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Interjú a Hallgatói Hálózat egyik aktivistájával

A

ktuális számunk a 60-as/80-as évek és a jelenkor diákmozgalmait elemzi. Ami a
Valóság rovatban érdekelt minket, hogy kik és miért indítanak el ilyen mozgalmakat, milyen egy diákmozgalom élete belülről. Ennek bemutatásához egy viszonylag jól ismert és alulról szerveződött mozgalom, a Hallgatói Hálózat (HaHa) egyik
aktivistájával, Fogl Mártonnal beszélgettünk el.
„Ha az egész társadalom összes bajának kontextusában nézzük az egyetemi ügyeket,
akkor azoknak egyszer csak már nincsen súlyuk.”
Educatio (a továbbiakban E): Kérlek, mondj egy-két mondatot magadról, és hogy milyen minőségben csatlakoztál a HaHá-hoz.
Fogl Márton (a továbbiakban FM): Fogl Márton vagyok. Amikor a HaHá-t csináltuk az
ELTE BTK-n filozófiát tanultam, abban az évben fejeztem be éppen az alapképzést, majd
utána médiatudományt vettem fel. Ez volt a mesterszakom.
E: Azóta, gondolom, már végeztél. Ebben a szakmában is helyezkedtél el?
FM: Mondjuk így, próbálkoztam. A médiában gyakornokként elkeveredtem pár helyre,
de a legtöbb, amit össze tudtam hozni, a karakterenként 1 forintos fizetés volt … szóval
azt úgy hagytam. De tulajdonképpen most is a kommunikációval foglalkozom: az ELTE
TáTK Dékáni Hivatalában vagyok kommunikációs asszisztens.
E: Tehát az egyetemen maradtál végül?
FM: Igen, visszatértem az egyetemre.
E: Mondhatjuk azt, hogy a HaHa már a történelem része?
FM: Hát, semmiképpen sem a jelen. Kissé meglepő, hogy felmerül egy ilyen tematikus
szám kapcsán, bár, végül is, ha más történelmi, múltbeli diákmozgalmak között van, akkor a helyén van. Amikor Bécsbe mentem a BTK-val egy előadást tartani a diákmozgalmakról, akkor is meglepett, hogy sokan úgy gondolnak a HaHá-ra, mint ami még mindig
aktuális. Az is meglepő, hogy még mindig előveszik a kormányzati kommunikációban,
hogy pl. a HaHá-s múlt egyértelmű bizonyíték arra, hogy valakit a Soros támogat, pedig
ilyen kapcsolat egyáltalán nincsen és nem is volt. Érdekes fejlemény, hogy a CEU-ügy
közben elővett egy rakás volt HaHá-st a Heti Válasz, köztük engem is, illusztrálandó,
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hogy mellé lőtt a kormány a CEU-val, mert hát az ELTE mennyivel rosszabb. Tehát a
HaHa nemcsak történelemként, de valami politikai fantomként is aktuális; bár idén nem
Bajnai, hanem Soros ügynökei vagyunk.
E: Nézzük, akkor a történetet. Felmerül itt két dátum is a kezdésre. Nem tudom, hogy ebben
a dologban érdemes-e egyáltalán rendet csinálni, vagy majd a kollektív emlékezet elrendezi
ezeket? Volt egy 2006-os indulás, aztán 2011. Te nyilván a 2011-es évben léptél be a HaHá-ba.
Tudsz valamit erről a 2006-os „előzményként” emlegetett, ugyancsak Hallgatói Hálózat névre
hallgató szerveződésről?
FM: Igen, azon a módon, hogy voltak a HaHá-ban néhányan, akik részt vettek már abban a szervezetben is, és azután részt vettek a HaHa 2011-es újraalapításában. Így rajtuk
keresztül van valamilyen folytonosság.
E: Tehát ennyiben tudatos volt a névválasztás?
FM: Ennél az aktusnál még nem voltam ott. Én 2011 vége felé lettem HaHá-s, akkor már
túl voltak a névválasztáson, de tudtam arról, hogy kik vettek részt a HaHá-ban 2006-ban
is.
E: A két korszak között erős kapocs, hogy mind a két esetben a diákok lázadtak fel az érdekeiket sértő oktatáspolitikai intézkedésekkel szemben. 2006-ban a tandíj bevezetése volt az
aktuális téma, aztán később más témák jöttek elő. 2011-ben, amikor te is részt vettél már a
szervezésben, kikből tevődött össze az a mag, akik operatív csoportként működtek? Akik kigondolták, hogy milyen akciókat érdemes keresztülvinni, akik megszervezték ezeket a tüntetéseket,
fórumokat vagy bármilyen egyéb megmozdulást?
FM: Amennyire én láttam, az újraalapítást elsősorban a Társadalomelméleti Kollégium
tagjai csinálták. Először ők voltak a Hallgatói Hálózat. Talán tíz-tizenkét diák lehetett
ebben. Aztán próbálták kibővíteni a szervezetet. Ennek lett az eredménye, hogy többek
közt én is bekerültem a HaHá-ba. Később tényleg elindult egy sejtesedés, egy valódi
hálózat kezdett kialakulni a különböző egyetemeken. Annak ellenére, hogy a Corvinus
szakkolégiumából indult, és a Corvinuson komoly problémák voltak, valójában az ELTE
lett a mozgalom igazi bázisa. A BTK-n voltak nagyon sokan, és a TáTK-n volt a LÉK. Ez
egy önálló szerveződés volt, csak később kapcsolódott be a HaHá-ba. Ők is alapvetően
egyetemi ügyekkel foglalkoztak. A végére már országszerte, minden nagyobb egyetemen
volt legalább 5–10 HaHá-s.
E: Mi volt az elsődleges célja a HaHa megszervezésének? Azt tudom, hogy volt egy Kiáltványotok és volt 6 pont, amiben összefoglaltátok a célkitűzéseiteket, de saját magatoknak hogyan
határoztátok meg a legfontosabb stratégiai célt?
FM: Itt egy kicsit vissza kell lépnünk az időben. A 6 pont 2012 végén született meg,
de 2012 nyarán feloszlatta a HaHá-t a TEK-es mag. Leültünk a Margit-szigeten, hogy
megbeszéljük, mi legyen a HaHá-val, és sokan azt mondták, hogy kiábrándultak, fáradtak, mással akarnak foglalkozni, és egyszer csak ott maradtunk egy páran, akik még
csináltuk volna tovább. Így volt egy HaHa nélküli időszak a decemberi nagy fórum előtt,
szóval az egyetemfoglalást nem egészen a HaHa akciójaként csináltuk, csak voltak, akik
menet közben visszacsatlakoztak az újra feléledő HaHá-ba.
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