuklók rá-
zása. Ez az egyetértést jelenti. Egy másik jel a radikális ellenvéleményt fejezi ki, ezt a 
kezekkel formált x-szel lehet mutatni. Az egyik felszólaló a december 10-ei, Lágymányoson 
tartott, a kormány drasztikus intézkedései miatt összehívott fórumon a Hallgatói Hálózat 
öt pontjának kiegészítését javasolta a társadalmi mobilitásról szóló passzussal, s mire 
beszédének végére ért, az egész aula bQszen rázta a csuklóját. Egy másik résztvevQ fel-
szólalásában egy ellen-HÖK-szer_ szervezet megalakítását javasolta, ezt ikszek tömege 
fogadta (a plénum résztvevQi valószín_leg nem igényeltek még egy hierarchikus, a képvi-
seltektQl eltávolodott képviselQi rendszert), s ez meg is akasztotta a szónokot a beszédében. 
A kézjelekkel mindenkinek azonnal nyilvánvaló, hogy mit gondol a plénum. Mindezt úgy, 
hogy közben csend van, és a szónok nyugodtan be tudja fejezni a beszédét, nem fullad a 
gy_lés hangzavarba és káoszba. Sok kézjel van, és ha egy visszajelzési funkció érezhetQen 
betöltetlen, mindig ki lehet találni valami újat. Így el lehet mutogatni azt, hogy a szónok 
beszéde unalmas, és inkább ugorjunk a következQ témára, vagy hogy nem értem, amirQl 
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éppen szó van. Ez a módszer annyira hatásos, hogy gyakorlatilag nincs olyan társaság (a 
fórumok esetében ez ráadásul egymást nem ismerQ emberekbQl áll össze), amely ne hasz-
nálná a jeleket zsigerbQl és rutinosan a beszélgetés elsQ öt perce után.

Még nincs vége ennek a – valóban igyelemre méltó – (tömeg)kommunikációs mód-
szertani eszmefuttatásnak:

A fórummódszer másik, Magyarországon szokatlan eleme a konszenzusra törekvés. Egy 
vitát addig folytatunk, ameddig az adott lehetQségekhez mérten a legjobb kompromisszu-
mot el nem érjük. Ez természetesen a konliktusos kérdésekben ritkán valósítható meg ma-
radéktalanul, ám mindig, minden szavazás elQtt meghallgatjuk az ellenvéleményeket, és 
az álláspontokat közelíteni próbáljuk egymáshoz. December 17-én felmerült az a nehezen 
értelmezhetQ kérdés, hogy „meddig vagyunk hajlandók elmenni eszközeink radikalitását 
tekintve?”. Ahelyett, hogy errQl túlságosan leegyszer_sítQ szavazás indult volna, a témát 
körbejártuk, és abban állapodtunk meg, hogy az eszközök drasztikusságáról minden eset-
ben külön-külön kell dönteni. Ez a hozzáállás persze sok fáradsággal és veszQdéssel jár, 
mert minden véletlenszer_en összeálló csoportban lesz egy-két, a végletekig makacs és 
akadékoskodó ember, ám ez vállalható áldozat, ha ahhoz viszonyítjuk, hogy így minden 
véleményt meg tudunk ismerni, és mindenkinek van lehetQsége az elhangzott érvek alapján 
változtatni az álláspontján.12

Ez a igyelemre méltó csoportvita-vezetési módszer valójában csak legföljebb néhány-
száz fQs „kis nagycsoportokban” képes m_ködni, több tízezres és több százezres, igazi 
nagy tömegben ez nyilvánvalóan alkalmatlan kommunikációs technika a tömegek visel-
kedésének koordinálására.13 

A bázisdemokrácia politikai elvei pedig szintén problematikusak egy sokszorosan 
komplex módon szervezQdQ (poszt)modern társadalmi és politikai intézményes térben. 
Ugyanakkor, elismerem, a megmerevedett, a megújulásra képtelenné vált szerepek és 
egyéb intézményes viszonyulások kreatív fellazítására alkalmas lehet.

MásfelQl meg kell jegyeznem: a csoportdinamikai vizsgálatok szerint a csoportdöntések 
általában a kockázatvállalási hajlandóságot növelik14 – a HaHa is, a HÖOK-vezetQkhöz 
képest mindenképpen, a radikálisabb követelések felé hajlott/hajlik (haha!).

A másik lehetQség:
• Konszolidálódik a konfliktus; a politika „visszavonul” és a pedagógiai reform 

kap dominanciát, a politika csak szakpolitikai kereteket biztosít a nagy türelmet 
és végtelen kitartást, szakmai felkészültséget igénylQ sziszifuszi tárgyalásoknak.15 
Ebben a folyamatban inkább a HÖOK t_nik partnernek. A HÖOK ugyanis az adott 
egyetemi struktúra és döntési mechanizmusok világába betagolódott szervezet, 
ezért megegyezésre inkább hajlik, mint a HaHa. Nem véletlen ugyanakkor, hogy a 
HÖOK megegyezési hajlandósága tulajdonképpen állagvédelem, lázongásuk ezért 
egy platformra hozta Qket a MRK-val.

Egy vitriolos elemzésébQl idézek: Az egyetemi rektorok is fújják a kondáskürtöt. 
Egyetlen tudós akadt köztük, aki merte vállalni, hogy az egyetemet nem a munkától, a ku-
tatástól, a tanulástól, értelmiségi értékektQl irtózó maroktartók, bulizók követeléseinek tel-
jesítése céljából tartják fenn adóforintjaikból a polgárok. Hetvenkét rektor közül csupán 
egynek jutott eszébe, hogy hangoskodással, a bujtogatott diákok tüntetésével, a tárgyalási 
hajlandóságot permanensen visszautasító hatalmi gQggel nem lehet pótolni két évtized 
elherdált lehetQségeit. A Ne buktassatok! – rektori és direktori utasításokat szentesítQ – 
gyakorlatával, a békák alfeléig, a bolhák bokájáig leszállított igénytelenséggel, a perma-
nens bulizás ígéretével jelentkezésre csábítottakkal lehetetlenség az európai értelmiség 
színvonalához felzárkózni.16
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• A HÖOK által alkalmazott tiltakozási formák sem különösebben kreatívak, de a 
kellQ médianyilvánosságot most azért sikerült elérniük. Például az ülQsztrájkkal is.

• A tiltakozás technikai és módszertani jellegén túl a lehetséges megoldás és kibon-
takozás perspektívájából azonban nem árt szembenéznünk a következQ lesújtó ösz-
szefüggésekkel is: 

• egy gazdaságpolitikai problémával, nevezetesen azzal, hogy a humán tQkébe való 
beruházás helyett éppenséggel a folyamatos forráskivonás zajlott/zajlik innen; 

• ennek hátterében azonban olyan modernizációs kudarc húzódik, amely a magyar 
társadalom biológiai/pszichológiai életerejének megfogyatkozásával (traumatikus 
és poszt-traumatikus megroppanásaival) lehet összefüggésben.

Beruházás (kellene) a humán tQkébe:
• Lehet-e önfenntartó nálunk az oktatásügy? Önfenntartó, piaci alapokra helyezett 

oktatásügy mindössze egyetlen országban, az Egyesült Államokban van. De ott a 
gyerek taníttatásának költsége be van építve a szülQk bérébe. Nálunk nincs. Ha ott 
mégis szegény a család, a jól m_ködQ ösztöndíj-rendszer biztosítja, hogy a tehetsé-
ges gyerek ne kallódjon el. A diákhitel azért nem tökéletes megoldás, mert a diplo-
más kezdQ fizetésébe nincs beépítve a törlesztés költsége.

• A felsQoktatásból most nem kivonni kellene, hanem növelni a forrásokat. Ami a tár-
gyi feltételeket illeti, szépen fejlQdött a hazai felsQoktatás az elmúlt húsz évben, elég 
csak megnézni az új campusokat, a számítástechnikai hátteret intézményeinkben. De 
ezt nem követte a humántQke-oldalba történQ invesztálás, vagyis az oktatói kar nagy 
részének reálbére folyamatosan csökkent (2005–2010 között 40 százalékkal), kivéve 
a 2002. szeptemberi közalkalmazotti béremelés esetét.

• Az olcsó bérre, alacsony adóterhelésre épülQ stratégia csupán a gyarmati jelleg_ 
munkamegosztást konzerválja.

• Röghöz kötni vagy ösztönözni? A diákokat nem röghöz kell kötni szerzQdésekkel, ha-
nem amikor dolgoznak, meg kell Qket fizetni, és akkor majd itthon maradnak.

• MibQl? – A kérdés is mutatja: a hazai közgazda- és gazdaságpolitikai gondolkodás 
rendkívül elmaradott. Nem érti, hogy az ok-okozati kapcsolat éppen fordított. Nem 
azért alacsony a bérszínvonal, mert elégtelen a gazdaság teljesítménye, hanem azért 
elégtelen ez a teljesítmény, mert alulértékelt a humán tényezQ.

• Az egy fQre jutó GDP terén az EU-átlag 60 százalékán, a reálbérszint terén 22 szá-
zalékán állunk. Ez önmagáért beszél. – 2005–2010 között 15 százalékkal csökkent a 
reálbér, és ennek eszköze a forint elinflálása volt. Idén megint 5 százalékkal csökkent 
a reálbér. Mi a cél? Etiópia?

• Ez nem egyszer_ újratermelési zavar, hanem egy modernizációs kudarc.17

A szikár gazdaságpolitikai tényezQk listázása után sorra veszem – ezeket is pontokba 
szedve – a biológiai/pszichológiai életerQ megfogyatkozásának legfontosabb szimptómáit 
és okait.

A diáklázadás, a felsQoktatási reform(ok) társadalomlélektani és politikai men-
tálhigiénés összefüggései közül néhány figyelemre méltó szempont:

• Abból az állításból volna célszer_ kiindulni, hogy minden társadalom leg-
fontosabb feladata az emberi erQforrások újrateremtése, ami tulajdonképpen 
magának az „életnek” az újratermelése. „Ép testben ép lélek” – tartja a régi 
mondás, és valóban, ez mindennek az alapja. A fizikai és a „lelki” test újrate-
remtése minden emberi közösség legfQbb célja. Ha ez a talapzat ép és egészsé-
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ges, akkor minden van, ha nem, akkor valójában semmi sincs. 
• A mai magyar társadalom összesen körülbelül ötezermilliárd forintnak megfelelQ 

erQforrást fordít arra, hogy újratermelje humán tQkéjét, így enyhén szólva nem 
mindegy, hogy milyen módon teszi ezt. Tegyük mindjárt hozzá, hogy ennek a na-
gyobbik fele a családon belül zajló tradicionális, „nem piaci” tevékenység, így 
aztán az uralkodó közgazdaságtan számára – nem létezik.

• Magyarországon valójában nincs egységes rendje a humánerQforrások újrater-
melésnek. Ehelyett a mindenkori berendezkedésnek van egy alaphazugsága arról, 
hogy mi és hogyan zajlik a rendszerben – és van a valóság. Ez pedig többnyire 
az, hogy akinek pénze és/vagy kapcsolati tQkéje van, az függetlenül a meghirde-
tett elvektQl úgy jut hozzá a legmagasabb szint_ erQforrásokhoz, hogy a piaci ár 
töredékét fizeti érte. Magyarán szólva a permanens korrupt normaszegés a valódi 
„norma”, így forrás híján a nagy rendszerek és az egész magyar humán vagyon 
folyamatos lepusztulása zajlik.

• Valójában ki fizeti a humán tQke újratermelésének roppant költségeit? Elvileg két 
alaptípusuk lehetséges az ezt megalapozó rendszereknek. Az egyik az állami köz-
szolgáltató nagyrendszerekre épülQ változat. Ennek fenntartásához azonban ma-
gas adókra, progresszív adórendszerre van szükség. A másik lehetQség, hogy pia ci 
alapon zajlik mindez, de akkor viszont kellQen magas bérekre van szükség ahhoz, 
hogy a rendszer m_ködjön. Vegyük észre, hogy mindkét esetben a legnagyobb tQ-
kestruktúrák a fQ finanszírozók, és ez így is van rendjén, mert elsQsorban valóban 
a tQketulajdonosok profitálnak a magas képzettség_ munkaerQbQl.

• A valóságban a kettQ valamilyen kombinációja szokott megvalósulni, de az kép-
telenség, hogy alacsony adók és alacsony bérek mellett legyen magas szint_ hu-
mántQke-reprodukció. Ám éppen ez zajlik a rendszerváltás Magyarországában. A 
döntQ többség sem elégséges bért, sem kellQ állami támogatást nem kap ahhoz, 
hogy testi és lelki egészségét újratermelje. 

• Mit kellene végiggondolni? LegelQször is azt lenne hasznos tudatosítani, hogy a 
most kirobbanó összeütközés már a második szintje egy elosztási konfliktusnak. Az 
elsQ szint a birodalmi kifosztás szintje. A birodalmi tQkestruktúrákat nem érdekli, 
hogy Magyarország humán újratermelése hogyan zajlik, Qk csak élvezni akarják 
annak gyümölcseit.

• Nem meglepQ, hogy a népesség nagy része is átveszi ezt a magatartást, és Q is úgy 
akar „ingyenesen” mindent, hogy ahhoz egyáltalán nem kíván hozzájárulni. A 
kormányok meg harapófogóba kerültek, mert a birodalom kiszívja az erQforráso-
kat, tehát nekik a „mínuszt” kell elosztaniuk, vagyis ráterhelniük a társadalomra. 
A legfQbb kérdés tehát a birodalmi alku.

• A Magyarországról kiszívott erQforrások (kamat és profit) aránya több mint 
kétszerese a térségi átlagnak. Ennek jelentQs csökkentése nélkül nincs esély, 
mert annyi halasztás, mulasztás halmozódott már fel, és a degenerációs le-
épülési folyamatok már olyan erQsek, illetve a konfliktusképes társadalmi 
csoportok már olyan cinikusak és gátlástalanok, hogy így nem megy tovább. 
Ha mégis lenne erQforrás, akkor is szükség lenne egy olyan, széles kör_, 
hosszú távra szóló egyezségre, amely lehetQvé tenné, hogy az emberi erQ-
források reprodukciójának költségei és hasznai – elosztási arányai – hosszú 
távra rögzíthetQek legyenek. Ez ma az álmok birodalmába tartozik, hisz a 
mindent hiszterizáló „verbális polgárháború” egyelQre teljesen kizárja ezt. 
Márpedig enélkül a lepusztulás felgyorsulásának nem marad alternatívája.18
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Sajnos, magam is így látom: akár forradalmi úton, akár a megegyezés lehetQségén ke-
resztül, de a legnagyobb valószín_sége a lázas reformálatlanságnak van. A magyar társa-
dalom – s ennek részeként, fontos részeként: stratégiai ágazatként a magyar felsQoktatás 
világa – agóniája tovább folytatódik.

(Szkeptikus megjegyzés a lázas reformálatlanságról) A „láz” egyik politikailag 
hiszterizálható szimptómája: tüntetni/nem tüntetni, ilyen/olyan koreográfiával – szinte 
kedélyes anekdoták.
Mindez, természetesen, a megszokott szereposztásban és forgatókönyv szerinti dramaturgiával:

• diabolizálás – a kormánypárti médiák az „ördögöt” (is) a falra festik: amerikai 
kommunikációs tanácsadók mintegy Cipollaként ügyködnek a HaHások kommu-
nikációs tréningjein stb.;19

• a „szakszer_ség” maszkja – a HaHások és az ellenzéki médiák pedig „visszafo-
gottan” ironizálnak a másik oldal túlzó aggodalmaskodásán, fennen hangoztatva 
jogos követeléseik szakszer_ megalapozottságát és politikamentességét stb.20

A reformálatlanság szimptómái: az elmúlt két évtized felsQoktatási reformjainak pusz-
títóan látványos kudarcai – és most szemünk elQtt semmisül meg a legújabb reform is. 
Ez bizony már egyáltalán nem kedélyes történet, mert nem egy-két „bulizó” és/vagy 
agresszióba is átcsapó, forradalmiasan is hevülékeny (jogos vagy csak annak látszó 
követelések által szított) akció örvénylése a tét, hanem a magyar társadalom közösségi 
létezésének organikus, mentálhigiénés egészsége/betegsége – túlélése, megmaradása. Ez 
(lesz) a végsQ költség!
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