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Papíron az egyik utolsó mondatom az volt, hogy a szakmának vissza kellene sze-

rezni a pozícióját a Strukturális Alapok körül szorgoskodó technokrata szakértıkkel 
szemben. De mit értek én ezalatt? Ha már Rechnitzer János arról beszélt, hogy  
végül is mi a doktori iskolai képzésnek vagy egyáltalán a regionális tudomány kép-
viselıinek a feladata, és vajon ez függetleníthetı-e attól, ami Magyarországon regio-
nális politika címén zajlik, akkor az a véleményem, hogy nem. Nem függetleníthetı, 
ugyanis azt a kérdés is fel kell tenni, hogy kinek a számára képezünk? Nem vélet-
len, hogy a kilencvenes évtizedben a miénk egy kurrens tudományterület és egy 
kurrens közpolitikai kérdés volt. Nagyon sok fiatal érzékelte azt, hogy egy olyan 
témakörrıl van szó, amibıl aztán szakma lesz, fizetés lesz, karrier lesz. Tehát, hogy 
egy adott országban mennyire intelligens kormányzás folyik, akár a gazdaságpolitika, 
vagy más közpolitika terén, függ attól is, hogy ezt hogyan oktatják. A doktori és 
egyetemi képzést tehát a gyakorlatban folyó közpolitikától szerintem nem lehet 
elválasztani. Erre nagyon jó bizonyíték, példa az, hogy a kilencvenes évtized elején 
a mi a szakmánknak nagyon jelentıs szerepe volt abban, hogy az ország verseny-
elınnyel indult a regionális politikában. Tehát nekünk is inkább el kell gondolkodni, 
mint csupán azt állítani, hogy hülyék a politikusok, mert nem hallgatnak ránk, az 
eredményességünk ennél sokkal bonyolultabb. Nem tudtuk eladni a tudásunkat. Az 
sem biztos, hogy azt kutattuk, ami a legfontosabb volt. Azt is el kell dönteni, hogy 
az oktatásnak melyik az a szintje, ahol nem alkalmazott jellegőnek kell lenni, nyilván 
elsısorban a doktori képzésnek, bár megjegyzem a végzett, védett doktorok jelentıs 
részébıl nem lesz tudós és egyetemi oktató sem. De van egy olyan szintje az okta-
tásnak, amelyiknek valóban meg kell tudnia szólítani a gyakorlatot, tehát vala-
milyen módon a gyakorlat számára, vagy a közpolitika számára is kell képeznünk, 
ezt a tematikákban és saját kutatásainkban is érvényesíteni kell. 
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