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Duplagondol (Orwell, 1984)

Megfontolt hazugságokat mondani 

s közben őszintén hinni bennük,

elfelejteni bármilyen tényt, ha időszerűtlenné vált, 
s aztán, ha ismét szükség van rá, előkotorni a feledésből 
éppen csak a szükséges időre, 
tagadni az objektív valóság létezését, 
s ugyanakkor számításba venni a tagadott valóságot […].

A szó használatával elismeri az ember, 
hogy meghamisítja a valóságot; 
a duplagondol azonnali alkalmazásával kitörli ennek tudatát; 
s így tovább a végtelenségig: 
a hazugsággal mindig az igazság elé ugrik.



A romániai gyakorlat

-cél: a kisebbségek felszámolása

(nemzetbiztonsági kockázati tényező)

Oktatási rendszer
-fejlődésében gáncsolt közoktatás

háttérintézmények hiánya, iskolaháborúk, ...

-alulreprezentáltság a felsőoktatásban

6.6% - 4.4% - 1.6%6.6% - 4.4% - 1.6%

-ami van, az lehetőleg ne legyen önálló

„a magyarokat ellenőrizni kell”

Európai helyzet

-szinte mindenhol: önálló anyanyelvi egyetem

-ahol mégsem: valódi, többnyelvű egyetemek

sehol nem ment könnyen...



Tények a Babes-Bolyai Tudományegyetemről 
(amit tagadni kell)

A magyar jelenlétre utaló jelek minél teljesebb kiiktatása

A magyar tagozat önállósulásának akadályozása

-törvényjavaslat: 500.000 aláírás a 90´-es évek közepén

(meg sem tárgyalták)

-2004: a politikai alku elszabotálása

-2005: a magyar oktatók 83%-a a karok mellett

(meg sem tárgyalták) 



Az önálló magyar tagozat „veszélyei”

-felelős vezetők kinevelődése

-anyagi önállóság

„kettes szorzó” problémája

-az oktatás színvonalának emelkedése

-további követelések: 

állami magyar egyetemállami magyar egyetem
alulreprezentáltság megszűnése

burkolt románosítás megszűnése

egyetem: több, mint oktatási intézmény

-a kisebbség „komfort-érzetének” növekedése

-ellenőrizhetetlenség



Módszerek és eszközök: a magyar közösség leszerelése

1. Nem is kell nekünk
-”székelyföldi anyák módszer”

valakik csak nemet mondanak
-manipulált felmérések
-nem reprezentatív riportok

2. Manipuláció
-„minden előnyhöz egy hátrány”
-kollektív jelenségek
-hiányos tájékozódást feltételező módszerek-hiányos tájékozódást feltételező módszerek

„mikrofonkáromkodás”, rémhírterjesztés, agymosás - MMDSZ 
-„csak nehogy félreértsék””
-sajtókampány (démonizálás, félretájékoztatás)

3. Megfélemlítés
-előléptetés, nyugdíjazás, buktatás
-közösség anyagi ellehetetlenítése
-személy elleni retorziók

fegyelmi bizottság, kirúgás, ... 
-lejáratás, hírbe hozás: szakmai, magán, pénzügyi, ...



Módszerekés eszközök: a magyar közösség leszerelése

4. Fejétől bűzlik a hal
-ne legyenek magyar vezetők  
-kollaboráns magyar vezetők 
(Nagy László, Magyari Tivadar, Szamosközi István, ...)
-felelősségrevonás mellőzése

pl. magyar oktatók közgyűlésén
-MOGYE: hét éve nincs közgyűlés
-nyílt védelem: Szamosközi plágium-ügye
-elért eredmények kisajátítása-elért eredmények kisajátítása

5. Kollektív véleménynyilvánítások blokkolása
-aláírásgyűjtés akadályozása
-aláírásgyűjtés lejáratása
-beadványok mellőzése (Parlament, egyetemi Szenátus)
-aláírásgyűjtő ívek ellopása (titkosszolg. eml. )

6. Pszichológiai módszerek
-Stockholm szindróma
-hamis közösségek
-erőfitogtatás
-kezdeményezés, civil kurázsi kiirtása



1. Célzott közösségek: kiállítások
„spontán tolerancia a környezet ellentmondásaival szemben”
-nyílt hazugságok 
-burkolatlan lejáratás (senki nem jár utána...)

Módszerek és eszközök: nemzetközi félretájékoztatás

2. Célzott közösségek: EP, ET körlevelek
professzinális munkák
-% helyett számok
-a tények részleges figyelembe vétele



3. Rendelt újságcikkek, sajtótájékoztatók
-NyEU: kevés siker, az is romániai tudósítókkal  
-nevetséges sajtótájékoztatók 
-Wikipédia
-Magyarország: sokkal szervezettebb kampány

Sólyom táblája – „ne zajongjunk amíg tudnánk”
rendelt cikkek
2x2=5 – az igazság középenvan?

Módszerek és eszközök: nemzetközi félretájékoztatás

4. Hazug nyilatkozatok (esetleg kollaboránsokkal)

5. Tendenciózus díszdoktor avatások
elrettentő válasz effektus
befolyásos emberek megnyerése

6. Magyarországi akadémiai körök  
-személyes akadémiai kapcsolatok (Koltay Dénes, Salat Levente, ...)
-sajtókapcsolatok (ATV)
-politikai kapcsolatok – démonizálás (Törzsök Erika)



1. Média
-fasisztoid orgánumok  
-fizetett hirdetések 
-bulvár effektus

2. Hisztériakeltés politikai és akadémiai körökben
-körlevelek
-démonizálás – pl. veszélyben Erdély

Módszerek és eszközök: hazai pálya

3. Az érdekvédelem kikapcsolása
-politikusok zsarolása
-szervezetek lebénítása

nem feltétlenül hatékony ☺
-egymásnak ugrasztás
-minimális eredmények felnagyítása



1. Tájékoztatási módszerek
-beszervezett hálózati személyek

titkos munkatárs (meggyőződéses alapon)
ügynök (terhelő alapon)

-társadalmi kapcsolatok („beszélgetések”)
-személyi kapcsolatok (akaratlan együttműködők)
-telefonlehallgatások (operatív módszer)

2. Motivációk

Szereplők és motivációik

2. Motivációk
-anyagiak (+ és - befolyásolás)
-félelem
-sértettség, frusztráltság - rejtett vágyak

szakmai irigység
társadalmi elismertség irigylése
mellőzöttség érzése

-befolyásosság érzése
-meggyőződés 

pl. identitászavar



1. Addig üsd a vasat amíg meleg
általános tanulság elnyomó rendszerek bukásakor:
a kezdeti lelkesedés, felelősségre vonási hajlandóság múlékony

az elnyomók magukra találnak
a támogató hálózatnak hosszabb a reakcióideje
az emberek elfáradnak 

2. Anyagi érdekek előtérbe helyezése 
„Kossuthnak sem lett volna hadserege” ...

Tanulságok

„Kossuthnak sem lett volna hadserege” ...
-nagyon sok oktatót csak az anyagiak érdekelnek

3. Közösségformálás, „lelki beszélgetések”
-erre nem nagyon van idő...

4. Nincs királyi út
-ami meg...



2007. I. -német nyelvű sajtótájékoztató Bécsben
-Európai Tanács: határozati indítvány
-levél Göncz Kingának
-plágium-ügy
-aláírásgyűjtés a BBTE magyar karainak létrehozásáért

2007. II. -magyar tagozatok anyagi helyzetének felmérése
-beadvány az Európai Parlament Petíciós Bizottságához
-előrelépés a MOGYE-n 

Kronológia és tervek

-előrelépés a MOGYE-n 
közgyűlés
diákok, tanárok

-munkaügyi perek
-RMDSZ EP képviselőinek javaslata

-aláírásgyűjtés a Bolyai Egyetemért
-MOGYE oktatói aláírásgyűjtés
-biciklitúra, tüntetések
-II. Táblaügy
-magyar tagozatok anyagi helyzete 
-fórumok (háttérből)



www.bolyai.eu


