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FİSZERKESZTİI BÚCSÚ 

A Tér és Társadalom hetedik évfolyamának utolsó számát vettem át Beluszky Pál 
fıszerkesztıtıl valamikor 1994 tavaszán és tisztán 18 évfolyam munkálatait irányí-
tottam. A lapgazda, az MTA Regionális Kutatások Központjának vezetése úgy dön-
tött, hogy a hazai regionális tudomány egyetlen elméleti folyóirata megújításra szo-
rul és új fıszerkesztıt jelölt ki a lap élére. A megújításra szükség van és lehet, ezt, 
mint az innovációs folyamat kutatója nem vitatom. A döntést nem könnyő szívvel, 
de elfogadtam és lemondtam fıszerkesztıi tisztemrıl. 

A Tér és Társadalom sikeres volt az elmúlt 18 évben. Stabilizálódott helyzete, a 
hazai regionális tudomány eredményeinek elsı számú, A kategóriás közvetítıjévé 
vált. Az MTA IX. Gazdaság és Jogtudományi Osztálya elemzése alapján (2010. 
november) a Magyar Tudományos Mővek Tárában regisztrált köztestületi tagok 
folyóirat közlése alapján a harmadik legnépszerőbb, legtöbb publikációt megjelen-
tetı folyóiratként vették számba, a maga évenkénti négyszeri megjelenésével.  

Ebben a 18 évfolyamban a hazai szakma számos képviselıje írt, adott közre érde-
kes tanulmányokat, több tucat tematikus számban mutattuk be a tudományterület 
eredményeit. Büszkén állok ki amellett – a fıszerkesztıi munkám egyik negatív 
minısítése ellenére –, hogy fiatal kutatók, doktoranduszok sokaságának nálunk je-
lentek meg az elsı nagyobb lélegzető tanulmányai, s a Tér és Társadalom segítsé-
gével léptek be a regionális tudomány szakmai közösségébe. A fiatalokkal ellentét-
ben azt nem tudtam mindig elérni, hogy a szakma vezetı kutatói, oktatói, irányadó 
elméleti iskoláinak képviselıi vagy számottevı kutatási programjainak résztvevıi a 
folyóiratban rendszeresen közreadják eredményeiket, s ık is versengjenek a publi-
kációs lehetıségért.  

Kiváló kollégákkal dolgoztam együtt a folyóirat szerkesztésében. Hiszen 1993.  
3–4. számtól Pfeil Edit szerkesztette a folyóiratot a 1995. 3–4. számig, ıt követte 
egy szám erejéig Telekes Annamária, tıle 1996. 2–3. számtól Nagy Erika és Nagy 
Gábor vette át a lapot, s a 1998. 1–2. számig Nagy Erika volt a szerkesztı. A Hardi 
Tamás és Nárai Márta kettıs 1998. 3. számtól gondozta a folyóiratot a 2010. 4. 
számig. Tamás és Márti igazi gazdái voltak a Tér és Társadalomnak, nagy energiá-
val és odaadással gondozták a szerzıket, tökéletesítették a dolgozatokat, tettek ele-
get a lapgazda és a fıszerkesztı néha nehezen követhetı igényeinek, s mind emel-
lett kutatói életpályájukon is sikerrel haladtak elıre. A folyóirat technikai szerkesz-
tését 14 éven keresztül Kasztnerné Kımőves Mária végezte, pontos és igényes 
munkát végezve, holott a legújabb szövegszerkesztıi technikák nem álltak a rendel-
kezésére. Nem feledkezhetem meg a folyóirat terjesztésérıl sem, hiszen Havas  
Ágnes szigora és következetessége nélkül a stabil 280–300 tagú elıfizetıi gárdát 
nem lehetett volna kialakítani, akiket aztán 2008-tól Patakyné Batthyányi Piroska 
gondozott, aki egyben több tucat tanulmány olvasószerkesztését is elvégezte.  
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Az MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézetének minden munka-

társa részt vállalt a Tér és Társadalom szerkesztésében, terjesztésében. Köszönet 
illeti munkájukat!   

Az új fıszerkesztınek, a megújuló Szerkesztı Bizottságnak sikert kívánok, vagy 
inkább azt, hogy haladják meg eredményeinket. Tartsák fenn a folyóiratot, legyen 
az továbbra is a hazai regionális tudomány elméleti és módszertani publikációs  
fóruma, s 18 év után jó egészségben adják át a stafétát a ma még talán a doktori 
szigorlatára készülı jövıbeli fıszerkesztınek.  
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