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Felsôfokú oktatás és regionális 
átalakulás – A „Partium” esete 

TERD (TERTIARY EDUCATION AND REGIONAL DEVELOPMENT), OTKA T-69160 

  
A „Partium” esete azt a kérdést veti föl az oktatás és a társadalom kutatójának, hogy vajon van-e összefüggés a felsôoktatás ex-

panziója és egy régió – az adott régió – társadalmi-gazdasági átalakulása között. Elsôre úgy tûnik, mintha e kérdésre jól tudnánk a 

választ. Csak ha jobban belegondolunk, tûnik föl, mennyi mindent nem tudunk róla. Mint a társadalmi orientációjú oktatáskutatásoknál 

általában, itt is menet közben nyílik meg, tárul szét a kutatási kérdés a maga gazdagságában. A kutató pedig ilyenkor egyre erôsebb 

késztetést érez, hogy az így föltáruló gazdag valóság nyomába eredjen. 

Indokok és elôzmények 

Azt ugyanis elég régen tudjuk, hogy – ellentétben a manapság sokszor hangoztatott beszűküléssel (egyre 
kevesebb jelentkező, egyre csökkenő hallgatói létszám, egyre szűkülő felsőoktatási kapacitások) – az 
európai típusú felsőoktatás napjainkban is expandál: mind nagyobb arányban kerülnek bele újabb és 
újabb korcsoportok (például Hrubos et al. 2003, Kozma–Rébay 2008, Pusztai–Szabó 2008, Barakonyi 
2008). Mindez persze nem független azoktól a változásoktól, amelyek a társadalomban végbemennek, 
s amelyeket nem lehet, nem tudunk pusztán a felsőoktatás és a gazdaság vélt, valós vagy kívánatos 
kapcsolataival leírni. Azt is tudjuk azonban, hogy ez az expanzió nem egyenletesen terjed: a világ külön-
böző térségeiben hol megugrik, hol megtorpan,   újra és újra gondot okozva ezzel az oktatáspolitiku-
soknak. Miközben az európai kontinens centrumában a felsőoktatás nagy átrendezkedése van napi-
renden, a „perifériákon” lehet, hogy ideig-óráig még korlátozza is az oktatáspolitika financiális vagy 
elitista megfontolásokra hivatkozva. Vajon ez-e a helyzet abban a határokon átnyúló térségben is, 
amelyet e kutatássorozatban – helyi és történeti hagyományokra hivatkozva – „Partiumnak” neveztünk 
el?1

Ez annál is jogosabb kérdés, mivel a térségben az elmúlt két évtizedben történelmi átalakulás 
zajlott le, amelynek utórezgései máig érezhetők (vagy amelyek tán éppen most kezdenek kibonta-
kozni). Nevezzük a megszokáshoz híven ezt az átalakulást „rendszerváltozásnak”, amely a környező 
három országban (Magyarország, Románia, Ukrajna) 1990 óta végbement, és még ma is tart. Így tehát 
a kutatás kérdése nem is csak egyszerűen az, hogy mi köze a felsőoktatás expanziójának egy térség 
átalakulásához – hanem sokkal konkrétabban és sokkal időszerűbben az: miként kapcsolódik össze 

1 A „Partiumról” lásd bővebben: Süli-Zakar 2006, 2007

KOZMA TAMÁS 
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a felsőoktatás és a rendszerváltozás egy adott térség gazdasági és társadalmi átalakulásában. Melyik 
melyiket befolyásolja? S ha igen, milyen irányú ez a kapcsolat? Valójában ezek azok a kérdések, 
amelyek – a kutatás első lépései nyomán – a tanulmányozott terepen és a tanulmányozott anyagban 
kibontakoztak. 

 Nem előzmények nélkül. Az, hogy a kutató mit lát problémának, merre keresi a probléma megol-
dását, és amerre keres, ott mit talál – alapvetően függ az előző vizsgálódásaitól és azok eredménye-
itől.  Ez a kutatás is – ahogy az ilyen munkálatok szoktak – számos előzményre épül (néha olyanokra 
is, amelyeket maga a kutató sem tart tételesen számon). Amit azonban tételesen is számon tartottunk 
– mint a TERD-kutatás előzményét –, az a következő: 

Határmenti együttműködés a felsőoktatásban 1997. Azokból az esetekből, amelyeket ebben a kuta-
tásban megvizsgáltunk, az intézményalapítás és az intézménystratégiák két eltérő mintáját következ-
tettük ki (szimbolikus – instrumentális). Mostani vizsgálódásunk fényében már inkább azt mondhat-
nánk, hogy a felsőoktatás alapítása, fönntartása és stratégiája szolgálhat gazdaságstratégiai célokat, 
vagy társadalompolitikaiakat. S az, amit mi másfél évtizeddel ezelőtt találtunk, jellegzetesen kisebb-
ségpolitikai célú felsőoktatás volt (mint az idő később jól illusztrálta). (Kozma 1997, Acta Paedagogica 
Debrecina 1997) 

Kisebbségi oktatás a Kárpát-medencében: a magyarok esete 1999. Ez a kutatás, valamint az arra 
épülő Kisebbségi oktatás Közép-Európában 2001–03 részletesebb betekintést adott abba a kisebb-
ségpolitikába, amely egy-egy vizsgált térségben folyik. Kisebbségpolitikán az adott kisebbségek által 
folytatott politika értendő, nem pedig a többségi (állami) politika, amely így vagy úgy a kisebbsé-
gekre irányul. E kutatások során azt találtuk, hogy a kisebbségi politikusok valósággal kényszerítve 
vannak, hogy foglalkozzanak az oktatáspolitikával; hogy oktatáspolitika nélkül nem tudnának válasz-
tókat szerezni és befolyást nyerni. A kisebbségi oktatást – egész Közép-Európában (gyanítjuk, egye-
bütt is) – egyfajta politikusi kényszer (is) hajtja. E kényszer termeli meg a felsőoktatás alapítását, stra-
tégiáját és jellegét (szimbolikus felsőoktatási politikák) (Kozma 2003a, 2003b, Kozma–Rébay 2002). 

Kisebbségi felsőoktatási intézmények 2002. Ezekkel a fölismerésekkel fölvértezve fogtunk hozzá 
számos kisebbségi intézmény keletkezésének tanulmányozásához; és e keletkezéstörténetekben a 
közép-európai rendszerváltozás új körképe látszott és látszik kibontakozni. Pontosabban két szakasz: 
a „fordulat”, valamint az európai csatlakozás szakasza, a betagolódás az „európai struktúrákba”. Ez 
már a 2000-es évek fejleménye, és belenyúlik mindabba, amit a TERD-kutatás kapcsán végeztünk és 
megtanultunk. (Kozma 2005, Kozma–Polonyi 2005) 

Végül a megismételt „regionális egyetem”-kutatások (2002, 2003–2006) mindezt a fölismerést szoro-
sabban kötötték egy bizonyos határokon átnyúló térséghez, amely három rendszerváltó országot és 
társadalmat köt össze. E „regionális egyetem”-kutatások gondolati előzményeit az 1980-as évek elején 
fogalmaztuk meg (akkor a Dunántúl észak-nyugati térségére gondoltunk, ahol azóta megvalósulni 
látszik valamilyen regionális együttműködés az ottani intézmények között). A kérdés, amelyet meg 
akartunk válaszolni, valahogy így hangzott: akarnak és tudnak-e kooperálni azok az intézmények, 
amelyek a három vizsgált ország határai mentén fekszenek. Az együttműködés számos formáját kimu-
tattuk ugyan, de lényegi áttörést nem sikerült találnunk – ez várhatóan egy későbbi szakasz műve lesz (a 
dunántúli együttműködésre is mintegy két évtizedet kellett várni). (Kozma 2002a, 2002b, 2004) 
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Szemléletek, módszerek 
A TERD-kutatás – ahogy megfogalmaztuk – nagyon „instrumentálisnak” hangzik. Arra a föltevésre épül, 
hogy az adott térség gazdaságfejlődését pozitívan befolyásolhatják a felsőoktatási és felnőttoktatási 
programok, mert új tudásokat és kompetenciákat visznek a társadalomba, s ezen keresztül meglendít-
hetik a gazdaságfejlesztést. (A befektetők állítólag addig jönnek, ameddig az autópálya elér. S állítólag 
ott telepszenek meg, ahol felsőfokú szakképzést találnak.) Ha csak itt álltunk volna meg, megeléged-
hettünk volna a statisztikai adatgyűjtésekkel; az így-úgy – szerényebben vagy alaposabban – föltárt és 
földolgozott adatokkal, számokkal és mutatókkal. Ilyen kutatásokra, főként a társadalomföldrajz terén, 
számos jó példa akadt már Magyarországon; illusztratív jellegük, szakmapolitikai orientáló erejük és 
tudományos korrektségük nem vitatható. A TERD-kutatásban magunk is végeztünk ilyeneket, amint 
hogy a megelőző kutatásokban is már többféle statisztikát gyűjtöttünk egybe, amelyek ezt a térséget 
jellemzik (Teperics 2006, 2007, 2009). Éppen mert birtokába kerültünk ilyen adatoknak – bár megszer-
zésük nem kevés munkába került –, kezdtük azt érezni, hogy valójában mindez kevés. Vagy, hogy ponto-
sabban fogalmazzunk, nem mutatja eléggé azokat a lényegi átalakulásokat, amelyek az Európai Unió e 
határvidékén (mert közben azzá változott) az elmúlt húsz évben végbement. 

Ennek a változásnak a legfontosabb eredménye, hogy – legalább is az adott térségben és az adott 
problémakörben – másként kell szemlélnünk a dolgokat, mint ahogy korábban megszoktuk. A magyar-
országi társadalomkutatás (oktatáskutatás) egy hosszú korszakában állandóságra voltunk ítélve: arra, 
hogy a dolgok szerkezetét keressük és a fejlemények törvényszerűségeit rögzítsük. Bár a hivatalos ideo-
lógia továbbra is a dialektika maradt, a társadalomkutatói szemléletet sokkal inkább a rendszerelemzés 
ragadta meg. Mivel a változások lassúak voltak, alig észlelhetők, még ha dokumentálhatók is, a vezér-
elvet a struktúrák állandósága jelentette, a mozgás pedig az egyediség jellemzőjévé vált. Változás az 
állandóságon belül – ez az a szemlélet, amely máig fogva tartja azokat, akik a felsőoktatás és a térségi 
fejlődés kölcsönhatásait vizsgálják, nem véve észre, hogy az elmúlt két évtizedet éppenséggel nem a 
szabályszerűségek uralták (legalább is a mi térségünkben), hanem az új fejlemények. Az átalakulás itt 
a helyén való kifejezés, amelyet nem a strukturalista társadalomkutatás, hanem a politikaorientációjú 
vizsgálatok képesek megragadni. 

Ez az az alapvető szemléletbeli különbség, amely a TERD-kutatások folyamán egyre nyilvánva-
lóbbá vált. A politikai orientáció természetesen nem pártpolitikát jelent, és nem egyszerűen polito-
lógiát. Sokkal inkább olyan szemléletmódot, amely az átalakulást vizsgálja, s hogy megértse, olyan 
eszközökhöz nyúl mint a narratívumok elemzése, a szereplők és motívumaik fölkutatása, az indítékok 
megértése, sőt megragadása. Ebből a szemléletváltásból módszertani következtetéseket is le kellett 
vonnunk; olyanokat, amelyek nem egészen voltak szokványosak a TERD-kutatáshoz hasonló vizsgá-
latokban. 

A legfontosabb közülük annak a fölismerése volt, hogy a kutatót kevésbé érdeklik a statikus adatok, 
amelyek egy funkcionalista-tervező vizsgálat számára alapvetően fontosak. A funkcionalista-tervező és a 
kritikai-konfliktusos megközelítések – amelyeket már korábban is megkülönböztettünk egymástól – itt 
most új dimenziót nyertek. A politikát támogató, megalapozó és előkészítő kutatások természetéből, 
pontosabban a fölhasználók igényeiből következően úgy kell kezelniük a regionális valóságot, hogy az 
a politikus számára beavatkozási pontokat jelölhessen ki. A mi kutatásunk eredményeiből kevés ilyen 
beavatkozási pont jelölhető ki (bár azért van: például a foglalkoztatottság és a felsőoktatási intézmé-
nyek kapcsolata, vagy az a fölismerés, hogy a tőkét felsőoktatási intézményekkel is vonzani lehet). A 
TERD-kutatás fő tanulsága sokkal inkább az lehet, hogy alternatívákban látjuk és láttatjuk a világot (a 
régiót, amelyet „Partiumnak” neveztünk el). 
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Azok a kvantitatív vizsgálatok, amelyeket egyrészt a térség demográfiai mutatóival kapcsolatban 
végeztünk el, másrészt pedig a hallgatói áramlással, a tanulmányi és pályaválasztással kapcso-
latban, följogosítanak arra is, hogy az egyes intézmények adatait rögzítve és dokumentálva, a továb-
biakban elsősorban a születésük történetét tanulmányozzuk (Teperics 2006). A TERD-kutatásban 
végzett intézményvizsgálatok – eltérően az eddig megszokottaktól – elsősorban nem arra irányulnak, 
hogy hányan, mit választanak az adott intézményben, vagy hogy kik, milyen minősítéssel oktatnak 
bennük. A mi kutatásunk lényegileg azokra a narratívumokra összpontosít, amelyeket az alapítók 
(vagy a hozzájuk közel állók) mondanak el, s amelyekből föltárulhat a régióban élők politikai válto-
zása. Hogy hogyan kell jó kisebbségi intézményt alapítani – erre a TERD-kutatás végén sem tudunk 
többet mondani, mint egy évtizeddel korábban. De hogy kik, mikor és miért alapítanak felsőokta-
tási intézményt ebben a régióban – mire használják azt, mikor milyen stratégiát követnek –, arra talán 
ebből a kutatásból tudjuk a legtöbb és a leghatásosabb választ. 

Esélyek és korlátok: a TERD-kutatás eddigi eredményei 

Hiú próbálkozás ebben a terjedelemben összefoglalni, mennyivel tudunk többet a térség társa-
dalmi-gazdasági átalakulása és a felsőoktatás expanziója közötti kapcsolatokról most, mint kuta-
tásunk megkezdésekor. A rövid válaszok óhatatlanul általánosságokba torkollanak csak. Így ha azt 
mondanánk, hogy a rendszerváltozás előrehaladtával a felsőoktatás és a felnőttképzés egyre széle-

sebb társadalmi csoportokat foglal magába, nem sok újat mondanánk (bár a térség eddigi törté-
netét tekintve ez is újszerű megállapítás). Fogalmazhatunk pontosabban is: a harmadfokú képzés 

kiterjedése és a térség társadalmi-gazdasági átalakulása között sokágú kapcsolat, erőteljes kölcsön-

hatás áll fönn. Annál hatásosabb a felsőoktatás és a felnőttképzés ebben a régióban, mennél inkább 
előrehalad a rendszerváltozás ugyanitt. Vagy mondhatnánk úgy is: éppen a rendszerváltozás volt az, 
ami megnyitotta az átalakulás útját (vö. a fordulat lázában alapított kis, civil kezdeményezésű intéz-
ményeket). Az így megindult társadalmi-gazdasági változásokhoz azonban ezeknek a felsőoktatási 
intézményeknek a további erőteljes fejlesztésére (is) szükség van. 

E sommás megállapításokat a TERD-kutatás különböző dimenzióiban – összehasonlító, társa-
dalomföldrajzi-demográfiai, ifjúságszociológiai és oktatáskutatási, valamint felnőttképzési 
alprogramok – elért eredmények tehetik kézzelfoghatóbbá. Így például: 

  

• A TERD-kutatás kezdetekor – a korábbi kutatásokra alapozva – elsősorban a magyar nemzetiségű 
(magyar etnikumú, magyarul beszélő) lakossági csoportokra figyeltünk. A régió kiválasztásakor 
is ez vezetett: annak a fölismerése, hogy az ebben a régióban lakó, néha többségi, hivatalosan 
azonban kisebbségi státusban lévő magyar anyanyelvűek (magyarul beszélők) hogyan formálják 
ki és aktualizálják a saját oktatáspolitikai törekvéseiket. Ezért demográfiai (társadalomföldrajzi) 
vizsgálódásainkban is elsősorban az ő demográfiai és népességstatisztikai mutatóival foglalkoz-
tunk, azokra figyeltünk. Hozzájuk képest vizsgáltuk a többségi társadalmi csoportok mozgásait 
és változásait, azok mutatóit és további jellemzőit. (Korábbi megállapításaink egy része, mint 
később kiderült, itt nem állta meg a helyét: például a kulturális többletről szóló, amelyet korábbi 
kisebbségi oktatáskutatásunkban föltételeztünk. Más föltételezésünk azonban nagyon is igaznak 
bizonyult: a kisebbségi csoportok bevonása a felsőoktatásba a felsőoktatás térségi expanziójának 
is az egyik motorja volt, lehetett.) 
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• E fölfogáshoz képest váratlanul új eredménye a TERD-kutatásnak a régióban élő cigány/roma 
népesség mozgása, változása és átalakulása. A TERD-kutatás eredményei alapján most inkább 
azt mondjuk, hogy a cigány/roma népesség integrálása a régió társadalmába az a kisebbségpo-

litikai cél, amelyet a (felső)oktatási intézményekkel, különösen pedig a felnőttképzés formális 

intézményeivel közelíteni lehet és kell. A cigány/roma lakosságra vonatkozó politikákat a szak-
irodalom egy idő óta két alaptípusba sorolja: a cigányság fölemelését szociális helyzetük javítása 
révén, illetve identitásuk megerősítése formájában (Forray–Orsós 2010). A felsőoktatási intéz-
mények egyik szerepe általában is a kulturális identitástudat megerősítése és fejlesztése ebben 
a régióban (vö. szimbolikus felsőoktatási politika). Ez a szerep annyiban formálódik át, hogy a 
következőkben a roma lakosság etnikai-kulturális identitástudatának formálása is részben az 
oktatásra hárul. A „Partium”-térség nemcsak a magyar nyelvűek egyik hagyományos térségévé 
válik (erre is vannak jelek, bár nem markánsak), hanem egyben olyan „olvasztó tégely” is lehet, 
amelyben a cigány/roma lakosság integrálásának új politikái kiformálódnak és megvalósíthatók. 
  

•  A TERD-kutatás kezdetekor már világos volt az egyházak kitüntetett szerepe a térség felsőokta-
tásának megszervezésében (különösen is a rendszerváltozás első szakaszában, a „fordulat” pilla-
nataiban). Az egyházak felsőoktatási szerepvállalása – az egyházak mint alapítók és fönntartók – a 
TERD-kutatás során, mint már korábban is, többféle arculattal jelentkeztek: hol mint civil szer-
veződések hajtómotorjai, hol mint a kisebbségek szervezett és államilag elfogadott képviselői, 
hol mint alulról kezdeményező alapítók, együttműködésben a kibontakozó önkormányzati-
sággal. Ezek az egyházi kezdeményezések és szerepvállalások egyúttal ellenállásba is ütköztek, és 
nemcsak a többségi társadalom és politikusai részéről. 

  

• A TERD-kutatás további menetét is jelentősen befolyásolták azok az eredmények, amelyek 
egyházi és nem egyházi intézményeket látogató hallgatók és diákok összehasonlításaiból szár-
maztak. Ezek az összehasonlítások egyre erősebben mutatják egyfajta „társadalmi tőke” meglétét 

és közreműködését az egyházi felsőoktatásban (a „társadalmi tőke” fogalmát a colemani, nem 
pedig a Bourdieu-i értelemben használva). A TERD-kutatás egyik fontos felismerése is az, hogy 
a régió felsőoktatása ennek a „társadalmi tőkének” a segítségével és ennek eredményeképpen 
befolyásolja a társadalmi-gazdasági átalakulást az adott térségben (Pusztai 2008). Ez a felismerés 
az egyházi szerepvállalást a rendszerváltozásban új megvilágításba helyezi. Így válik értelmez-
hetővé, hogy az autoritárius rezsimek által még leginkább engedélyezett egyházi szerveződések 
milyen fontos szerepet tölthettek be a civil társadalom kötőszöveteinek megmaradásában – és 
hogyan járulhattak/járulhatnak hozzá e megroncsolt kötőszövetek helyreállításához. 

  

• A felnőttképzés hármas funkciója (pótló funkció, szakképző funkció, személyiség- és tudatfor-
máló funkció) közül a TERD-kutatás szerint leginkább a második, szakképző funkció érvénye-
sülésére találtunk példákat. A pótló funkciójú felnőttoktatásra – föltételezésünk szerint – nagy 
szükség volna a vizsgált régióban, és ehhez a felsőoktatási intézmények akár bázisul is szolgálhat-
nának (esettanulmányaink szerint van is indíttatás bennük erre). Mégis, a szakképző funkció az, 

amivel az intézményes felnőttoktatás leginkább hozzájárul a térség gazdasági átalakulásához. A 
nem formális felnőttképzések mellett az ún. informális felnőttoktatásoknak is nagy a szerepük 
(például épp a már említett identitásformálásban). Csak épp nehezen kitapinthatók és vizsgál-
hatók. Ezen a téren a TERD-kutatás még nem hozta meg a várt eredményeket (Juhász 2005). 
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• A térség kisebbségi intézményeinek összehasonlító elemzése során érdekes következtetésekre 
jutottunk  (az eredményekre több közleményben is hivatkoztunk, itt csupán utalunk rájuk2). Az 
egyik eredmény annak a fölismerése lett, hogy a kisebbségi intézmények a vizsgált régióban (is) 
a rendszerváltozás már említett bevezető szakaszának, a „fordulatnak” a szülöttei. Más kisebb-

ségi intézményekkel is találkozhatunk persze a régióban – mint ahogyan másutt is –, csak-
hogy ezek egy korábbi establishmentnek a maradványai (a szocialista állami kisebbségpolitika  
hívta életre, nem pedig a kisebbségek által kiküzdött intézmények). A rendszerváltozás beve-
zető szakasza ezek szerint – legalább is az oktatásügyben (gyanítjuk, egyebütt is) – a civil kezde-
ményezések nagy föllángolása volt, annak minden hordalékával és szertelenségével együtt. A 
TERD-kutatás nemcsak színezi, hanem talán meg is változtatja a képünket a rendszerváltozásról 
ebben a térségben. Úgy fogalmazhatnánk: a felsőoktatás leginkább azzal járult és járul hozzá a 

régió gazdasági és társadalmi átalakulásához, hogy dinamizálja a civil társadalmat. Bizonyítja 
életképességét, kitermeli alulról jövő vezetőit, akik  a legfontosabb politikai színtérnek éppen a 
felsőoktatás megszervezését tekintik. 

  

• A térség felsőoktatási intézményeinek életgörbéjét tanulmányozva – az eseteket ugyanis ma már 
nagyjából egy  évtized távlatából visszapillantva kísérhetjük figyelemmel –, egyrészt szembetűnők 
a hasonlóságok. Egyre több területen, egyre számosabb esetben figyelhetjük meg, ahogyan a civil 
társadalom a rendszerváltozáskor megelevenedett és magára talált. A TERD-kutatás bizonyí-
totta – vagy szerényebben: valószínűsítette –, hogy ahol a civil társadalom eleven maradt, illetve 
be tudott illeszkedni a kialakuló új politikai viszonyok közé ott éppen ez a megelevenedő 

helyi társadalom folytatta és kényszerítette  ki a rendszerváltozás további lépéseit. A TERD-
kutatásban figyelemmel kísért intézmények életpályája jól mutatja azokat a megújuló táma-
dásokat is, amelyeket a rendszerváltozás során megingott, majd újra megerősödött  államhata-
lommal vívnak az egyes intézmények. (Ezt  a képet  árnyalják  azok az eredmények is, amelyeket 
a közép-európai felsőoktatási politika változását követve látunk .) 

  

• A változások között a leglátványosabb a csatlakozás az Európai Unióhoz. A csatlakozás sokszálú 

hatása között a régióban a civil társadalom lefékeződése volt az egyik váratlan következ-

mény. Ezzel a TERD-kutatásban a rendszerváltozás új szakaszára is fény derült: arra a szakaszra, 
amelyben az egykor megelevenedett helyi erők épp az átalakulás garanciáját jelentő európai 
uniós csatlakozással kerülnek szembe (Bologna-folyamat). A vizsgált intézmények életpályája 
során három viselkedési minta látszik kiformálódni ebben a régióban: a beilleszkedés, a kiszo-
rulás és az alternatív hálózatok keresésének viselkedésmintája. A kutatás jelenlegi állásakor 
még nem tudjuk, melyik minta mennyire segíti a vizsgált intézmények továbbélését – úgy, hogy 
továbbra is összeköttetésben maradhassanak térségük társadalmi-gazdasági átalakulásával 
(amelytől fokozatosan elszigetelődnek, amennyiben integrálódnak a kialakuló nemzeti felsőok-
tatási rendszerekbe). 
 
 Itt tartunk ma a TERD-kutatásban, amelynek hamarosan a végéhez érünk. Projektünk befejezé-

séhez közeledve egyelőre inkább a megoldatlan föladatokat látjuk, semmint az elért eredményeket 
(ezek tulajdonképpen csak később, egy újabb kutatás előzményeiként fogalmazódnak majd meg). 

2  Az esettanulmányok megtalálhatók a kutatás honlapján: http://terd.unideb.hu/
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A kiinduló kérdésünkre válaszolva – van-e és milyen az összefüggés a harmadfokú képzés (felsőok-
tatás és felnőttoktatás), valamint a regionális átalakulás között – biztosan válaszolhatjuk, hogy ilyen 
összefüggés van. Csakhogy nem abban az értelemben, ahogy más régiókban és más korokban más 
kutatások ezt megállapították vagy föltételezték. Az összefüggés sokkal inkább az, hogy a rendszer-
változás által életre keltett civil társadalmak, megteremtve saját (kisebbségi) intézményeiket, ezzel 
egyúttal tovább vitték a rendszerváltozást ebben a régióban; fölerősítve az átalakulásokat, gyöngítve 
a korábbi establishmentet (gazdaságban, politikában és kultúrában egyaránt). Kisebbségpolitika és 
felsőoktatási expanzió egymást erősítő kölcsönhatásba került a rendszerváltozás hajnalán. Kérdés, 
hogy ez csupán egyedi mozzanata volt-e az átalakulásnak, vagy ez az egymást erősítő kölcsönhatás 
a gazdaság, a politika és a kultúra szélesebb köreire is szétsugárzik majd. 
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